สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
-----------------------------๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๕ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑.๑) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทําประเด็นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ
ได้พิจารณาคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง โดยได้สรุปประเด็นคําขอ
แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้งจัดทําความเห็นของที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการเสนอต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูป
การเมืองเพื่อพิจารณา นอกจากนี้คณะอนุกรรมาธิการจะได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอแก้ไขเพิ่มเติม
ร่างรัฐธรรมนูญจากการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
และวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อสรุปประเด็นความเห็นของพรรคการเมือง นักวิชาการ และภาค
ประชาชนที่มาร่วมสัมมนา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
๑.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน ได้พิจารณาจัดทําคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ ในประเด็นต่าง ๆ เช่น โครงสร้างของ
คณะกรรมการข้ อ มู ล ข่ า วสารสาธารณะ และความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ คํ า ว่ า “พลเมื อ ง” ในร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ
นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณา “รายงานผลการจัดทําร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน พ.ศ. ....” โดยพิ จ ารณาความเป็ น มา หลั ก การและเหตุ ผ ล และสาระสํ า คั ญ ของร่ า ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว
๑.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบพรรคการเมือง ได้พิจารณาจัดทําคําขอแก้ไข
เพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง โดยขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
ก. เสนอตัด “กลุ่มการเมือง และหัวหน้ากลุ่มการเมือง” ออกทุกมาตรา
ข. เสนอแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๗๕ มาตรา ๗๗ มาตรา ๑๐๓ – ๑๐๗ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒
มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๕๙ มาตรา ๑๗๑ มาตรา ๑๗๒ มาตรา ๑๗๕ มาตรา ๒๒๙ มาตรา ๒๓๐ มาตรา ๒๕๑
มาตรา ๓๐๖ และ มาตรา ๓๐๘
ค. เสนอตั ด “ส่ ว นที่ ๓ วุ ฒิ ส ภา มาตรา ๑๒๑ – มาตรา ๑๓๐” ออกทุ ก มาตรา และให้ นํ า
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาใช้แทน
๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๗ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒.๑) พิจารณาแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ดังนี้
ก. มีผู้เสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ เป็นรายบุคคล จํานวน ๑๒ คน
ข. เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญในนามคณะอนุกรรมาธิการ จํานวน ๒ คณะ ได้แก่ คณะอนุ
กรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรและบุคลากรภาครัฐ และคณะอนุกรรมาธิการจัดทําร่างกฎหมายว่าด้วย

-๒ยุทธศาสตร์ชาติ โดยที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญเป็นรายบุคคลก่อนเพื่ออํานวย
ความสะดวกแก่สมาชิกผู้เสนอคําขอที่มิใช่กรรมาธิการ
๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการจัดทําร่างกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(๑) พิจารณาคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....
ในประเด็น “ยุทธศาสตร์ชาติ” โดยมีมติดังนี้
(๑.๑) เห็นควรเสนอคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญใน ๒ ประเด็น คือ ประเด็น
เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ และเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวเนื่องกับยุทธศาสตร์ชาติ
(๑.๒) เห็นควรเสนอให้กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติเป็นพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ
(๒) พิจารณาการจัดทําร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... ดังนี้
(๒.๑) พิจารณา หมวด ๒ การสรรหาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และหมวด ๓
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีข้อสังเกตดังนี้
(๒.๑.๑) ควรขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติในการ
กําหนดกรอบงบประมาณครอบคลุมถึงงบประมาณที่รัฐอุดหนุนให้รัฐวิสาหกิจหรือที่จัดสรรให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๒.๑.๒) กําหนดให้คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีอํานาจหน้าที่ในการกํากับ
หน่วยงานให้ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ออกกฎ ระเบียบหรือประกาศที่เกี่ยวข้องเพื่อวางหลักเกณฑ์การ
บริหารงานภายในของสํานักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
(๒.๑.๓) กําหนดให้คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง
ๆ จํานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบเอ็ดคน แต่ไม่เกินยี่สิบสามคน ซึ่งคัดเลือกโดยกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เช่น ผู้ดํารงตําแหน่ง
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ตัวแทนภาคเอกชนและภาควิชาการ ฯลฯ
(๒.๒) ที่ประชุมเห็นควรพิจารณา ๓ วาระ ดังนี้
(๒.๒.๑) วาระที่ ห นึ่ ง ขั้ น รั บ หลั ก การ โดยที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ หลั ก การร่ า ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว
(๒.๒.๒) วาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา โดยแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่
เป็นสาระสําคัญ ได้แก่
มาตรา ๘
เรื่องยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทาง
ทหารหรืออธิปไตยหรือประโยชน์สําคัญของชาติ
มาตรา ๙
การพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรา ๑๐
หน่วยงานที่ยุทธศาสตร์ชาติมีผลผูกพัน
มาตรา ๑๓
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรา ๑๖
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติใน
ส่วนที่เกี่ยวกับสํานักงาน
มาตรา ๑๘
ลักษณะต้องห้ามของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
มาตรา ๒๘
คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติ

-๓มาตรา ๓๔-๓๖ การติดตาม ตรวจสอบ ไต่สวน และการประเมินผล
การดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
สําหรับมาตราที่เหลือ ที่ประชุมเห็นควรให้ดําเนินการพิจารณาในการ
ประชุมคราวต่อไป
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างองค์และบุคลากรภาครัฐ ได้พิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้
(๑) พิจารณาข้อเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ ดังนี้
(๑.๑) แก้ไขเพิ่มเติม ภาค ๑ พระมหากษัตริย์และประชาชน มาตรา ๓๕
(๑.๒) แก้ไขเพิ่มเติม ภาค ๒ ผู้นําการเมืองที่ดีและระบบผู้แทนที่ดี มาตรา ๗๔ วรรคสี่
และวรรคห้า มาตรา ๗๗ มาตรา ๒๐๗ มาตรา ๒๐๙ และมาตรา ๒๑๖
(๑.๓) แก้ไขเพิ่มเติม ภาค ๓ หลักนิติธรรม ศาล และองค์กรตรวจสอบการใช้อํานาจ
รัฐ มาตรา ๒๕๔ มาตรา ๒๖๗ มาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑ และมาตรา ๒๗๕
(๑.๔) แก้ไขเพิ่มเติม ภาค ๔ การปฏิรูปและสร้างความปรองดอง มาตรา ๒๗๙ มาตรา
๒๘๔ และมาตรา ๒๘๕
(๑.๕) แก้ไขเพิ่มเติมบทเฉพาะกาล มาตรา ๓๐๗
(๒) พิจารณา “สรุปผลการพิจารณาและเสนอแนะแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างอํานาจ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ” โดยที่ประชุมได้กําหนดประเด็นการปฏิรูป
เรื่องดังกล่าว ดังนี้
(๒.๑) โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และภาค
ส่วนอื่น ๆ ได้แก่ (๑) ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค (๒) ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับ
ส่วนท้องถิ่น (๓) ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลางกับหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น
(๒.๒) การบริหารงานบุคคลภาครัฐ
๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๖ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๓.๑) พิจารณากําหนดจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อ
การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ณ อาคารรัฐสภา โดยเดิมกําหนดจัดในวันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม
๒๕๕๘ แต่เนื่องจากวันดังกล่าวจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้นจึงเห็นควรเลื่อนการสัมมนาออกไปก่อนเพื่อจัดหาสถานที่ใหม่ และได้ตั้ง
คณะทํางานขึ้นคณะหนึ่งเพื่อกําหนดประเด็นการสัมมนา ประกอบด้วย ศาสตราจารย์นันทวัฒน์ บรมานันท์
พลเอก จิระ โกมุทพงศ์ และนายวรรณชัย บุญบํารุง
๓.๒) พิจารณารายงานความคืบหน้าวิธีและกระบวนการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของ
คณะอนุกรรมาธิการต่าง ๆ โดยที่ประชุมมีมติให้คณะอนุกรรมาธิการแต่ละคณะเร่งดําเนินการจัดทําวิธีและ
กระบวนการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อรายงาน
ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป

-๔๓.๓) พิจารณาประเด็นการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ โดยที่ประชุมขอให้กรรมาธิการไป
ศึกษารายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญและนําเสนอประเด็นที่ต้องการแก้ไขในการประชุมวันที่ ๑๘
พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยจะได้จัดทําตารางเปรียบเทียบร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
กับข้อเสนอขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการต่อไป
๓.๔) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย ได้พิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้
(๑) พิจารณาปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย กรณี การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
โรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมก่อนพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ใช้บังคับ โดยการแก้ปัญหาการ
บังคับใช้กฎหมายดังกล่าว สมควรดําเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้
(๑.๑) เร่งรัดให้สํานักนายกรัฐมนตรีดําเนินการเสนอเรื่องให้สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาวินิจฉัยประเด็นข้อกฎหมายในบทเฉพาะกาลมาตรา ๖๓ ของพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗
ประกอบกับกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา ๑๓ โดยเฉพาะข้อ ๙ ซึ่งระบุไว้ว่า
“ให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ โรงแรมโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตอยู่ ก่ อ นพระราชบั ญ ญั ติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ใช้ บั ง คั บ ให้ ม ายื่ น ขออนุ ญ าตตามหลั ก เกณฑ์ ที่ กํ า หนดไว้ ใ นกฎกระทรวงหมวด ๒
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขสําหรับโรงแรมทุกประเภทโดยเฉพาะข้อ ๙ ซึ่งกําหนดให้อาคารใช้สําหรับเป็นโรงแรมที่
ตั้งอยู่ในท้องที่ที่มีกฎหมายว่าด้วยการควบคุมใช้บังคับต้องมีหลักฐานแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ใช้เป็นอาคาร
โรงแรม หรือ มีใบรับรองการตรวจสภาพอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร”
ซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นเหตุให้กระทรวงมหาดไทยเกิดข้อสงสัยไม่สามารถออก
ใบอนุ ญ าตให้ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ โรงแรมก่ อ นพระราชบั ญ ญั ติ โ รงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ใช้ บั ง คั บ ได้ เพราะ
กระทรวงมหาดไทยมีข้อสงสัยว่า ในข้อ ๙ ของกฎกระทรวงนี้ เอกสารที่ใช้ประกอบการอนุญาตสามารถใช้
หลักฐานแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นโรงแรม หรือ ใบรับรองการตรวจสภาพอาคารตามกฎหมายว่า
ด้ ว ยการควบคุ ม อาคารอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง ได้ ใช่ ห รื อ ไม่ ซึ่ ง ถ้ า หากสามารถใช้ ต ามหลั ก เกณฑ์ นี้ ไ ด้ การใช้
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๓ บทเฉพาะกาลก็สามารถใช้งานได้ตามเจตนารมณ์ของหลักการ
และเหตุผลที่ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้
(๑.๒) ปัจจุบันธุรกิจโรงแรมมีความหลากหลายและมีความแตกต่างทั้งในลักษณะ
ขนาดและบริการอีกทั้ งยังมี ชื่อเรี ยกไม่ เหมือนกันเช่ น โรงแรม (Hotel) โมเต็ล (Motel) รี สอร์ท (Resort)
โฮมสเตย์ (Home Stay) หรื อบ้ า นพั ก (Guest House, Residence) เป็นต้น แต่เ นื่องจากพระราชบัญ ญั ติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ใช้บังคับมาเป็นเวลา ๑๐ กว่าปีแล้ว การแบ่งแยกประเภทตามลักษณะโรงแรมที่เกิดขึ้น
ใหม่ จึงยังไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง เป็นเหตุให้การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมล่าช้าไม่
ทันกับความต้องการของประชาชน จึงเห็นสมควรให้มีการแก้ไขกฎหมายทั้งฉบับเพื่อให้ทันสมัยเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันและมีความเป็นสากลสามารถอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ประสงค์จะประกอบธุรกิจได้ง่าย
(๑.๓) เร่งรัดกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงว่าด้วยการนําอาคารประเภทอื่น
มาใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. .... เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ไม่สามารถนําอาคารอื่นที่ไม่มีลักษณะ
เป็นโรงแรม สามารถเปลี่ยนการใช้มาเป็นอาคารโรงแรมได้

