สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
-----------------------------๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑.๑) พิจารณาประเด็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ และพิจารณาโครงการสัมมนา เรื่อง “การ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ” โดยที่ประชุมมีมติจัดสัมมนาจํานวน
๒ ครั้ง เพื่อระดมความคิดเห็นในการขอเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งแรกกําหนดจัดสัมมนาใน
วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยเชิญผู้แทนพรรคการเมือง ๗๔ พรรค และภาคประชาชนเข้าร่วมสัมมนา
ส่ ว นครั้ ง ที่ ส องกํ า หนดจั ด สั ม มนาในวั น จั น ทร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยเชิ ญ คณบดี ห รื อ ผู้ แ ทนคณะ
นิติศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มาให้ความเห็นเพิ่มเติมต่อการเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างรัฐธรรมนู ญ ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทําประเด็นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ จะ
รวบรวมความเห็นต่าง ๆ ทั้งจากกรรมาธิการและจากการสัมมนาทั้ง ๒ ครั้ง เพื่อประกอบการพิจารณาญัตติขอ
แก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ และมีกําหนดเสนอให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาภายในวันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทําประเด็นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณา
แนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้
(๑) กําหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่
๖ –๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
(๒) คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ ที่กรรมาธิการแต่ละ
ท่านได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีการพิจารณาเป็นรายมาตรา และจะ
รวบรวมเพื่อเสนอรายงานต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองเพื่อพิจารณาต่อไป
ข. คณะอนุกรรมาธิการการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน
ได้พิจารณาจัดทําความเห็นและข้อเสนอแนะในการขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้มี
การแก้ไขเพิ่มเติมในบางส่วน แล้วจึงนําเสนอต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองต่อไป
๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
พิจารณารายงานการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ดังนี้
๒.๑) ประเด็ น การปรั บ โครงสร้ า งอํ า นาจส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค และส่ ว นท้ อ งถิ่ น ของคณะ
อนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรและบุคลากรภาครัฐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้ตรวจสอบคําสะกด
และรูปแบบรายงานให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

-๒๒.๒) ประเด็นการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานภาครัฐ ของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูป
ระบบและกระบวนการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงแห่งรัฐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยไม่มีการแก้ไข
๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๓.๑) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในองค์กรอิสระ เรื่องสรุปผล
การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในองค์กรอิสระ โดยมีประเด็นข้อสรุปและข้อเสนอแนะดังนี้
ก. ด้านการตรวจสอบและติดตามการทํางานขององค์กรอิสระ เห็นควรให้มีการวางแนวทาง
ในการตรวจสอบการทํ า งานของกรรมการและสํานั กงานของแต่ล ะองค์กร ซึ่งต้ องมีการบัญ ญัติก ฎหมาย
แบ่งแยกอํานาจหน้าที่ให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบ และผลการดําเนินงานขององค์กรอิสระจะต้อง
รายงานต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
และจะต้องมีการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญด้วย
ข. ด้านการปฏิรูปกระบวนการทํางาน องค์กรอิสระถือเป็นองค์กรที่ทําหน้าที่พิจารณาตรวจสอบ
เรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องร้องเรียน เรื่องทุจริตและความเดือดร้อนของประชาชน ดังนั้น จึงควรกําหนด
ขั้นตอนและกระบวนการทํางานที่ชัดเจน โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการพัฒนาระบบการรับเรื่องร้องเรียน
กํ า หนดตารางเวลาการทํ า งาน (Timeline) และกํ า หนดขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การ อั น จะทํ า ให้ ก ารติ ด ตาม
ตรวจสอบเรื่องต่าง ๆ ที่เข้าสู่การพิจารณาขององค์กรอิสระเป็นไปอย่างรวดเร็วและโปร่งใสมากขึ้น
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้มีการรวบรวมประเด็นข้อเสนอแนะจากการประชุมร่วมกับองค์กร
อิสระเพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการ
พิจารณาปฏิรูปองค์กรอิสระและการขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ โดยให้จัดทําหนังสือขอความอนุเคราะห์
ข้อมูลของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและสํานักงานตํารวจแห่งชาติที่ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณา ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ และจัดทําหนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับจาก
หน่วยงานต่าง ๆ ว่ ามี จํานวนเท่าใด ตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ – ๓๑ ธั นวาคม ๒๕๕๗ เพื่อใช้ เป็นข้อมู ล
ประกอบการพิจารณาขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญต่อไป
๓.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล
ก. พิจารณาศึ กษาการปฏิ รู ปศาลยุติธรรม โดยเฉพาะกรณีการปฏิรูปศาลฎี กาและการเข้าสู่
ตําแหน่งของประธานศาลฎีกา โดยที่ประชุมมีความเห็นว่าการเข้าสู่ตําแหน่งของประธานศาลฎีกาด้วยระบบ
อาวุโส มีความเหมาะสมและเป็นความเข้มแข็งของศาลยุติธรรม ทั้งยังทําให้ปราศจากการแทรกแซง
ข. พิจารณาศึกษาแนวทางเพื่อปรับปรุงการดําเนินงานของศาลปกครอง รวมทั้งการปรับปรุงร่าง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดย
ที่ประชุมเห็นควรให้อนุกรรมาธิการนําร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปพิจารณาและนํามาเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป

-๓๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๔.๑) จัดทําคําขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและการบริหารท้องถิ่น
โดยเนื้อหาดังกล่าวปรากฏอยู่ในภาค ๒ หมวด ๗ การกระจายอํานาจและการบริหารท้องถิ่น ตั้งแต่มาตรา ๒๑๑
– มาตรา ๒๑๖ และในภาค ๔ ส่วนที่ ๒ การปฏิรูปด้านต่าง ๆ และสาระสําคัญของการปฏิรูปด้านการปกครอง
ท้องถิ่นปรากฏอยู่ในมาตรา ๒๘๕ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรียงลําดับมาตรา โดยมีความเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญที่
กําหนดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่น่าจะไม่เหมาะสมและก่อให้เกิดปัญหาความ
ขัดแย้ง รวมทั้งน่าจะขัดกับหลักความเป็นอิสระขององค์กรบริหารท้องถิ่น จึงเห็นสมควรแก้ไขให้ประชาชนมี
ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หาในพื้ น ที่ และเห็ น ควรกํ า หนดให้ มี ค ณะกรรมการท้ อ งถิ่ น แห่ ง ชาติ
มีอํานาจหน้าที่ในการดูแลท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ
๔.๒) ที่ประชุมมีมติเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการปกครองท้องถิ่น ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันพุธที่
๒๐ – วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม พิจารณา
ร่างรายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม
โดยเห็นควรนําเสนอประเด็นปัญหาสําคัญ ที่เป็นภาพรวมของทุกกลุ่มชนพหุวัฒนธรรม เช่น ปัญหาการรับรอง
สถานะบุคคลตามกฎหมาย ปัญหาด้านภาษาที่เป็นภาษาแม่ของกลุ่มชนพหุวัฒนธรรม ปัญหาด้านสิทธิและ
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา รวมทั้งระบบการศึกษาที่ยังไม่เข้าถึงกลุ่มชนพหุวัฒนธรรม
๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๖.๑) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศ และประเด็นอื่นด้านเศรษฐกิจ
(๑) พิ จ ารณาแผนยุ ท ธศาสตร์ ชาติ โดยมีการกํ า หนดยุท ธศาสตร์แ ละเป้าหมายของการ
พั ฒ นาประเทศ ยุ ท ธศาสตร์ ร ายสาขา ยุ ท ธศาสตร์ อ าเซี ย นและการค้ า ชายแดน และการจั ด ตั้ ง สถาบั น
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงระยะเวลาในการดําเนินการ ทั้งนี้ประธานอนุกรรมาธิการฯ จะได้นําร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ดังกล่าวนําเสนอต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินการคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ ต่อไป
(๒) พิ จ ารณาร่ า งข้ อ เสนอพื้ น ที่ ร่ ว มพั ฒ นาเศรษฐกิ จ (Joint Economic Development
Areas) เพื่อบรรจุไว้ในภาคผนวก ๓ ของร่างยุทธศาสตร์ชาติเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในปี ๒๕๗๕
(๓) พิ จ ารณาโครงการศึ ก ษาดู ง านเขตเศรษฐกิ จ ชายแดนกาญจนบุ รี - ทวาย (สหภาพ
เมียนมาร์) อนุกรรมาธิการเห็นควรมีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ภาคเอกชน ในพื้นที่ที่กําหนดเขต

-๔เศรษฐกิจชายแดนกาญจนบุรี – ทวาย เพื่อนําข้อมูลที่ได้มาประกอบการพิจารณาในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ชายแดนดังกล่าวต่อไป
ข. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ด้ า นความเหลื่ อ มล้ํ า ทางเศรษฐกิ จ พิ จ ารณาเรื่ อ ง เกษตร
พันธสัญญาที่เป็นธรรม สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
(๑) ควรมี ก ารจั ด ตั้ ง คณะกรรมการกํ า หนดนโยบาย เพื่ อ การพั ฒ นาระบบเกษตรแบบ
พันธสัญญาที่เป็นธรรมในระดับภูมิภาค ให้ทําหน้าที่ในการกํากับ ดูแล ควบคุม แก้ไขปัญหาและจัดการความ
ขัดแย้งที่อาจจะเกิดจากระบบการผลิตแบบพันธสัญญา
(๒) ควรกํ า หนดนโยบายและกลไกที่ เ ป็ น รู ป ธรรม กรณี เ กษตรกรภายใต้ ร ะบบเกษตร
พันธสัญญาถูกดําเนินคดีหรือถูกบังคับยึดทรัพย์ตามคําพิพากษาอันสืบเนื่องจากการทําสัญญาที่ไม่เป็นธรรม
รวมถึงจัดตั้งระบบการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาทที่เป็นปัญหาอันเกิดจากพันธสัญญา
(๓) ควรปรั บ ปรุ ง ระบบการจั ด เก็ บ ภาษี โดยให้ ส ามารถจั ด เก็ บ ภาษี จ ากผลผลิ ต ทาง
การเกษตรภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาให้เกิดความเป็นธรรม และปรับปรุงระบบกฎหมายเพื่อคุ้มครองพื้นที่
เกษตรกรรม รวมถึงการปรับปรุงระบบราชการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้เข้ามาทําหน้าที่
ในการติดตามตรวจสอบ
(๔) ควรจัดทําร่างพระราชบัญญัติเพื่อคุ้มครองเกษตรกรในระบบเกษตรพันธสัญญา โดยมี
หลักการสําคัญเพื่อสร้างกลไกคุ้มครองและสร้างความเป็นธรรมแก่เกษตรกร และควรมีกฎหมายจัดระบบ
ความสัมพันธ์ภายใต้ระบบเกษตรพันธสัญญาใหม่
๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
พิจารณาการขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เนื่องจากปัจจุบันอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ เพื่อนําข้อเสนอดังกล่าวมาประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลังใน
วั น อั ง คารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ข้ อ เสนอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ ในส่ ว นของ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
จึงมีการจัดตั้งคณะทํางานเพื่อกลั่นกรองข้อเสนอการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อให้เป็นข้อสรุปจากการหารือ
ดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังต่อไป
๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๘.๑) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์
พลังงาน พิจารณารับฟังข้อมูลข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ
ได้แก่ พลังงานทดแทนการใช้น้ํามันดีเซลในภาคขนส่ง พลังงานลม พลังน้ําขนาดเล็ก พลังงานความร้อนใต้พิภพ
โดยในภาพรวมพบว่าพลังงานหมุนเวียน ประเทศไทยมีศักยภาพพอสมควรแต่การผลิตพลังงานหมุนเวียน
ดังกล่าวยังมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าพลังงานไฟฟ้า และต้องอาศัยการอุดหนุนจากภาครัฐ ตลอดจนขาดการวิจัย

-๕และพัฒนาอย่างต่อเนื่ องและจริงจัง อีกทั้งยังมีอุปสรรคต่อการดําเนินกิจการจากกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้อง
๘.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการไฟฟ้า พิจารณาร่างรายงานการปฏิรูปกิจการ
ไฟฟ้ากรณีแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้า ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ (Power Development Plan: PDP 2015-2036)
สรุปผลการพิจารณาได้ ดังนี้
ก. การผลิตและซื้อขายไฟฟ้าเสรี พิจารณาประเด็นเรื่องการแก้ไขปัญหาการผูกขาดมาสู่ระบบ
เปิดอย่างเสรีนั้น ที่ประชุมมีความเห็นว่า ควรกําหนดให้มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรง และมีกฎหมาย
รองรับ โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรเปิดเสรีอย่างมีขั้นตอน ไม่เปิดกว้างจนเกินไป เพราะการเปิดระบบเสรีในบาง
ประเทศก็ประสบปัญหา เพราะเปิดเสรีมากเกินไป
ข. การแยกกิจการสายส่งและศูนย์ควบคุมระบบโครงข่ายไฟฟ้า (System Operator) เป็นองค์กร
ใหม่ออกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พิจารณาประเด็นเรื่องการจัดตั้ง “ศูนย์ควบคุมระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า” ขึ้นมีฐานะเป็นองค์กรอิสระไม่อยู่ภายใต้การกํากับของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย
มีกฎหมายรองรับ ซึ่งที่ประชุมได้มีความเห็นว่า การจัดตั้งศูนย์ฯ ดังกล่าว ควรดําเนินการจัดตั้งเป็นหน่วยงานที่
ขึ้นตรงไม่ว่าจะอยู่ภายใต้การกํากับของไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) หรือหน่วยงานใดก็ตาม เพื่อให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ฉับไว
ค. จัดสัมมนาร่างแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้า (PDP 2015) เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยนํามาประกอบการจัดทําร่างรายงานของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูป
กิจการไฟฟ้า
๘.๓) การพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การบริ ห ารและการกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งาน /
สารสนเทศ พิจารณาเรื่อง “วิธีและกระบวนการปฏิรูป(Process & Organization Design) เกี่ยวกับโครงสร้าง
ระบบการบริหารจัดการและกํากับกิจการพลังงานของชาติ” เพื่อใช้ประกอบการนําเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมสภา
ปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งจะมีการพิจารณารายงานกรอบหลักการปฏิรูป (Conceptual Design) ของคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปพลังงาน วาระปฏิรูปที่ ๑๐ : ระบบพลังงาน ในวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๘.๔) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรปิโตรเลียมและราคาพลังงาน แนวทางการ
สร้างกลไกและมาตรการดู แ ลผู้มีรายได้ น้อ ยให้ มี พลั งงานใช้ พอเพี ยงเหมาะสมอย่ างยั่งยื น ที่ประชุ ม คณะ
อนุกรรมาธิการ มีความเห็นร่วมกันว่าไม่เห็นด้วยกับ นโยบายรัฐที่เข้าแทรกแซงราคาเพื่อใช้เป็นมาตรการดูแล
ผู้มีรายได้น้อย แต่ควรปฏิรูปนโยบายพลังงานด้วยการสนับสนุนให้ประชาชนใช้พลังงานที่ผลิตได้เอง เช่น
ไบโอแก๊ส และรัฐควรดําเนินนโยบายให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้ใช้พลังงานในราคาที่เหมาะสมกับรายได้ เพื่อ
ไม่ให้ราคาพลังงานกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อยจนเกินสมควร
๙. คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๕ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๙.๑) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ได้พิจารณาศึกษาแนวทางการ
ปฏิรูประบบสุขภาพในระดับปฐมภูมิของกรุงเทพมหานคร ซึ่งปัญหาและอุปสรรคของการบริหารจัดการระบบ
บริการสุขภาพ ได้แก่ การไม่มีฐานข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัย และการขาดหน่วยงานเจ้าภาพเพื่อทําหน้าที่
ดังกล่าว ดังนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน จึงควรมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของ
บุคคลตามสิทธิในระบบประกันสุขภาพทั้ง ๓ กองทุน เพื่อนํามาประกอบการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

-๖๙.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย ได้พิจารณาศึกษาร่างรายงาน
แนวคิดการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้มีการแก้ไขร่างรายงานในประเด็นต่างๆ เช่น ใน
ประเด็นการปฏิรูปด้านการบริหารจัดการ ควรมีการเพิ่มเติมประเด็นเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาการแพทย์แผนไทย เป็นต้น
๙.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปนโยบายสาธารณะ ได้พิจารณาเกี่ยวกับการปฏิรูป
การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของประชาชนเพื่อการดูแลตนเองและพิจารณาจัดตั้งศูนย์สื่อสารสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งที่
ประชุมเห็นว่าเพื่อให้การปฏิรูปความรอบรู้ด้านสุขภาพและการสื่อสารสุขภาพ มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้ง
ทําให้การดูแลสุขภาพของตนเองมีประสิทธิภาพ จึงได้มีข้อเสนอในประเด็นต่างๆ เช่น ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ดําเนินการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเรื่องการจัดตั้งศูนย์ความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพแห่งชาติ
รวมทั้งการพิจารณาและมีคําสั่งอนุมัติงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการตามแผนงานดังกล่าว เป็นต้น
๙.๔) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบบริหารจัดการระบบสุขภาพ ได้พิจารณาศึกษา
เกี่ยวกับเขตสุขภาพ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าเพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านในการจัดทํารายงานเกี่ยวกับ
เขตสุขภาพ จึงเห็นควรให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะอนุกรรมาธิการและคณะทํางาน รวมทั้งการเชิญ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลดังกล่าว
๙.๕) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการเงินด้านสุขภาพ ได้พิจารณาร่างยุทธศาสตร์
และกลไกในการปฏิรูประบบการเงินด้านสุขภาพ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าวิธีการเติมเงินเข้าสู่ระบบสุขภาพมีได้หลาย
วิธี เช่น การจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ เพิ่มเติม และการทําประกันสุขภาพกับเอกชน เป็นต้น
๑๐. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ยังไม่ได้รับข้อมูล)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน้ํา ได้พิจารณาการเตรียมความพร้อม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํากรอบยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและกรอบการ
แก้ปัญหาเชิงเทคนิคในเชิงพื้นที่ลุ่มน้ํา ซึ่งที่ประชุมได้กําหนดประเด็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้เข้า
ประชุมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ได้แก่ นโยบายการพัฒนาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจัยที่ผลต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ํา และเป้าหมายในภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์
๑๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๑ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๑.๑) พิ จ ารณารายงานแผนระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การปฏิ รู ป สื่ อ (Operational Design) ของ
คณะกรรมาธิการ เพื่อเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมีข้อสรุปในการนําเสนอเนื้อหาสาระที่สําคัญของการ
นําเสนอ ดังนี้
ก. หลักการและสาระสําคัญ จะนําเสนอในส่วนของที่มาและความสําคัญของการปฏิรูป วิสัยทัศน์
การปฏิรูป พันธะกิจ Conceptual Framework และ Process & Operation Design โดย ขอบเขตของการ
ปฏิรูปจะจํากัดขอบเขตเฉพาะสื่อวิชาชีพ ซึ่งเป็นการปฏิรูปสื่อทั้งระบบ

-๗ข. วิธีและกระบวนการปฏิรูป ดังนี้
(๑) การกําหนดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ (KPIs)
(๒) การกําหนดมาตรการการปฏิรูป (Reform Initiatives) จุดคาดหวัง (Levers) และตัว
ขับเคลื่อนหลัก (Key Drivers)
(๓) การปรับโครงสร้างระบบ กลไก/กระบวนงาน
(๔) วิธีและกระบวนการในการปฏิรูป ได้แก่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยที่ควบคุม
ไม่ได้ อุปสรรคในการปฏิรูป ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเร่งด่วน (Quick win) การจัดการความขัดแย้ง รวมทั้งการ
ชดเชยผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบจากการปฏิรูป
ค. เป้าหมายดําเนินการภายใต้ ๓ ยุทธศาสตร์ คือ
(๑) การปฏิรูปด้านเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ
(๒) การปฏิรูปด้านการป้องกันการครอบงําและแทรกแซงสื่อ
(๓) การปฏิรปู ด้านการกํากับดูแลสื่อ
ทั้งนี้ มีขั้นตอนดําเนินการที่สําคัญ ได้แก่
(๑) มีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
(๒) กําหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ (KPIs)
(๓) กําหนดผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบร่วมในแต่ละขั้นตอน
(๔) แสวงหาแนวร่วมและพันธมิตร
(๕) กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ
(๖) มาตรการที่จะนําไปสู่การปฏิรูป
(๗) บทบาทของตัวขับเคลื่อนหลัก
(๘) การหาจุดคานงัด
(๙) การรื้อ/ปรับโครงสร้างหรือระบบ
(๑๐) การรื้อ/ปรับกลไก/กระบวนงาน
(๑๑) การปรับเปลี่ยน/รื้อ/ปรับองค์กรที่เกี่ยวข้อง
(๑๒) การรื้อ/ปรับผลธรรมาภิบาล
(๑๓) การถ่ายโอนอํานาจและความรับผิดชอบ
(๑๔) การยกระดับขีดความสามารถ