-๕(๑.๔) ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดนําระบบออนไลน์ (On – Line) มาใช้กับการยื่น
ขออนุญาตประกอบธุ ร กิจ โรงแรมให้ เกิ ดความสะดวกรวดเร็ วและมีป ระสิท ธิภ าพ โดยให้จัดทํา โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สําหรับการขออนุญาตและแจ้งผลการอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน เพื่อให้กระบวนการขอ
อนุญาตและการอนุญาตมีความทันสมัยสอดคล้องกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC (Asian
Economics Community)
(๒) พิจารณาเสนอรายชื่อ “คณะทํางานศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริต
คอร์รัปชั่น และอาชญากรรมที่เกี่ ยวเนื่ อง” เข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมาย
เพื่อแต่งตั้งต่อไป
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในองค์กรอิสระ ได้พิจารณา ๓ เรื่อง ดังนี้
(๑) พิจารณาโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ การดําเนินงานและความสําคัญของสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยผู้แทนสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ชี้แจงถึงโครงสร้าง อํานาจ
หน้าที่ การดําเนินงานและความสําคัญของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่า สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติจัดตั้งขึ้นมาภายใต้แนวคิดเพื่อให้เป็นองค์กรสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และมีความยึดโยงกับภาคประชาชนอย่างใกล้ชิด มีความหลากหลายครบทุกมิติ
ของการพั ฒ นา ซึ่ ง อาจถื อ ได้ ว่ า เป็ น ตั ว แทนจากภาคประชาชนได้ อ งค์ ก รหนึ่ ง หรื อ เป็ น “สภาของภาค
ประชาชน” ซึ่งสอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญฉบับยกร่าง (Motto) ว่า “ประชาชนเป็นใหญ่”
ที่ประชุมมีข้อสรุปว่า กระบวนการทํางานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มีลักษณะการดําเนินงานที่มุ่งเน้นการศึกษาด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยให้ความสําคัญกับผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็น หลั ก ดั ง นั้ น การคงอยู่ ข องสภาที่ ป รึ ก ษาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ง ชาติ จึ ง เป็ นส่ ว นสํ า คั ญ อี ก
ทางเลือกหนึ่งในการให้ข้อเสนอแนะกับฝ่ายรัฐบาล อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
และสัง คมแห่งชาติ ยังพบปั ญ หาในส่วนของกระบวนการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่ ง ชาติ จ ากภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ข ององค์ ก ร ทั้ ง นี้ หากมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
กระบวนการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้นที่ประชุมจึง
ขอให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดส่งข้อมูลข้อเสนอแนะที่ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมถึงผล
การดําเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสนับสนุนให้มีการบัญญัติให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ และให้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดส่งร่างกฎหมาย
แก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลในการ
พิจารณาแก้ปัญหากระบวนการสรรหาต่อไป
(๒) พิจารณาเอกสารของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าสภากาชาดไทยให้ออกจากงานเนื่องจากเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีตามระเบียบ
สภากาชาดไทยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๓๔ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นควรมอบหมายให้
นางสาวสุภาวดี สุขมั่น อนุกรรมาธิการ ไปศึกษารายละเอียดเรื่องดังกล่าวแล้วนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุ
กรรมาธิการในการประชุมคราวต่อไป
(๓) พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการต้ า นทาน (ต่ อ ต้ า น) การทุ จ ริ ต และติ ด ตาม
ทรัพย์สินของแผ่นดินคืน พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลต้านทาน (ต่อต้าน) การทุจริตและติดตาม
ทรัพย์สินของแผ่นดินคืน และวิธีพิจารณาคดีต้านทาน (ต่อต้าน) การทุจริตและติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินคืน
พ.ศ. .... (นายอุ ด ม เฟื่ อ งฟุ้ ง เป็ น ผู้ เ สนอ) โดยที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ชื่ อ ร่ า ง จากเดิ ม “ร่ า ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการต้านทาน (ต่อต้าน) การทุจริตและติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินคืน พ.ศ. ....” เป็น

-๖“ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตและติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินคืน พ.ศ. ....” และพิจารณา
คํานิยามศัพท์ในมาตรา ๓ และพิจารณามาตรา ๔ โดยที่ประชุมไม่มีการแก้ไข และจะพิจารณามาตราอื่น ๆ ใน
การประชุมคราวต่อไป
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ได้พิจารณากําหนด
กรอบและแนวทางการทํางานของคณะอนุกรรมาธิการ สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
(๑) ศึกษาการปฏิ รูปและบูรณาการองค์กรที่มีอํานาจหน้าที่และภารกิจเกี่ยวข้องกับการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
(๒) ศึกษาการปฏิรูปมาตรการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษของประเทศไทย
(๓) เสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ยกเลิกกฎหมาย หรือร่างกฎหมายใหม่ เกี่ยวกับยาเสพติด
ให้โทษ
(๔) เสนอแนะแนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
(๕) พิจารณาศึกษาเรื่องอื่น ๆ ตามที่ประธานกรรมาธิการมอบหมาย
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปองค์กรและกระบวนการยุติธรรมก่อนชั้นศาล ได้พิจารณารายงาน
เรื่อง การปฏิรูปองค์กรทนายความและการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพทนายความ โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
หลักการและเหตุผล ประเด็นการศึกษา วิธีการศึกษา สรุปผลการพิจารณา ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปและแนว
ทางการดําเนินงานที่เสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณา
๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
พิจารณาคําขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอํานาจและการบริหารท้องถิ่น โดยที่
ประชุมได้มอบหมายให้กรรมาธิการแต่ละท่านที่เข้าร่วมลงชื่อเพื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญกลับไป
พิจารณาทบทวนคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญอีกครั้ง และให้รวบรวมส่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ
ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อจัดทําเป็นเอกสารเสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้งเชิญผู้เข้าร่วมลงชื่อ
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมประชุมในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา
ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้มีการจัดสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ โดยจะเชิญ
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านต่าง ๆ ๑๘ ด้าน รวมทั้งสิ้น ๒๕๐ คน มาร่วมสัมมนา
๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๕.๑) รับรองขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับแก้ไข) ก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
๕.๒) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบการศึกษาและพัฒนามนุษย์ พ.ศ. .... เนื่องจากเป็น
ร่ างกฎหมายเกี่ยวกั บ การจัดตั้งองค์ก รหรือสถาบั นซึ่ งต้ องมี การจั ด สรรและใช้ จ่ายงบประมาณ ซึ่ง อาจไม่
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ไม่ให้เสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรขึ้น จึงเห็นควรรับรองใน
หลักการ และให้ผนวกอยู่ในร่างคณะกรรมการนโยบายการศึกษาฯ

-๗๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๕ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๖.๑) พิ จ ารณาการแปรญั ต ติ ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช .... สรุ ป ได้ ดั ง นี้
ภาพรวมของรัฐธรรมนูญ ภาค ๒ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ หมวดที่ ๒ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ (มาตรา
๗๘ – ๙๕) ที่ประชุมมีมติเพิ่มเติม ๑ มาตรา คือ มาตรา ๘๕/๑
มาตรา ๘๙ มีการแก้ไข
มาตรา ๙๑ มีการแก้ไข
มาตรา ๑๙๙ ที่ประชุมขอเพิ่มเติม ๑ มาตรา คือ มาตรา ๑๙๙/๑
มาตรา ๒๐๑ - ๒๐๓ ที่ประชุมมอบหมายให้นายพลายพล คุ้มทรัพย์ พิจารณา และเสนอที่ประชุม
อีกครั้งหนึ่ง
มาตรา ๒๐๔ ผู้แปรญัตติขอนํากลับไปพิจารณา และเสนอที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง
มาตรา ๒๐๕ ที่ประชุมเห็นชอบให้คงร่างเดิม
มาตรา ๒๑๓ ที่ประชุมเห็นชอบตามเสนอ
มาตรา ๕๐ ที่ประชุมมอบหมายให้ว่าที่ร้อยเอก จิตร์ ศิรธรานนท์ นํากลับไปพิจารณา และเสนอที่
ประชุมอีกครั้งหนึ่ง
๖.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปตลาดทุน
(๑) พิจารณาการแปรญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีความเห็นว่า ควรเสนอ
คําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ จํานวน ๔ ประเด็น ซึ่งเกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมาธิการ
ดังนี้
(๑.๑) เสนอเพิ่มเติมมาตรา ใน ภาค ๒ หมวด ๒ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
(๑.๒) แก้ไขข้อความในมาตรา ๒๘๓ (๔)
(๑.๓) แก้ไข มาตรา ๒๘๓ โดยเพิ่มเติมอนุมาตรา (๕) อีกหนึ่งอนุมาตรา
(๑.๔) แก้ไขเพิ่มเติมข้อความในมาตรา ๒๙๒ (๒)
(๒) พิจารณาปรับแก้ไขบทสรุปผู้บริหาร เรื่อง แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการ
รัฐวิสาหกิจ ที่ประชุมเห็นชอบและมีมติเสนอรายงานดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและ
การคลัง เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
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) ควรสร้างอํานาจต่อรองให้เกษตรกรสามารถต่อรองราคาสินค้าทางการเกษตรกับพ่อค้า
คนกลางได้โดยตรง โดยกําหนดให้เกษตรกรเป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดราคา
(๒) ภาครัฐควรจัดตั้งกองทุนเพื่อประกันความเสี่ยงในกระบวนการผลิตสินค้าทางการเกษตร
(๓) ควรจัดให้มีหน่วยงานกลางที่ทําหน้าที่ดูแลและให้คําแนะนําแก่คู่สัญญาในระหว่างการ
ทําสัญญา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่าย
(๔) รัฐควรให้การส่งเสริมระบบเกษตรพันธสัญญาภายใต้การดําเนินงานของสหกรณ์
(๕) กําหนดให้มีกฎหมายที่ส่งเสริมให้สหกรณ์สามารถทําธุรกิจด้านส่งออกได้โดยรัฐช่วย
สนับสนุนเงินลงทุน