(๑๕) การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(๑๖) การค้นหาปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้
(๑๗) ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิรูป
(๑๘) การหาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเร็ว (quick win)
(๑๙) การบริหารจัดการความขัดแย้ง
(๒๐) การชดเชยผู้ได้รับผลกระทบต่อการปฏิรูป
๑๑.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม คุ้มครองสวัสดิภาพ และสวัสดิการของสื่อมวลชน พิจารณาประเด็น
โครงสร้างขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนฯ ซึ่งเห็นว่าการให้มีสภาวิชาชีพกลางระดับชาติที่กฎหมายรับรองเพียง
สภาเดียว โดยให้สมาชิกสภาวิชาชีพสื่อมวลชนฯ ได้แก่ องค์กรสื่อมวลชน และองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทุก
แขนงที่สมัครใจเข้าเป็นสมาชิก โดยองค์กรสื่อมวลชนและองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนที่จะเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพ

-๘สื่อมวลชนฯ ดังกล่าวจะต้องมีการบังคับใช้มาตรฐานจริยธรรม (Code of ethics) กับสมาชิก โดยมีกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาเรื่องร้องเรียน ที่มีหลักฐานการดําเนินการเป็นที่ประจักษ์และในส่วนขององค์ประกอบของ
คณะกรรมการบริหารสภาวิชาชีพสื่อมวลชนฯ ในวาระเริ่มแรกภายใน ๒ ปี เห็นควรให้คณะกรรมการบริหาร
สภาวิชาชีพสื่อมวลชนฯ จํานวน ๑๕ คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สภาวิชาชีพ
ข่าววิ ทยุและโทรทัศน์ สหพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียง และวิท ยุโทรทัศน์ สมาคมเคเบิ้ ลที วีแ ห่ง
ประเทศไทย สมาคมโทรทัศน์ดาวเทียม (ประเทศไทย) สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ,
สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (องค์กรละหนึ่งคน) สภาวิชาชีพภูมิภาค (จํานวนสองคน) และผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมาย, ด้านสิทธิมนุษยชน, ด้านวิชาการสื่อมวลชน, ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และด้านเด็กและเยาวชน
(ด้านละหนึ่งคน)
๑๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
(ยังไม่ได้รับข้อมูล)
๑๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน
(ยังไม่ได้รับข้อมูล)
๑๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๔.๑) คณะกรรมาธิการ พิจารณาข้อเสนอในการขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑๔.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการการใช้งบประมาณภาครัฐในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ พิจารณาทบทวนร่าง
พระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ พ.ศ. .... ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในบางประเด็น
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
พิจารณาเรื่องกรอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิด
คลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรให้แพร่หลายมากขึ้น ซึ่งได้มีการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การ
ตรวจสอบการจัดเก็บรายได้ โดยใช้ ระบบ Point of Sale (POS) วิธีการตรวจสอบบริษัท มหาชน ที่อยู่ในตลาด
หลักทรัพย์ การทําสัญญาและการต่อสัญญาเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดคลังสินค้า
ทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรให้แพร่หลายมากขึ้น เป็นต้น
๑๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา
(ยังไม่ได้รับข้อมูล)
๑๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา
(ไม่มีการประชุม)

-๙๑๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
(ไม่มีการประชุม)
๑๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๘.๑) พิจารณาแนวทางการจัดทําคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ โดยเห็นควรให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ ให้มีหมวดการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค โดยแยกออกจากการปฏิรูปด้านสังคม และ
รัฐต้องจัดให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ โดยดําเนินการภายในหนึ่งปี
นับแต่วันที่ประกาศรัฐธรรมนูญ เป็นต้น
๑๘.๒) พิจารณาแนวทางการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดสัมมนาและการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ
โดยกําหนดให้จัดสัมมนา “การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อกําหนดทิศทางการ
ปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ” ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๘.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปของหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ได้พิจารณาประเด็นและแผนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ รวมทั้งการจัดทํารายงานผล
การพิจารณาดําเนินงาน โดยกําหนดให้มีการจัดทําแผนแม่บทในการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยเห็นควรแก้ไข
เพิ่มเติมในประเด็นของคุณสมบัติของคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา การประเมินผลการปฏิบัติงาน
กลไกการกํากับ กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ตลอดจนกลไกในการคุ้มครองผู้บริโภค ทั้งนี้ โดยเห็นควรทํางาน
ร่วมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมาย แนวนโยบาย และปรับปรุงมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการแจ้งเตือนภัยกรณีสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พ.ศ. .... โดยเห็นควร
กํ า หนดเป็ น กฎหมายกลางเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ภ ายใต้ ก ฎหมายดั ง กล่ า วได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
๑๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ
(ไม่มีการประชุม)
๒๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๑ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการกลั่นกรอง รวบรวม สังเคราะห์ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาผลการสํารวจความเห็นของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ร่างที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา
ร่างแรก) ดังนี้

- ๑๐ ๒๐.๑) ที่ประชุมได้จัดทําแบบสํารวจความเห็นของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ประโยชน์ในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ซึ่งแบบสํารวจความเห็นประกอบด้วย
ความเห็นของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช.... และ
ความเห็นต่อความครอบคลุมของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๕ และหลังจากที่สมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติได้กรอกแบบสํารวจความเห็นแล้ว ฝ่ายเลขานุการจะนําความเห็นดังกล่าวมาลงระบบเพื่อ
วิเคราะห์ประมวลผลว่าในแต่ภาค/หมวด/ส่วน มีความสอดคล้องกับบริบทของประเทศ การนําไปใช้จริง และไม่
สมควรนํามาใช้อยู่ในระดับใดบ้าง ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้ “คณะอนุกรรมาธิการปรับปรุงระบบการแปล
ผลความเห็น และอธิบายขยายความเพิ่มเติม” ดําเนินการวิเคราะห์ประมวลผลแบบสํารวจความเห็นเพื่อให้ง่าย
ต่อการทําความเข้าใจ
๒๐.๒) ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับ “แบบสอบถามเรื่องการยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มร่างรัฐธรรมนูญของสมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการจัดทําร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ
ทราบว่ามีผู้ใดเข้าชื่อร่วมกับกลุ่มใด รวมถึงประเด็นที่มีความประสงค์ขอให้มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ โดยจะ
แจกแบบสอบถามดังกล่าวให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในวันพุธที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ และมอบหมายให้
“คณะอนุกรรมาธิการออกแบบสอบถามการยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติ” นําแบบสอบถามดังกล่าวมาวิเคราะห์และประมวลผลต่อไป
๒๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย
(ยังไม่ได้รับข้อมูล)
๒๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๒.๑) พิจารณารายงานความคืบหน้าของคณะอนุกรรมาธิการชุดต่าง ๆ ดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการการสื่อสารสาธารณะเพื่อการมีส่วนร่วมปฏิรูปประเทศไทย ได้รายงานความ
คื บ หน้ าในการจั ดทํ า รายการ “สปช. เสี ย งประชาชน” ว่ า จะได้ บั นทึ ก เทปรายการครั้ งต่ อ ไปในวั นศุ ก ร์ ที่
๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง และมีกําหนด
ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง ๑๑) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา
๒๐.๓๐ – ๒๒.๐๐ นาฬิกา
ข. คณะอนุกรรมาธิการรณรงค์ทางสังคมและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้รายงานความคืบหน้าในการ
จัดโครงการเสวนาผู้นําทางความคิด “ร่วมกันหาทางออกอนาคตประเทศไทยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า” จํานวน ๑๓
เวที โดยดําเนินการเสร็จแล้วในภาคเหนือ ๓ จังหวัด ประกอบด้วย ลําปาง กําแพงเพชร และพิษณุโลก ทั้งนี้ ผล
การดําเนินการที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายและเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นเป็นอย่าง
ดี สําหรับการดําเนินการครั้งต่อไปจะจัดในภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ซึ่ง
คณะอนุกรรมาธิการจะได้จัดทําสรุปผลการเสวนาของทุกเวทีมาเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาต่อไป
ค. คณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป ได้รายงานความคืบหน้าดังนี้
(๑) การรวบรวมฐานข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ได้แบ่งออกเป็น ๒ ฐาน คือ
ข้อมูลจากคณะอนุกรรมาธิการฯ ๗๗ จังหวัด และข้อมูลจากศูนย์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ๑๑ ช่องทาง

- ๑๑ โดยคณะอนุกรรมาธิการจะดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้สมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย
(๒) การตรวจสอบฐานข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละสัปดาห์ มีการพิจารณาว่า
ข้อมูลสมบูรณ์หรือไม่ หากไฟล์ข้อมูลมีความผิดพลาด จะแจ้งกลับไปยังสมาชิกสภาปฏิรูปประจําจังหวัดหรือ
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการให้ดําเนินการตรวจสอบต่อไป
(๓) การจัดทํารายงานประจําเดือนเพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการฯ อยู่ระหว่างการกําหนด
รูปแบบรายงาน เช่น สถิติข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และการสังเคราะห์ ประเด็นข้อมูลใน
แต่ละเรื่อง
(๔) การจัดทําคู่มือการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน มี ๒
แบบ คือ คู่มือสําหรับ Webmaster และคู่มือการใช้งานเว็บไซต์ (website) ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง เพื่อ