-๘ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการคลัง การงบประมาณ และการภาษีอากร พิจารณารายงาน
แก้ไข(ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ฉบับที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอ
สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาร่างแรก) เฉพาะมาตราที่เกี่ยวข้องกับด้านเศรษฐกิจ มาตรา ๘๙ มาตรา ๙๑ มาตรา
๑๙๙ มาตรา ๒๐๑ มาตรา ๒๐๒ และมาตรา ๒๐๓ โดยที่ประชุมเห็นว่า มาตรา ๒๐๑ – ๒๐๓ มีรายละเอียด
และความยาวมากเกิ น ไป หากต้ อ งการให้ รั ฐ ธรรมนู ญ มี ค วามกระชั บ มากขึ้ น ควรตั ด ข้ อ ความเกี่ ย วกั บ
รายละเอียดด้านขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทําและพิจารณางบประมาณออก แล้วนํารายละเอียด
เหล่านี้ไปกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการคลังและการงบประมาณภาครัฐแทน
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการเงิน และสถาบันการเงิน พิจารณาแนวทางการปฏิรูปการ
ประกันภัยพืชผล สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
(๑) คณะอนุกรรมาธิการจะดําเนินการพิจารณาศึกษาเรื่อง กองทุนสํารองเลี้ยงชีพภาคบังคับ
และกองทุนบํานาญแห่งชาติเพิ่มเติมว่ามีรายละเอียดเหมือนกันหรือไม่ และควรจะใช้ชื่อว่าอย่างไร
(๒) การนํ า เสนอแผนการปฏิ รู ป ควรกํ า หนดให้ ชั ด เจนว่ า รั ฐ บาลควรแก้ ไ ขหรื อ ให้ ค วาม
ช่วยเหลือเรื่องใดบ้าง แนวทางควรเป็นอย่างไร และการดําเนินงานมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร
จ. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศและประเด็นอื่นด้านเศรษฐกิจ พิจารณา
เรื่ อ ง “ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละการเดิ น ทางศึ ก ษาดู ง านเขตเศรษฐกิ จ ชายแดนกาญจนบุ รี - ทวาย (สหภาพ
เมียนมาร์)” โดยเห็นควรปรับปรุงความสมบูรณ์ของร่างยุทธศาสตร์ชาติและผลักดันให้บรรจุในร่างรัฐธรรมนูญ
และควรจัดทําร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลังสภา
ปฏิรูปแห่งชาติต่อไป สําหรับเรื่องการเดินทางศึกษาดูงานเขตเศรษฐกิจชายแดนกาญจนบุรี-ทวาย (สหภาพ
เมี ย นมาร์ ) ต้ อ งดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง โครงการและกํ า หนดการเดิ น ทางก่ อ นจะนํ า เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๗.๑) พิจารณาการขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ สรุปได้ดังนี้
ก. คําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ ต้องลงชื่อผู้ขอแก้ไขเพิ่มเติมและผู้รับรองอีกไม่น้อยกว่า
๒๕ คน รวมเป็น ๒๖ คน และการลงชื่อขอแก้ไขเพิ่มเติมให้กระทําได้โดยหนึ่งคนลงชื่อขอแก้ไขได้เพียงหนึ่งครั้ง
เท่านั้น
ข. การยื่ น ขอแก้ ไ ขร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ต้ อ งทํ า ตามกฎข้ อ บั ง คั บ ของคณะกรรมาธิ ก ารยกร่ า ง
รัฐธรรมนูญ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และรัฐธรรมนูญ
ค. กรณี ค วามเห็ น ในที่ ป ระชุ ม ขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ มี ค วามขั ด แย้ ง กั น ให้ บั น ทึ ก
ความเห็นที่ขัดแย้งดังกล่าวในบันทึกการประชุม โดยต้องไม่ปรากฏความเห็นต่างในคําขอแปรญัตติ เนื่องจากคํา
ขอแปรญัตติควรต้องมีความเห็นพ้องตรงกันในประเด็นที่จะแก้ไข
ง. กรณีคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอเสนอให้มีการออกเสียง
ประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญถือว่าเป็นการดีที่จะให้ประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นเจ้าของอํานาจสูงสุดได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อให้รัฐธรรมนูญดังกล่าวเป็นสัญญาประชาคมอันเป็นรากฐานสําคัญของการ
ปกครองประเทศ

-๙๗.๒) พิจารณารายงานผลการพิจารณาเรื่องการปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้า เห็นว่าควรมีการ
เพิ่มเติมในส่วนหัวข้อวิธีการศึกษาให้มากขึ้น นอกจากนี้ควรเชิญคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค
เข้าร่วมประชุมด้วย เพราะทางคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคกําลังทําการศึกษากฎหมายแข่งขัน
ทางการค้าอยู่เช่นเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้การศึกษาเรื่องการปฏิรูปกฎหมายแข่งขันทางการค้าเป็นไปอย่างรอบ
ด้ า น คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารจะนั ด ประชุ ม ร่ ว มกั บ คณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค เพื่ อ จะนํ า
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมมาปรับปรุงรายงานให้สมบูรณ์ต่อไป
๗.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์และบริการ
(๑) พิจารณาความคืบหน้าการจัดทํารายงานวาระการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล สรุปได้ดังนี้
(๑.๑) ในการเสนอกรอบความคิดและรายงานให้กับสภาปฏิรูปแห่งชาติต้องสามารถ
ดําเนินการได้ทันเวลาภายในหนึ่งปี และทํางานในลักษณะที่เป็นการเติมเต็มกับสิ่งที่รัฐบาลกําลังดําเนินการอยู่
(๑.๒) ควรส่งเสริมระบบเศรษฐกิจพาณิชย์และบริการ เพื่อยกระดับให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางทางการค้าและบริการ
(๑.๓) ควรมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุนในการทําธุรกรรมต่างๆ การนํา
ทรัพยากรที่ไม่ได้รับการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่มาใช้ การลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ และสร้างความเท่า
เทียมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนทั้งประเทศ
(๒) ที่ประชุมมีมติเดินทางศึกษาดูงาน/สัมมนา ร่วมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตรฯ
ที่จังหวัดเชียงราย เพื่อให้การเดินทางศึกษาดูงานเกิดประโยชน์และได้รับความคุ้มค่ามากที่สุด
ข. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป อุ ต สาหกรรม พิ จ ารณาศึ ก ษาการปฏิ รู ป การสร้ า งสั ง คม
ผู้ประกอบการ สรุปสาระสําคัญได้ว่า การสร้างสังคมผู้ประกอบการ ควรให้ความสําคัญกับภาคการเกษตรตั้งแต่
ระดับวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และสถาบันเกษตรกร
ต่าง ๆ ด้วย เนื่องจากมีส่วนสําคัญต่อเศรษฐกิจฐานราก และเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมผู้ประกอบการอย่าง
แท้จริง จึงมีความประสงค์ให้หน่วยงานต่าง ๆ บูรณาการการทํางานของหน่วยงานในทุกภาคส่วนให้มีการ
ทํางานร่วมกันเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสังคมผู้ประกอบการ ตลอดจนขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าและ
มาตรฐานใหม่ของสินค้าและบริการ รวมถึงพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ํา
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ พิจารณาศึกษาเรื่องการจัดตั้ง
สภาโลจิสติกส์แห่งชาติ เพื่อบรรจุไว้ในมาตรา ๘๘ แห่งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช....
โดยที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบเพิ่ ม เติ ม ข้ อ ความในร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา ๘๘ วรรคท้ า ย และมาตรา ๒๙๓ (๗)
เพื่อเสนอต่อประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณา
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร
(๑) พิจารณารายงานความคืบหน้าผลการดําเนินงานของคณะทํางานยกร่างพระราชบัญญัติ
โคเนื้อและผลิตภัณฑ์โคเนื้อ พ.ศ. .... สรุปสาระสําคัญได้ ดังนี้
(๑.๑) จะจัดตั้งสํานักงานการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อโค กระบือแห่งประเทศ
ไทย” เรียกโดยย่อว่า “สพอนท.” เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่น
(๑.๒) กําหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อโค กระบือแห่งชาติ
เรียกโดยย่อ “คพอนช”
(๑.๓) ส่งเสริมให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกร นิติบุคคลอื่นที่มิใช่สถาบันเกษตรกร ที่
ประสงค์จะขอรับการส่งเสริมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเนื้อโค กระบือ ยื่นคําขอต่อ สพอนท.