แจกให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการทุกคณะ
(๕) ความคืบหน้าการส่งข้อมูลของคณะอนุกรรมาธิการฯ จังหวัด ปัจจุบันมีจังหวัดส่งข้อมูล
มาแล้ว ๗๐ จังหวัด เหลือเพียง ๗ จังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ระยอง มุกดาหาร ปทุมธานี
ลําพูน สุราษฎร์ธานี และอุตรดิตถ์
ง. คณะอนุกรรมาธิ การการมีส่วนร่วมปฏิรู ปเชิ งประเด็ นขององค์กรที่สําคัญ ได้รายงานความ
คืบหน้าเกี่ยวกับแผนการจัดสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มการใช้ผลิตผลยางพารา หรือการรักษาระดับราคายางพาราโดย
การส่งเสริมการใช้ภายในประเทศ” โดยในเบื้องต้นกําหนดจัดสัมมนาระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ กรุงเทพฯ สําหรับรายละเอียดโครงการจะได้นํามาเสนอต่อไป
จ. คณะอนุกรรมาธิการประสานภารกิจ ติดตาม สนับสนุน และรวบรวมข้อเสนอการปฏิรูป ได้
รายงานความคืบหน้าดังนี้
(๑) คณะอนุกรรมาธิการได้มีการประสานภารกิจกับคณะอนุกรรมาธิการ ๗๗ จังหวัด พร้อม
สนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน ซึ่งมีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเป็นฝ่ายเลขานุการ โดย
จะสิ้นสุดการใช้งบประมาณในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการเห็นว่าหลังจากสิ้นสุดงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้ว การประสานและสนับสนุนควรมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป
(๒) สรุปข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของ ๗๗ จังหวัด และข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ๑๑ ช่องทาง อยู่ระหว่างการปรับปรุงโดยคณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป ซึ่งการจัด
เวทีระดับพื้นที่ ๗๗ จังหวัด ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย และ กอ.รมน. เป็นอย่างดี
(๓) กรณีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของจังหวัด คณะอนุกรรมาธิการได้มีการประชุมร่วมกับ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจําจังหวัดเป็นประจําทุกวันอังคาร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา เพื่อรับทราบความ
คืบหน้าการดําเนินการและบูรณาการในพื้นที่ โดยข้อมูลส่วนหนึ่งได้ส่งให้ศูนย์ดํารงธรรมเพื่อดําเนินการ นอกจากนี้
ยังได้รับความร่วมมือในการเผยแพร่และกระจายเสียงการจัดเวทีในพื้นที่ต่าง ๆ จากสถานีวิทยุ กรมประชาสัมพันธ์
เป็นอย่างดี
ฉ. คณะอนุกรรมาธิการสํารวจระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศ ได้มีการ
พิจารณา “คู่มือการเก็บข้อมูลการสํารวจและวัดระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศ และแบบ
สัมภาษณ์” โดยคณะอนุกรรมาธิการจะได้ทบทวนและหารือกับทีมวิจัยของมหาวิทยาราชภัฎ จากนั้นจะนําเสนอ
ต่อที่ประชุมพิจารณาต่อไป

- ๑๒ ๒๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมปฏิรูปเชิงประเด็นขององค์กรที่สําคัญ ได้พิจารณาเตรียม
ความพร้อมในการจัดเวทีรั บฟั งความคิดเห็น เรื่อง “การรักษาระดั บราคายางพารา โดยการส่ งเสริมการใช้
ภายในประเทศ” โดยที่ประชุมกําหนดให้จัดเวทีในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพฯ และมอบหมายให้
ฝ่ายเลขานุการติดต่อประสานงานกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและ
บริการ เพื่อเชิญเข้าร่วมโครงการดังกล่าวด้วย
ข. คณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(๑) พิจารณาผลการวิเคราะห์และตรวจสอบประเด็นการปฏิรูปในระบบโปรแกรมรวบรวม
ความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนําไปสู่การพิจารณาแก้ไขรูปแบบการสังเคราะห์ข้อมูลประเด็นการปฏิรูป โดยที่
ประชุมมีมติ ดังนี้
(๑.๑) กําหนดให้ส่งเอกสารข้อมูลการจัดเวทีของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจําจังหวัด ให้แก่ศาสตราจารย์ ธนารักษ์ ธีระมั่นคง อนุกรรมาธิการ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องกับข้อมูลที่คณะทํางานสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูปได้เก็บรวบรวมไว้
(๑.๒) กําหนดให้คณะทํางานสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป ทําการบันทึกแบบฟอร์ม
ข้อมูลการจัดเวทีที่มีปัญหา โดยให้ระบุวันที่ที่จังหวัดส่งข้อมูลเข้ามา และให้ระบุชื่อเวทีจังหวัดหรือเวทีอําเภอด้วย
(๑.๓) ให้ใส่วงเล็บด้านหลังข้อมูลว่านําเข้าสู่ระบบเมื่อใด เป็นข้อมูลเก่าหรือใหม่
(๑.๔) ให้ เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ วิ เ คราะห์ แ ละตรวจสอบในเบื้ อ งต้ น แล้ ว ส่ ง ให้
ศาสตราจารย์ ธนารักษ์ ธีระมั่นคง อนุกรรมาธิการ เพื่อนําไปดําเนินการปรับปรุงแก้ไขในระบบโปรแกรมรวบรวม
ความคิดเห็น
(๒) พิจารณาแนวทางการจัดทํารายงานผลการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป ดังนี้
(๒.๑) กําหนดให้จัดทํารายงานเป็นรายเดือน ราย ๖ เดือน และราย ๑๒ เดือน โดยการ
จัดทํารายงานรายเดือนครั้งแรกให้เสนอข้อมูล ดังนี้
(๒.๑.๑) คู่มือการใช้งานระบบโปรแกรมรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน
(๒.๑.๒) สรุปสาระสําคัญในฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย (๑) สรุปสถิติข้อมูลต่าง
ๆ ได้แก่ สถิติข้อมูลที่ได้รับจากศูนย์รับฟังความคิดเห็น สภาปฏิรูปแห่งชาติ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และสรุ ปสถิติข้อมูลการจัดเวที ของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่ วนร่วมและรับฟังความคิดเห็ นของ
ประชาชน (๒) สรุปสาระหลักในฐานข้อมูล ประกอบด้วยสาระหลัก ๒ มิติ ได้แก่ ประชาชนมีการเสนอความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะอย่างไร และประชาชนมีความคาดหวังในการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านอย่างไร และจะดําเนินการ
อย่างไรเพื่อทําให้ความคาดหวังเป็นจริง
(๒.๒) ให้จัดทําคู่มือการใช้งานระบบโปรแกรมรวบรวมความคิดเห็น ๒ รูปแบบ ได้แก่
(๑) คู่มือที่จะนําเสนอให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา และ (๒) คู่มือสําหรับบุคคลทั่วไป
(๒.๓) ให้ คณะทํ างานสั งเคราะห์ ประเด็ นการปฏิ รู ปจากมหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร์
ทําการสังเคราะห์ประเด็นเพิ่มเติมในหัวข้อ “ประชาชนมีความคาดหวังในการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านอย่างไร
และจะดําเนินการอย่างไรเพื่อทําให้ความคาดหวังเป็นจริง”

- ๑๓ ค. คณะอนุ กรรมาธิ การประสานภารกิ จ ติ ดตาม สนั บสนุ น และรวบรวมข้ อเสนอการปฏิ รู ป
ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(๑) พิจารณาความคืบหน้าการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วม
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจําจังหวัด โดยที่ประชุมได้กําหนดให้มีการติดตามความคืบหน้าและ
ปัญหาอุปสรรคในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทัง้ ๗๗ จังหวัด เพื่อเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาต่อไป
(๒) พิจารณาความคืบหน้าการจัดส่งข้อมูลการปฏิรูปที่ได้จากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน ๗๗ จังหวัด เพื่อส่งไปยังคณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป โดยที่ประชุมมีมติให้มี
การติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการจัดส่งข้อมูลดังกล่าว
(๓) พิจารณาการบูรณาการแผนการจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โดยเฉพาะความคืบหน้าการจัดโครงการ “เยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย” ของคณะอนุกรรมาธิการรณรงค์
ทางสังคมและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ โดยที่ประชุมมีมติให้มีการร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้ประชาชน
รับทราบ
(๔) พิ จ ารณาความคื บ หน้ า แผนการดํ า เนิ น งานของคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารชุ ด ต่ า ง ๆ ใน
คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยที่ประชุมให้มีการศึกษาแนว
ทางการกําหนดแผนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเสนอต่อที่ประชุม
พิจารณาต่อไป
๒๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป
(ยังไม่ได้รับข้อมูล)
๒๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภา
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๔.๑) พิจารณาและติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้
ก. ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ หลั ก การในการศึ ก ษาดู ง านและสั ม มนา เรื่ อ ง “ความสํ า คั ญ การจั ด ทํ า
จดหมายเหตุและบันทึกเจตนารมณ์ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ : การปฏิรูปประเทศ” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๕
ถึงวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข. ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบในหลั ก การการจั ด ทํ า หนั ง สื อ จดหมายเหตุ การดํ า เนิ น งานและ
เจตนารมณ์ในการปฏิรูปแห่งชาติ โดยการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามระเบียบรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๑
๒๔.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการรวบรวมและจัดระบบเอกสารจดหมายเหตุ
(๑) พิจารณารายละเอียดเอกสารประชาสัมพันธ์การจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุในการ
ปฏิ รูปของสภา มีการแก้ ไขเอกสารประชาสัมพันธ์ เพื่อ ให้มีความถูกต้องสมบู รณ์ ม ากยิ่ งขึ้น ทั้ งนี้ มีมติใ ห้
ดํา เนิ น การจั ด พิ ม พ์ เอกสารประชาสั ม พั น ธ์ จํ า นวน ๓๐,๐๐๐ ฉบั บ เพื่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ กับ ภาค
ประชาชนต่อไป
(๒) พิจารณาศึกษาวิธีการพัฒนางานจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุอย่างเป็นระบบ โดยจะ
ดําเนินการให้เป็นไปตามระบบและมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในทางวิชาการ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีความเห็นว่า

- ๑๔ จะไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดเก็บเอกสาร ณ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เพื่อนํามาพัฒนางานจัดเก็บ
เอกสารจดหมายเหตุต่อไป
ข. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารจั ด ทํ า จดหมายเหตุ แ ละบั น ทึ ก เจตนารมณ์ ข องสภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ
พิจารณากําหนดการจัดทําจดหมายเหตุ ดังนี้
(๑) บทนํา เป็นการสรุปข้อเสนอแนะกรณีศึกษาของคณะต่างๆ ว่ามีแนวคิดในการปฏิรูป
เรื่องใด อย่างไร
(๒) ความสัมพันธ์ในการดําเนินงานระหว่างแม่น้ํา ๕ สาย เนื่องจากเป็นการประชุมพิเศษไม่
สามารถให้ข้อมูลกับหน่วยงานอื่นๆ ได้ จึงสมควรระบุเพียงว่ามีการประชุมที่ใด เมื่อไหร่ ส่วนภาคอื่นๆ อยู่
ระหว่างการประมวลผลเอกสารเพื่อเรียบเรียงต่อไป
-------------------------------คณะทํางานกลั่นกรองและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
นางสาวโสฬส เพชรสุขุม พิมพ์