- ๑๐ (๒) พิจารณาแนวทางในการปฏิรูปเพื่อพัฒนาเกษตรอินทรีย์ สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
(๒.๑) การทําเกษตรอินทรีย์ ควรระบุรายชนิดสินค้าว่าจะจําหน่ายสินค้าชนิดใดที่
สามารถปลูกได้ ขายได้ (product champion) แล้วกําหนดโซนนิ่ง (Zoning) ให้ชัดเจนว่าจะปลูกในพื้นที่ใด
(๒.๒) สินค้าที่ควรทําเกษตรอินทรีย์แบบ (product champion) เช่น ข้าว ผัก และ
ผลไม้ เป็นต้น
(๒.๓) ภาครัฐควรมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
(๒.๔) ควรพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย์ให้
เพิ่มมากขึ้น
๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๘.๑) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์
พลังงาน
ก. พิจารณารายงานการปฏิรูปด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและหน่วยงานราชการ โดย
ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขชื่อรายงาน จาก “การปฏิรูปด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารและหน่วยงานราชการ”
เป็น “การปฏิรูปด้านการอนุรักษ์พลังงานในอาคารภาครัฐและเอกชนโดยใช้ BEC และ ESCO” และที่ประชุม
มีมติให้รองประธานอนุกรรมาธิการคนที่หนึ่ง เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการ และฝ่ายเลขานุการ ร่วมกัน
ปรับปรุงเนื้อหารายงานตามมติที่ประชุม และเห็นชอบให้ส่งรายงานที่ได้ปรับปรุงแล้วต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูป
พลังงาน พิจารณาต่อไป
ข. พิจารณาการจัดโครงการสัมมนาของคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน ใน ๒ ประเด็น คือ
(๑) โซลาร์รูฟและยานยนต์ไฟฟ้า ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘
(๒) BEC และ ESCO ในวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๘.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการไฟฟ้า
ก. พิจารณาร่างรายงานของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการไฟฟ้า เรื่อง การปฏิรูปกิจการไฟฟ้า
กรณีแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้า ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ ในหัวข้อหลักการและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับแนว
ทางการจัดทํารายงานของสภาปฏิรูปแห่งชาติได้แก่
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องปฏิรูป
(๒) สิ่งที่ประชาชนจะได้รับหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูป
โดยที่ประชุมได้ให้ความจําเป็นเกี่ยวกับการปฏิรูป เรื่องการจัดทําค่าพยากรณ์ความต้องการ
ไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนและลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติ และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยความมุ่งหวังให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางตลาดซื้อขายไฟฟ้าของอาเซียน

- ๑๑ ๙. คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๙.๑) พิจารณาศึกษาข้อมูลและแนวทางการแถลงข่าวของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบบริหาร
จัดการระบบสุขภาพ (Press Release) ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบเกี่ยวกับเนื้อหาการแถลงข่าวในประเด็นการ
จัดทํากลไกบูรณาการทิศทางนโยบายระบบสาธารณสุขของประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมหน่วยงานของภาครัฐ
และภาคเอกชน และประเด็นเกี่ยวกับเขตสุขภาพ
๙.๒) พิจารณาศึกษาการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ ในประเด็นการปฏิรูประบบสาธารณสุข
ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในมาตรา ๒๗ โดยให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว และชุมชน มาตรา ๕๙ ให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิของพลเมืองใน
การเข้าถึงและได้รับบริการสาธารณะของรัฐที่จัดให้ จะต้องมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย มาตรา ๕๘ (๖)
ให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ของชาติ มีความหลากหลาย รัฐ
จึงต้องจัดให้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา เพื่อให้มีการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มาตรา
๙๕ ให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรบริหารส่วน
ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสุขภาพ มาตรา ๒๑๒ ให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่
ขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาพ การสาธารณสุข และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาตรา ๒๘๖ (๖)
ให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพตนเอง มาตรา ๒๙๑
(๒) ให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และมาตรา ๒๙๔ ให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การปฏิรูปกฎหมายในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และภัยคุกคามต่อสุขภาพ รวมถึงการจัดให้มีระบบ
และกลไก ที่สามารถขับเคลื่อนการปฏิรู ปการแพทย์แ ผนไทยด้านต่างๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ที่ประชุมยังเห็นชอบให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเจตนารมณ์ของมาตรา ๕๘ มาตรา ๘๖ และมาตรา ๒๙๔
ดังกล่าวด้วย
๙.๓) พิจารณารายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ โดยคณะอนุกรรมาธิการ
ปฏิรูปการแพทย์แผนไทย ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย ด้าน
อุตสาหกรรมสมุนไพร โดยจะกําหนดวัน เวลา และสถานที่การจัดสัมมนาอีกครั้งหนึ่ง ส่วนคณะอนุกรรมาธิการ
ปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ได้พิจารณาเตรียมความพร้อมในการจัดสัมมนา เรื่อง “การปฏิรูประบบบริการ
สุ ข ภาพโดยมี พื้ น ที่ เ ป็ น ฐานและประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง” ระหว่ า งวั น ที่ ๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ โรงพยาบาลอํานาจเจริญ อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ
๙.๔) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบบริหารจัดการระบบสุขภาพ ได้พิจารณาศึกษาร่างคําแถลง
ข่าว ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับปรุงถ้อยคําที่เหมาะสมและครอบคลุม เพื่อให้เนื้อหามีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย ได้พิจารณาศึกษาร่างรายงานแนวคิดการปฏิรูป
การแพทย์แผนไทย ซึ่งที่ประชุม ได้เห็นชอบให้เลื่ อนการพิจารณา เนื่องจากต้องกําหนดประเด็นข้อหารื อ
เกี่ยวกับการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย เพื่อขอเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในวันศุกร์ที่ ๒๙
พฤษภาคม ๒๕๕๘

- ๑๒ ๑๐. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๐.๑) พิจารณาเอกสารประกอบการอภิปรายและแนวทางการอภิปรายวาระการปฏิรูป ๓ วาระ ซึ่ง
กรรมาธิ ก ารผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมายได้ นํ า เสนอว่ า วาระปฏิ รู ป ที่ ๑๑ : ปฏิ รู ป ที่ ดิ น และการจั ด การที่ ดิ น ได้ มี
วัตถุประสงค์ของการปฏิรูป ๔ ประการ คือ
ก. การลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
ข. ลดปัญหาข้อพิพาทระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน
ค. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ง. สร้างความสมดุลในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ส่วนวาระปฏิรูปที่ ๒๖ : การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติและภาวะโลกร้อน ได้นําเสนอรูปแบบ
การศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหา ข้อเท็จจริงและข้อมูลของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจํานวน ๙ ประเภท
โดยมีแนวทางการปฏิรูป คือ การสร้างยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ให้มีผลสัมฤทธิ์ และการพัฒนา
ปรับปรุงศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
๑๐.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุก รรมาธิ ก ารปฏิ รูป การจัด การป่ าไม้ แ ละที่ดิน ได้ มี ก ารกํา หนดบุค คลสํ า หรั บ การ
อภิปรายในประเด็นวาระปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดินต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ข. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ระบบการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ พิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในประเด็นเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน้ํา ได้พิจารณาการจัดทํากรอบยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและกรอบการแก้ปัญหาเชิงเทคนิคเชิงพื้นที่ลุ่มน้ํา ซึ่งที่ประชุมเห็นว่ายุทธศาสตร์
ที่สําคัญสําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ คือ การพัฒนาและปรับปรุงองค์กรหลักด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการทรัพยากรน้ํา ส่วน
การแก้ปัญหาเชิงเทคนิคเชิงพื้นที่ลุ่มน้ํานั้น จะต้องดําเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเป็น
สําคัญ เนื่องจากทราบถึงสภาพปัญหาและความต้องการในพื้นที่ลุ่มน้ําอย่างแท้จริง นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้
พิจารณาเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนา เรื่อง การปฏิรูปข้อมูลข่าวสารด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
และการเข้าถึงข้อมูลของประชาชน
ง. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การจั ด การคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ พิ จ ารณาติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานของอนุกรรมาธิการตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งอนุกรรมาธิการผู้รับผิดชอบได้รายงานต่อที่ประชุม
ว่า กําลังดําเนินการจัดทํารายงานเพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
จ. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ระบบผั ง เมื อ งและการใช้ พื้ น ที่ ได้ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
ร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองและการใช้พื้นที่ พ.ศ. .... ในประเด็นต่างๆ เช่น ตามมาตรา ๔ ได้มีการเพิ่มเติม
บทนิยามของคําว่าคณะกรรมการบริหารการผังเมืองและการใช้พื้นที่ และในมาตรา ๓๔ (๔) ได้แก้ไขเพิ่มเติม
อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารการผังเมือง เป็นต้น และเพื่อให้เนื้อหาของกฎหมายมีความสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงเห็นควรให้มีการเพิ่มอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการการผังเมืองและการใช้พื้นที่
แห่งชาติ ในการวางและจัดทําผังจังหวัดในร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย ส่วนร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นต่างๆ เช่น ตามมาตรา ๖ มาตรา ๗ และ
มาตรา ๘ ได้ กําหนดให้มี การโอนอํ านาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิ น บทบั ญญัติแ ห่งกฎหมายของสํานักงาน

- ๑๓ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับผังเมืองและผังเมืองจังหวัด ไปเป็นอํานาจหน้าที่ของ
สํานักงานคณะกรรมการการผังเมืองและการใช้พื้นที่แห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี เป็นต้น
๑๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๑ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๑.๑) พิจารณาเตรียมการนําเสนอรายงาน Conceptual Design ของคณะกรรมาธิการ เพื่อเสนอต่อ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ ระยะที่ ๑ ระดับหลักการและสาระสําคัญ มี ๓ ขั้นตอน คือ
ก. การกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ก ารปฏิ รู ป ระบบการสื่ อ สาร ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ จุ ด มุ่ ง หมายสํ า คั ญ คื อ
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยต้ องมีมาตรฐานคุณภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สาธารณะ
บนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพควบคู่กับจริยธรรมและความรับผิดชอบ โดยเป็นที่เชื่อถือได้ทั้งในระดับประเทศ
และนานาชาติ รวมถึงประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ เข้าถึง เท่าทันสื่อ และมีส่วนในการสื่อสารที่สร้างสรรค์
ข. การกําหนดขอบข่ายพันธกิจเพื่อให้เป็นโครงสร้างและเป้าหมายสําคัญในการปฏิรูป ซึ่งมีอยู่ถึง
๑๑ ประการด้ ว ยกั น รวมถึ ง กํ า หนดขอบเขตของการปฏิ รู ป ที่ จ ะครอบคลุ ม เฉพาะสื่ อ วิ ช าชี พ ทั้ ง ระบบ
แต่ไม่รวมถึงสื่อที่ไม่อยู่ในกลุ่มของสื่อวิชาชีพ (Non - Professional) และบุคคลทั่วไปที่ใช้ช่องทางสื่อสารกัน
ผ่านสื่อออนไลน์
ค. การกํ า หนดกรอบแนวคิ ด และเนื้ อ หาเพื่ อ การวิ จั ย เชิ ง ลึ ก (Conceptual Framework)
เพื่อนําไปสู่วิธีการ ขั้นตอน และรายละเอียดของการปฏิรูป แล้วนํามาบูรณาการเพื่อให้เกิดผลสําเร็จในที่สุด
ซึ่งประกอบด้วยหลักใหญ่ ๆ ที่สามารถกําหนดเป็นวาระการปฏิรูปได้ ๓ วาระดังนี้
(๑) เสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ ที่มีจุดมุ่งหมายต่อการปลุกจิตสํานึกและความรับผิดชอบ
ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อทั้งหลาย
(๒) การกํากับดูแลสื่อที่มีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สื่อหรือผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ
มีมาตรฐานในการทําหน้าที่ของตน
(๓) การป้องกันการแทรกแซงสื่อ โดยสร้างมาตรการหรือกลไกเพื่อเป็นหลักประกันการ
ทําหน้าที่ของสื่ออย่างมีเสรีภาพ และมีมาตรฐานตามหลักจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพสื่อ
๑๑.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม คุ้มครองสวัสดิภาพ และสวัสดิการของสื่อมวลชน พิจารณาโครงสร้าง
ขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนฯ โดยที่ประชุมเห็นด้วยกับโครงสร้างเพื่อส่งเสริมการกํากับกันเองโดยสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชนแห่งชาติ ที่มุ่งเน้นการกํากับเฉพาะ องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน เช่น สมาคมวิชาชีพด้านสื่อมวลชนทุก
แขนง ซึ่งสมาคมวิชาชีพหลายแขนงเหล่านี้ จะเป็นผู้กํากับดูแลองค์กรสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิก ทั้งนี้ ระดับองค์กร
สื่อมวลชนก็จะมีสมาชิกประกอบด้วยผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน อันเป็นการกํากับกันเองใน ๓ ระดับ ดังนั้น
ในการยกร่างกฎหมายจะมีการกําหนดให้สมาชิกของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ได้แก่ องค์กรวิชาชีพ
สื่อมวลชนต่อไป ส่วนจํานวนและที่มาของคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ทั้งในระยะริเริ่ม และ
ระยะถาวร ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะให้มีตัวแทนองค์กรวิชาชีพที่เป็นสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนผู้บริโภค
ในสัดส่วนจํานวนเท่าใด และการพิจารณาถึงอํานาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติก็ยังมีความเห็น
ที่หลากหลาย ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาให้รอบคอบในการประชุมครั้งต่อไป

- ๑๔ ๑๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุม ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๒.๑) พิจ ารณาสรุ ป ความคิ ด เห็ น ของสมาชิก สภาปฏิ รู ปแห่ ง ชาติ ที่ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะต่ อ รายงานการ
พิจารณาศึกษาของคณะกรรมการ โดยพิจารณาข้อเสนอแนะของที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติมีประโยชน์และ
สอดรับกับแนวทางการทํางานของคณะกรรมการ ซึ่งจะได้ดําเนินการพิจารณาให้ครอบคลุมในชั้นกระบวนการ
พิจารณาเพื่อการขับเคลื่อนผลการพิจารณาศึกษาต่อไป
๑๒.๒) พิจารณารายงานการปฏิรูปเรื่อง “ระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย” (กรอบ
ความคิดและสาระหลัก) พิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย สภา
ปฏิ รู ป แห่งชาติก ารปฏิรู ป เรื่ อง “การปฏิ รูประบบสวัส ดิ การสั งคมที่เ หมาะสมกั บ ประเทศไทย” โดยมีม ติ
เห็นชอบรายงานดังกล่าวและให้เสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป
๑๒.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาส
(๑) พิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมาธิการในการแปรญัตติร่างรัฐธรรมนูญ พิจารณาควร
ให้มีการแลกเปลี่ยนการแปรญัตติร่างรัฐธรรมนูญกับทั้ง ๘ กลุ่ม เพื่อให้ได้ทราบและทําความเข้าใจในประเด็น
การแปรญัตติของแต่ละกลุ่มร่วมด้วย
(๒) พิจารณารายการสวัสดิการสังคมสําหรับคนพิการและผู้สูงอายุ พิจารณาข้อเสนอแนะ
เพื่อให้คนพิการและผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการที่มีมาตรฐานสากลและเข้าถึงสภาพแวดล้อมสาธารณะและบริการ
สาธารณะอย่างทั่วถึง เท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติซึ่งปรากฏในรายงานเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมสําหรับคนพิการ
ใน ๔ ประเด็นซึ่งนําเสนอโดยศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ต่อคณะกรรมาธิการนั้น ควรมีการแก้ไขใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ด้วย ในมาตรา ๒๐ (๖) และมาตรา ๓๗
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการได้เตรียมความพร้อมและยกร่างกฎหมายเพื่อนําเข้าสภาปฏิรูปแห่งชาติไว้เรียบร้อย
แล้ว และพร้อมดําเนินการได้ทันทีตามประสงค์ของคณะกรรมาธิการ
ข. คณะอนุกรรมาธิการประสานงานบริหารทิศทางของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส พิจารณาเอกสารข้อมูลร่างรายงานเพื่อเสนอคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปสั งคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส โดยพิจารณาร่างรายงาน เรื่อง
ข้อเสนอการปฏิรูประบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศไทย ที่คณะกรรมการปฏิรูประบบสวัสดิการ
สั ง คมที่ เ หมาะสมกั บ ประเทศไทย สภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ เพื่ อ จั ด เตรี ย มร่ า งรายงานเข้ า สู่ ก ารพิ จ ารณาของ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อมีมตินําร่างเข้าสู่
การพิจารณาของสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป

- ๑๕ ๑๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ (ไม่มีการประชุม)
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน มีการประชุม
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ ดังนี้
๑๓.๑) พิจารณาการจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน ที่ประชุมได้มีการพิจารณาจัด
สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Workshop) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ระดมความเห็ น ในการจั ด ทํ า รายงานของ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสําเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยที่ประชุมได้
มีมติให้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร
๑๓.๒) พิจารณากําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน ตามที่ที่
ประชุมได้กําหนดแผนงานกําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ที่
ประชุมได้กําหนดการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๑๓.๓) พิจารณาเรื่อง การจัดตั้งธนาคารแรงงานตามที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน ได้พิจารณา
ศึกษาเรื่ อง การจั ดตั้ งธนาคารแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่พึ่งพาของผู้ ใช้ แรงงานและจั ดทําเป็ น
ฐานข้อมูลของผู้ใช้แรงงาน รวมทั้ง การพัฒนากําลังคน ซึ่งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้บรรจุความเห็น
ในเรื่องดังกล่าวข้างต้นไว้ในร่างรัฐธรรมนูญแล้ว คณะกรรมาธิการจึงได้เชิญผู้แทนจากสํานักงานเศรษฐกิจการ
คลัง กระทรวงการคลัง มาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาศึกษา ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาจากผู้เข้าร่วมประชุม เช่น ข้อมูลเบื้องต้นของสถาบันการเงินเฉพาะกิจใน
ประเทศไทยที่อยู่ในความดูแลของภาครัฐและการเปรียบเทียบกฎหมายจัดตั้งสถาบันการเงินเฉพาะกิจต่าง ๆ ที่
สามารถจะนํามาใช้เป็นแนวทางในการจัดตั้งธนาคารแรงงาน เป็นต้น
๑๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ ดังนี้
๑๔.๑) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ พ.ศ. .... พิจารณาเพื่อให้
ข้อมูล ความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการในประเด็นที่เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. .... ที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางเป็ น ผู้ ย กร่ า ง พร้ อ มทั้ ง นํ า ข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมาธิ ก ารไปประกอบการพิ จ ารณาเมื่ อ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า วเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรี และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑๔.๒) พิจารณาเรื่องขอแก้ไขเพิ่ม เติม ร่างรัฐธรรมนูญ การขอแก้ ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๗ มาตรา ๖๙
มาตรา ๗๐/๑ (การเพิ่มมาตราใหม่) มาตรา ๑๗๕ มาตรา ๒๑๘ มาตรา ๒๒๐ มาตรา ๒๔๐/๑ (การเพิ่มมาตรา
ใหม่) มาตรา ๒๔๖/๑ (การเพิ่มมาตราใหม่)มาตรา ๒๔๗ (ประเด็นที่ ๑) มาตรา ๒๔๗ (ประเด็นที่ ๒) มาตรา
๒๗๑ มาตรา ๒๗๔ มาตรา ๒๗๖/๑ (การเพิ่มมาตราใหม่) มาตรา ๒๘๑/๑ (การเพิ่มมาตราใหม่)
๑๔.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปลูกฝัง สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม
ในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ พิจารณากรอบและแนวทางการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดการสร้างความ
เป็นธรรมทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้าปลอดอากรให้แพร่หลายมากขึ้น

- ๑๖ โดยพิจารณากรอบการวิเคราะห์มาตรการที่ใช้ในยุทธศาสตร์ “คนไทยไม่โกง” ๓ แนวทาง ๗ กลุ่มเป้าหมาย
ดังนี้
(๑) แนวทางปลูกจิตสํานึกคนไทยไม่โกง (Individual Awareness Approach)
(๒) แนวทางสร้าง-กระชับเครือข่าย/ขยายพื้นที่คนไทยไม่โกง/การจัดการองค์กร (Network
and Organization Approach)
(๓) แนวทางสร้างมาตรการ/กลไกทางสังคม ( Social Approach) (sanction/pressure)
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ พิจารณาการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้า
ปลอดอากรให้แพร่หลายมากขึ้น ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(สํานักงาน ป.ป.ช.) เข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นในประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
การได้มาซึ่งสัมปทานบริหารจัดการพื้นที่เชิงพาณิชย์และสัญญาสัมปทานในการดําเนินกิจการร้านค้าปลอดภาษี
และอากรของบริษัท คิง เพาเวอร์ และหลักเกณฑ์การให้สัมปทานหรือให้สิทธิแก่เอกชนตามพระราชบัญญัติว่า
ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุม ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๕.๑) พิจารณาประเด็นการจัดตั้งกองทุนสร้างเสริมศิลปะ วัฒนธรรม โดยการนําเงินส่วนแบ่งมาจาก
การประกันภัยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย ปกติประเทศไทยจะมีภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงกว่า
๒๐๐ ล้านบาทต่อปี จากนักท่องเที่ยวซึ่งไม่มีประกันสุขภาพ ซึ่งแบกรับโดยกระทรวงสาธารณสุขการประกัน
สุขภาพภาคบังคั บสําหรั บชาวต่างชาติ เป็ นสิ่งจําเป็นที่ข าดไม่ได้ในการรักษาชื่อเสียงและภาพลั กษณ์ของ
ประเทศ และทําให้นักท่องเที่ยวที่บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยได้รับการรักษาทันท่วงที โดยไม่เป็นภาระด้านการเงิน
ต่อประเทศชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยทางอากาศยานไม่จํากัดอายุ คุ้มครองสูงสุด ๓๐ วัน
ก. ข้อดีของการทําประกันภัยชาวต่างชาติ
(๑) ชาวต่างชาติทุกรายที่เดินทางเข้าประเทศไทยโดยอากาศยานได้รับความคุ้มครองทันทีที่
ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองตามกฎหมาย
(๒) สร้างหลักประกันที่มั่นคงให้ชาวต่างชาติว่าจะได้รับการคุ้มครองดูแล หากเกิดอุบัติเหตุ
หรือเจ็บป่วย ระหว่างพํานักอยู่ในประเทศไทย
(๓) สร้างความเชื่อมั่นให้ชาวต่างชาติในการได้รับความคุ้มครอง ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย
(๔) เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์และคุณภาพของการท่องเที่ยวไทย
(๕) เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีคุณภาพเข้ามาในประเทศ
(๖) เป็นการสร้างภาพพจน์และทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทย
(๗) เป็นการเพิ่มเงินรายได้ให้แก่ประเทศ
(๘) ประหยั ด งบประมาณภาครั ฐ ที่ มี ต่ อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ สํ า หรั บ ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นการ
รักษาพยาบาลในแต่ละปี
(๙) ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
อย่างยั่งยืนและครอบคุมทั้งประเทศ

- ๑๗ (๑๐) ส่วนหนึ่งของเงินรายได้จากค่าเบี้ยประกันฯ สามารถนําไปใช้พัฒนาด้านต่างๆ อาทิเช่น
ด้านสาธารณสุขด้านส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
ข. แนวทางการดําเนินการ
(๑) เสนอภาครัฐพิจารณาออกเป็นพระราชกําหนดให้ประกันภัยชาวต่างชาติที่เดินทางเข้า
ประเทศไทย(ภาคบังคับ
(๒) ให้มีการจัดตั้ง กองทุนศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติ โดยเป็นองค์กรที่สามารถรับค่านายหน้า
ประกันภัยจากชาวต่างชาติตามอัตราที่กฎหมายกําหนดได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย กําหนดให้ทิพยประกันภัย
และสมาคมประกันวินาศภัย เป็นผู้บริหารและเจ้าภาพ ในการรวบรวม (Pool) ให้บริษัทประกันภัยเข้าร่วมรับ
ประกันภัย โดยกําหนดเป็นภาคสมัครใจสําหรับบริษัทฯ ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด และ
กําหนดคุณสมบัติของบริษัทประกันภัยที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมให้ผู้บริหารดําเนินการประสานการบริหาร
โครงการแบบครบวงจร และให้ จั ด เก็ บ เบี้ ย ประกั น ภั ย พร้ อ มการชํ า ระค่ า ตั๋ ว เครื่ อ งบิ น โดยผ่ า น IATA
(International Air Transport Association) ใช้ข้อมูลการเข้า-ออกประเทศของกองตรวจคนเข้าเมือง เป็น
การระบุผู้เอาประกันภัยและเริ่มต้น-สิ้นสุดความคุ้มครอง
๑๕.๒) การเตรียมอภิปรายวาระปฏิรูปที่ ๓๕ : ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ วาระปฏิรูปที่ ๓๖ : ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลัก
ของสังคม และวาระการพัฒนา : ระบบค่านิยม คุณธรรมจริยธรรม เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีและมนุษย์ที่
สมบูรณ์ พิจารณารายงานความคืบหน้าการกําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูป (Process & Organizational
Design) วาระที่ ๓๕ “ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ” วาระ
ที่ ๓๖ “ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม” และวาระการพัฒนาเพื่อ
นําไปสู่ความยั่งยืน “การปฏิรูป ค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรมจริยธรรม เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีและมนุษย์
ที่สมบูรณ์” ซึ่งที่ประชุมจะได้อภิปราย ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่องวาระปฏิรูปที่ ๓๕ และวาระปฏิรูป
ที่ ๓๖ และในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ วาระการพัฒนาค่านิยม
๑๕.๓) เตรียมความพร้อมในการเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าการเดินทางไป
ศึกษาดูงานเพื่อเปิดพื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมนั้นควรดําเนินการเป็นการเฉพาะของคณะกรรมาธิการฯ ซึ่ง
กําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานไปศึกษาดูงานและรับฟังความคิดเห็นด้านศิลปะและวัฒนธรรม ณ จังหวัด
ขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นั้น เป็นการดําเนินกิจกรรมร่วมกับการรับฟังความ
คิดเห็นในเรื่องอื่นด้วย จึงมีมติให้เลื่อนกําหนดการเดินทางโดยไม่มีกําหนด
๑๕.๔) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป กิ จ การศาสนา พิ จ ารณากํ า หนดวิ ธี แ ละกระบวนการปฏิ รู ป
(Process & Organizational Design) วาระปฏิรูปที่ ๓๖ : ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้
เป็นสถาบันหลักของสังคม ในขั้นตอนการกําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูป (Process & Organizational
Design) โดยร่างรายงานประกอบด้วยเนื้อหา ๔ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ บทนํา ส่วนที่ ๒ แนวคิดและการดําเนินงาน
ที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ ๓ วิธีการพิจารณาศึกษา และส่วนที่ ๔ กรอบความคิดรวบยอด/หลักการและสาระสําคัญ
ของการปฏิรูป หลังจากนั้น ได้มีการประชุมกลุ่มย่อยตามยุทธศาสตร์ เพื่อพิจารณารายละเอียดของรายงานใน
ส่วนต่าง ๆ

- ๑๘ (๑) พิ จ ารณาการเตรี ย มความพร้ อ มการนํ า เสนอกรอบหลั ก การปฏิ รู ป (Conceptual
Design) วาระปฏิรูปที่ ๓๖ : ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม โดยที่
ประชุมมอบหมายให้พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ประธานอนุกรรมาธิการ และนายวินัย ดะห์ลัน อนุกรรมาธิการ
เป็นผู้อภิปรายนําเสนอต่อที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ
(๒) พิจารณาการขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญมาตรา ๘๐ และมาตรา ๑๐๙ โดย
คณะอนุกรรมาธิการมีมติแก้ไขเพิ่มเติมความในร่างรัฐธรรมนูญ เป็นดังนี้
(๒.๑) “มาตรา ๘๐ รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ให้
การดําเนินงานขององค์กรและบุคลากร เป็นไปตามหลักศาสนธรรมส่งเสริมให้ศาสนิกชนทุกศาสนา เข้าใจและ
เข้ าถึ งหั วใจของศาสนาของตน สร้างเสริ ม ความเข้าใจอั นดี และความสมานฉั น ท์ระหว่างศาสนา รวมทั้ ง
สนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใช้เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม พัฒนาจิตใจ ปัญญา และสังคม”
(๒.๒) “มาตรา ๑๐๙ บุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้ในวันเลือกตั้ง เป็นบุคคลต้องห้ามมิ
ให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
(๑) อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดยคําพิพากษา
(๒) ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย
(๓) วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(๔) สําหรับภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช เป็นบุคคลผู้มิอาจใช้สิทธิ
เลือกตั้ง”
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการจะได้นําเสนอมติขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ
ในมาตรา ๘๐ และมาตรา ๑๐๙ ต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา
เพื่อพิจารณาและดําเนินการตามลําดับต่อไป
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม
(๑) เตรียมความพร้อมในการอภิปรายแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระการปฏิรูป (Blueprint
for Change) วาระที่ ๓๕ “ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”
พิจ ารณาการนํ า เสนอประเด็ นที่ จ ะอภิป รายให้ ส ภาปฏิ รูป แห่ ง ชาติ เพื่ อ ให้ อนุ ก รรมาธิ ก ารที่ ไม่ ไ ด้ นํา เสนอ
สามารถอภิปรายสนับสนุนเพิ่มเติมโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับการเปิดพื้นที่ทางศิลปะ วัฒนธรรม
(๒) รายงานความคื บ หน้ า การกํ า หนดวิ ธี แ ละกระบวนการปฏิ รู ป (Process &
Organizational Design) วาระที่ ๓๕ “ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ” พิจารณาความคืบหน้าการกําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูปซึ่งผู้จัดเตรียมรายงานกําลังจัดทํา
นอกจากนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการเสนอรายงานวาระที่ ๓๕ ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้ว คณะอนุกรรมาธิการจะมีการ
กําหนดแผนงานในการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของศิลปินและประชาชนต่อไป
๑๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๖.๑) การติดตามความคืบหน้ายกร่างรัฐธรรมนูญ และการประชาสัมพันธ์ในร่างรัฐธรรมนูญนั้นยังคงมี
การบัญญัติเรื่องการกีฬาไว้ตามเดิมในร่างมาตรา ๙๕ และมาตรา ๒๙๕ ส่วนในเรื่องการประชาสัมพันธ์ นั้น ใน
การจัดสัมมนาที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งในช่วงก่อน และระหว่างการสัมมนา ได้มอบหมายให้กลุ่มงานสื่อมวลชน
สํานักงานเลขาธิ การสภาผู้แทนราษฎรส่งข่าวประชาสัม พันธ์ไปยังสื่อมวลชนทุกประเภท (โทรทัศ น์ วิท ยุ

- ๑๙ หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์) นอกจากนั้น สถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา ได้ส่งผู้สื่อข่าวไปในพื้นที่จัดสัมมนาด้วย ซึ่ง
ประธานกรรมาธิการ และโฆษกได้ให้สัมภาษณ์ต่อสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย ประจําจังหวัดบุรีรัมย์ เกี่ยวกับ
เรื่องการปฏิรูปการกีฬาด้วย
๑๖.๒) การปฏิรูปเร็ว (Quick win) ความคืบหน้าในการเสนอรายงาน ๒ เรื่อง
ก. มาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา
ข. การจัดทําวีดิทัศน์การฝึกสอนทักษะการเล่นฟุตบอลฯ โดยสโมสรเชลซี การกําหนดมาตรการ
ลดหย่ อนภาษี เพื่ อสนับ สนุ นการกี ฬ าไม่ต้องนํา เข้าสู่การพิ จารณาของสภา แต่ค ณะกรรมาธิ การสามารถ
ดําเนินการเสนอเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดําเนินการได้ ซึ่งได้แก่ กระทรวงการคลัง และ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และขณะนี้อยู่ในระหว่างการดําเนินการ ส่วนในเรื่องการการจัดทําวีดิทัศน์การ
ฝึ ก สอนทั ก ษะการเล่ น ฟุ ต บอลฯ โดยสโมสรเชลซี ขณะนี้ กํ า ลั ง ทดลองดํ า เนิ น การผ่ า นยู ทู บ เพื่ อ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งในวิธีการดําเนินการยังจะต้องหารือร่วมกับ Samsung อีกครั้งหนึ่ง
ค. ความคืบหน้าในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางในการใช้กีฬา
เพื่อสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ง. สรุปผลการจัดสัมมนาเรื่องการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้านปฏิรูปการ
กีฬา ครั้งที่ ๖ วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สนาม I mobile Stadium จังหวัดบุรีรัมย์ การจัดสัมมนาที่
จังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ ๓๐๐ คน จากการสังเกตการณ์พบว่าผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความ
สนใจกับการจัดกิจกรรมของคณะกรรมาธิการ โดยเฉพาะการบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการพัฒนาการกีฬาใน
จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ ซึ่ ง ทํ า ให้ ไ ด้ รั บ ทราบถึ ง มิ ติ ใ นการพั ฒ นาการกี ฬ าอย่ า งหลากหลาย อาทิ การสร้ า ง Sport
Entertainment ,การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้ จะได้มีการจัดสัมมนาเรื่องการมีส่วนร่วมและรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนด้านปฏิรูปการกีฬา ครั้งที่ ๗ วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา
จังหวัดเชียงใหม่
๑๖.๓) การเตรียมข้อมูลเพื่อชี้แจงสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในการพิจารณา เรื่อง ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง
(Blueprint for Change) ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา พิจารณาเตรียมแนวทางเพื่อร่วมชี้แจงต่อสภา
ปฏิรูปแห่งชาติใน ๔ แนวทาง ดังนี้
ก. หลักคิดและกรอบแนวทางการปฏิรูปการกีฬา
ข. ประเด็นปัญหาและสิ่งคาดหวังของประชาชน
ค. วิธีการพิจารณาศึกษา และยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการกีฬา
ง. ข้อดีและข้อจํากัดของผลการพิจารณา
๑๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
(ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๗.๑) พิ จารณาเรื่ อง การขอแก้ ไ ขเพิ่ม เติม ร่ า งรั ฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุ ทธศัก ราช ....
ซึ่ ง คณะกรรมาธิ ก ารจะยื่ น คํ า ขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ ว มกั บ คณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การศึ ก ษาและการพั ฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
โดยจะมีการประชุมร่วมกันในวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

- ๒๐ ๑๗.๒) พิจารณาเรื่อง การปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยนางสาวนพวรรณ ตันพิพัฒน์
ในฐานะผู้แทนของคณะทํางานปฏิรูประบบข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ ได้นําเสนอว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบาย
ในการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานแบบบูรณาการ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดให้
ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง รั ฐ บาลโปร่ ง ใสและเปิ ด เผยข้ อ มู ล ประเทศไทยจึ ง ต้ อ งกํ า หนดให้ Connected
Government เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อมุ่งสู่การเป็นรัฐบาลหนึ่งเดียวไร้รอยต่อ โดยใช้ ๔ ยุทธศาสตร์ที่สําคัญ
คือ การพัฒนาขีดความสามารถทั้งผู้ให้บริการภาครัฐ ผู้ใช้บริการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาสถาปัตยกรรม/
การออกแบบผังเมืองของระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ การปฏิรูปองค์กร และการพัฒนาโครงการนําร่องที่เน้น
การให้บริการประชาชนแบบห่วงโซ่ด้วยการบูรณาการข้อมูล และการทํางานแบบไร้รอยต่อ
๑๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๘.๑) พิจารณากําหนดแนวทางการอภิปรายรายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการปฏิรูป
การคุ้มครองผู้บริโภค วาระปฏิรูปที่ ๓๑ : การคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้กําหนดประเด็นการอภิปราย โดย
แบ่งเป็นประเด็นปัญหา และประเด็นการปฏิรูป โดยประกอบด้วยการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐ การปฏิรูป
กฎหมายแข่งขันทาง การค้า เป็นต้น
๑๘.๒) ตั้งคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและจัดทําร่างพระราชบัญญัติการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ. ....
๑๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๑ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๙.๑) กําหนดแนวทางการยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ดังนี้
ก. การยื่ น คํ า ขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ
ให้ ดํ า เนิ น การยื่ น คํ า ขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ต่ อ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารคณะกรรมาธิ ก ารยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ โดยตรง
ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ หมายเลข ๓๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๓
ข. ภายหลังจากการยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
เรียบร้อยแล้ว หากผู้ยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องการส่งรายงานการประชุมที่มีความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
เพื่อประกอบการพิจารณาคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ สามารถส่งให้คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ได้ แต่ต้องเป็นระยะเวลาภายหลังจากที่ได้ยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแล้ว
ค. คําขอแก้ไขเพิ่มเติมที่จะยื่นต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จะต้องเป็นไปตามแบบ
ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานยกร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๗ เท่านั้น โดยจะต้องจัดทําเป็นหนังสือตามแบบที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
กํ า หนด พร้ อ มทั้ ง ต้ อ งแสดงเหตุ ผ ลในการขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เป็ น รายมาตราให้ ชั ด เจน และหากประเด็ น
ที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับมาตราอื่นด้วยจะต้องแสดงให้เห็นชัดเจน ซึ่งหลังจากยื่นคําขอแก้ไข
เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ จะเชิญผู้แทนที่ยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมมาชี้แจง
เหตุ ผ ลในการขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาอี ก ครั้ ง สํ า หรั บ วิ ธี ก ารขอแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม นั้ น
หากต้องการขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อความใด ให้เขียนข้อความที่ต้องการเพิ่มเติมและขีดเส้นใต้ข้อความนั้น และหาก
ต้ อ งการตั ด ข้ อ ความใดออกให้ ทํ า ตั ว ฆ่ า ในข้ อ ความนั้ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ วิ ธี ก ารแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ

- ๒๑ แห่งราชอาณาจักรไทยเกิดความถูกต้องตามแบบที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญกําหนด สํานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้ าที่สํานั กงานเลขาธิ การสภาปฏิรู ปแห่งชาติ ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่
ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญไว้สําหรับสนับสนุนและจัดทําคําขอแก้ไขเพิ่มดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติสามารถนําข้อมูลที่ต้องการจะแก้ไขในมาตราใดให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมให้ได้ ทั้งนี้
คําขอแก้ไขเพิ่มเติมใดไม่เป็นไปตามแบบดังกล่าว คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจะถือว่าคําขอแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นไม่มีความสมบูรณ์และจะไม่รับไว้พิจารณา
ง. กรณีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติขอถอนชื่อจากการเป็นผู้ร่วมกันเสนอคําขอแก้ไขเพิ่มเติม
หรือจากการเป็นผู้รับรอง สามารถกระทําได้ก่อนมีการลงเลขรับคําขอแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้น และหากการขอถอน
ชื่ อ ดั ง กล่ า ว ส่ ง ผลให้ มี ผู้ รั บ รองไม่ ค รบตามจํ า นวนที่ ม าตรา ๓๖ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ กําหนดไว้ จะทําให้คําขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเป็นอันตกไป เว้นแต่จะหาผู้อื่น
มาลงนามรับรองให้ครบจํานวนตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดได้
จ. กรณีสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติผู้ร่วมเสนอคําขอแก้ไขเพิ่มเติม หรือผู้รับรองบางส่วนจะขอ
แก้ไขคําขอแก้ไขเพิ่มเติมที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไว้แล้ว สามารถขอแก้ไขคําขอแก้ไข
เพิ่มเติมนั้นได้ ภายในระยะเวลาการยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมและก่อนที่ประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
สั่งบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุม โดยการขอแก้ไขดังกล่าวจะต้องมีผู้ยื่นคําขอ ผู้ร่วมเสนอ และผู้รับรอง
เป็นบุคคลเดิม และต้องมีจํานวนผู้ลงชื่อเท่าเดิมตามคําขอแก้ไขเพิ่มเติมที่ได้ยื่นไว้แล้ว
ฉ. กรณีในคําขอแก้ไขเพิ่มเติมเดียวกันและมาตราเดียวกันจะต้องแสดงการแก้ไขเพิ่มเติมเพียง
แบบเดียวเท่านั้น หากมาตราใดมาตราหนึ่งมีการแสดงการแก้ไขเพิ่มเติมตั้งแต่สองแบบขึ้นไป คณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ จะถือว่าการขอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรานั้นไม่สมบูรณ์และไม่รับไว้พิจารณาในมาตรานั้น
๑๙.๒) พิจารณาประเด็นการจัดให้มีการออกเสียงประชามติร่างรัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย
โดยให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อการออกเสียงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยสรุป
สาระสําคัญ ดังนี้
ก. เห็นควรให้มีการออกเสียงประชามติเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยโดยมีความเห็นสอดคล้องกับข้อเสนอและเหตุผลประกอบของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ข. การออกเสียงประชามติควรดําเนินการภายหลังจากที่สภาปฏิรูปแห่งชาติให้ความเห็นชอบต่อ
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว และเป็นการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยทั้งฉบับ
ค. ควรกําหนดหน่วยงานหรือองค์กรผู้รับผิดชอบในการดําเนินการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ
รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําการออกเสียงประชามติเห็นชอบ/ไม่เห็นชอบต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
ง. การกําหนดวัน เวลา ในการออกเสียงประชามติควรมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับจาก
วันที่สภาปฏิรูปแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้มีระยะเวลา
เพียงพอในการจัดทําสําเนาร่างรัฐธรรมนูญเผยแพร่แก่ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียง และมีเวลาเพียงพอในการให้
ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อให้การออกเสียงประชามติเป็นความเห็นของประชาชนอย่างแท้จริง
จ. ควรนําเสนอให้ประชาชนได้รับทราบว่าการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้มีการนํา
ความเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนที่ได้รับฟังมาจาก ๑๑ ช่องทาง ของศูนย์รับฟังความคิดเห็นสภาปฏิรูป
แห่ ง ชาติ ที่ เ ปิ ดรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น และข้ อเสนอแนะจากประชาชนเกี่ ย วกั บ การปฏิรู ป และการจั ด ทํา ร่ า ง

- ๒๒ รัฐธรรมนูญ รวมถึงการรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนจากการจัดเวทีสัมมนาในจังหวัดต่าง ๆ
ทั้ง ๗๗ จังหวัด มารวบรวมเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉ. สภาปฏิรูปแห่งชาติและสมาชิกทุกคนยินดีร่วมมือกับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
ในการให้ความรู้ ความเข้าใจในร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงอย่างเต็มที่
๒๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๑ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการกลั่นกรอง รวบรวม สังเคราะห์ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะการ
ยกร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ พิ จ ารณาสรุ ป ผลวิ เ คราะห์ แ บบสํ า รวจความเห็ น ของสมาชิ ก สภาปฏิ รู ป ที่ มี ต่ อ ร่ า ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ร่างที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอสภาปฏิรูป
แห่งชาติพิ จารณาร่ างแรก) ซึ่ งจากการสํารวจความเห็นของสมาชิ กสภาปฏิ รู ปที่ มี ต่อร่ างรัฐ ธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สรุปผลได้ดังนี้
๒๐.๑) ความเห็นของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใน ๔ มิติ
ได้แก่
ก. หัวข้อที่ไม่สมควรนํามาใช้ในร่างรัฐธรรมนูญมากที่สุดคือ
(๑) วุฒิสภา
(๒) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ
ข. หัวข้อที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของประเทศมากที่สุด คือ
(๑) วุฒิสภา
(๒) สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติ
(๓) สภาผู้แทนราษฎร
ค. หัวข้อที่นํามาใช้ได้จริงมากที่สุดคือ
(๑) ทั่วไป
(๒) พระมหากษัตริย์
(๓) บททั่วไปของสิทธิ เสรีภาพของบุคคล
ง. หัวข้อที่สมควรปรับแก้ไขถ้อยคํามากที่สุดคือ
(๑) วุฒสิ ภา
(๒) บททั่วไป
(๓) สภาผู้แทนราษฎร
๒๐.๒) พิจารณาผลแบบสอบถามเรื่องการยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติ โดยการประเมินผลแบบสอบถาม จํานวน ๑๐๖ ฉบับ คิดเป็นจํานวน ๒๔.๘ เปอร์เซ็นต์ มีประเด็นการ
ขอแก้ไขเพิ่มเติมเกินร้อยละ ๑๐ ดังนี้
ก. การขอแก้ไขเพิ่มเติมประเด็นการปฏิรูปต่าง ๆ
ข. การขอแก้ไขเพิ่มเติมแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
ค. การขอแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นวุฒิสภา
ง. การขอแก้ไขเพิ่มเติมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์การ
ปฏิรูปแห่งชาติ

- ๒๓ ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตการยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมของสมาชิกสภาปฏิรูปแต่ละท่านในการยื่นคํา
ขอแก้ไขในเรื่องเดียวกัน แต่ประเด็นการขอแก้ไขถ้อยคําแตกต่างกัน อาจจะทําให้น้ําหนักในการให้เหตุผลมีน้อย
และการแสดงความคิดเห็นขาดความเป็นเอกภาพได้
๒๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย
(ไม่มีการประชุม)
๒๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๒.๑) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมปฏิรูปเชิงประเด็นขององค์กรที่สําคัญ ได้
พิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้
ก. พิจารณาเตรียมความพร้อมในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “การขับเคลื่อนการใช้
ยางพาราในประเทศให้เป็นจริง” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแล้วเห็น
ว่า เพื่อให้การดําเนินการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นได้ข้อมูลที่ครบถ้วน จึงเห็นควรเชิญ รองศาสตราจารย์
ประเสริฐ ชิตพงศ์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดสงขลา นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานคณะอนุ
กรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและ
บริการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และ ดร. ธนิต โสรัตน์ นักวิชาการด้านยางพารา มาร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง
วิทยากร เรื่องหัวข้อการรับฟังความคิดเห็น และกลุ่มเป้าหมาย โดยที่ประชุมได้แก้ไขชื่อโครงการ จากเดิม “การ
ขับเคลื่อนการใช้ยางพาราในประเทศให้เป็นจริง” เป็น “การขับเคลื่อนการใช้ยางพาราไทยให้เป็นจริง”
๒๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
ก. พิจารณาผลการวิเคราะห์และตรวจสอบประเด็นการปฏิรูปที่ได้มอบหมายให้อนุกรรมาธิการ
แต่ละท่านพิจารณาศึกษา โดยที่ประชุมเห็นว่าอนุกรรมาธิการที่รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลประเด็นการปฏิรูป
ในด้านต่าง ๆ ควรมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ร่วมกัน เพื่อหาแนวทางและข้อสรุปเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบข้อมูลประเด็นการปฏิรูปและการแก้ไขข้อมูลในโปรแกรมรวบรวมความคิดเห็น เพื่อให้การตรวจสอบ
ข้อมูลและการแก้ไขข้อมูลเป็นไปในแนวทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ
ข. พิจารณาแนวทางการจัดทํารายงานผลการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป ดังนี้
(๑) การรายงานผลการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูปในครั้งแรกต่อที่ประชุมสภาปฏิรูป
แห่งชาติ จะรายงานผลการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูปเป็นเล่มรายงาน โดยมีข้อมูลบทสรุปผู้บริหาร สรุปสถิติ
ข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น จํานวนผู้แสดงความคิดเห็น แยกเพศ อายุ อาชีพ เป็นต้น รวมทั้งมีข้อมูลความคิดเห็น
ของประชาชนในประเด็นการปฏิรูปด้านต่าง ๆ และจะจัดพิมพ์เพื่อมอบให้สมาชิกสภาปฏิรูปทุกคน
(๒) การรายงานผลการสั ง เคราะห์ ป ระเด็ น การปฏิ รู ป ในครั้ ง แรกต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จะรายงานเป็นรูปเล่มฉบับย่อ
ข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นการปฏิรูปด้านต่าง ๆ จะไม่นําทุกความคิดเห็นมาใส่ไว้ในเล่ม
รายงาน แต่จะใส่ไว้บางส่วน เพื่อเป็นข้อมูลตัวอย่างในแต่ละหัวข้อ ด้านละ ๑ หน้ากระดาษ A๔ เท่านั้น
(๓) การรายงานผลการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูปในครั้งต่อๆ ไป จะให้สมาชิกสภาปฏิรูป
แห่งชาติ คณะกรรมาธิการวิสามัญประจําสภาปฏิรูปแห่งชาติคณะต่าง ๆ และผู้ที่มีความสนใจ เข้าไปศึกษา
ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ที่คณะอนุกรรมาธิการได้จัดทําขึ้น

- ๒๔ ๒๒.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการการสื่อสารสาธารณะเพื่อการมีส่วนร่วมปฏิรูปประเทศไทย
ได้พิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้
ก. พิจารณาเรื่องกรมประชาสัมพันธ์เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณผลิตรายการ “จุด
เปลี่ยนประเทศไทย” จากสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้หารือเรื่องระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ของสภาปฏิ รูป แห่ งชาติใ นการผลิตรายการดังกล่าวโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมาธิ การแล้ ว และจะได้
ดําเนินการโอนงบประมาณไปยังกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดําเนินงานด้านการผลิต
รายการต่อไป
ข. พิจารณาเรื่องกรมประชาสัมพันธ์เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณผลิตรายการ “สปช.
เสียงประชาชน” โดยที่ประชุมได้พิจารณาถึงระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณและการโอนงบประมาณให้แก่
กรมประชาสั ม พัน ธ์เพื่ อผลิ ต รายการดัง กล่ าว ซึ่ ง คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารจะนํ า เรื่ อ งนี้เ ข้า สู่ก ารพิ จ ารณาของ
คณะกรรมาธิการและขออนุมัติงบประมาณต่อไป
ค. พิ จ ารณาประเมิน ผลการดํา เนิ น งานครั้ง ที่ผ่ า นมาในโครงการเวทีรับ ฟัง ความคิด เห็น ของ
ประชาชนในการปฏิรูปประเทศผ่านรายการ “สปช. เสียงประชาชน” ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบผลการดําเนินงาน
ดังกล่าวแล้วจํานวน ๑๘ ครั้ง และเห็นควรจัดเวทีอย่างต่อเนื่องอีก ๓๙ จังหวัด ให้ครอบคลุม ๗๗ จังหวัด ต่อไป
ง. พิ จ ารณาเตรี ย มความพร้ อ มการจั ด เวที รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ผ่ า นรายการ “สปช. เสี ย ง
ประชาชน” โดยเชิญสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจําจังหวัด จํานวน ๑๙ จังหวัด เข้าร่วมประชุม โดยสมาชิก
สภาปฏิรูปแห่งชาติได้รับทราบแนวทางการเตรียมความพร้อมในการจัดเวทีดังกล่าว ทั้งการดําเนินการเตรียม
สถานที่ การเชิญแขกผู้รับเชิญมาร่วมรายการ และการเชิญประชาชนในพื้นที่มาร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
๒๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๓.๑) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนกลยุทธ์การสื่อสารภายนอกผ่านสื่อบูรณาการ
ก. ที่ประชุมมีมติที่จะสรุปสาระสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญไปจัดป้ายนิทรรศการโดยมอบหมาย
นางสาวชัญญากานต์ คุ้มดี เป็นผู้ดําเนินการ
ข. พิจารณาการไปศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ โดยจัดให้มีกิจกรรมในช่วงเช้าเป็น
กิ จ กรรมช่วยเหลื อสั งคม ตอนบ่ายมีกิจ กรรมเล่นกี ฬา และตอนค่ํ าขึ้นเวทีร้ องเพลงร่ วมกั น และขอความ
อนุเคราะห์ให้กรมประชาสัมพันธ์เพื่อมาบันทึกเทปนําไปออกอากาศทั้งทางวิทยุและโทรทัศน์ ทําหนังสือถึง พล
เอก ธั น วาคม ทิ พ ยจั น ทร์ จั ด หาดารามาร่ ว มกิ จ กรรม ทํ า หนั ง สื อ ถึ ง สถานี ก องทั พ บกช่ อ ง ๕ ให้ ร่ ว ม
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก่อนเริ่มงาน
๒๓.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการออกแบบเนื้อหาการสื่อสารและผลิต
ก. จะได้ จั ด ทํ า สปอตวิ ท ยุ และ Press ad ทั้ ง นี้ จ ะประสานกั บ คณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การ
สื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
ข. พิ จ ารณาการจั ด ทํ า Infographic TVC และ TV Documentary ซึ่ ง มี ค วามจํ า เป็ น ต้ อ งใช้
งบประมาณโดยต้องรอการอนุมัติงบประมาณ เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนทางราชการต่อไป
๒๓.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการสื่อสารภายในและเสริมสร้างภาพลักษณ์
สปช.

- ๒๕ ก. จัดทําและดําเนินงานเว็บไซต์เพื่ อการสื่อสารภายใน จัดทําเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์
“เสียงปฏิรูป”โดยจะได้มีการแถลงข่าวเปิดตัวในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ข. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ตามโอกาส โดยจะจัดทําแผ่นพับการ์ตูนชุดที่ ๓ ทั้งนี้ ได้มอบฝ่าย
เลขารวบรวมคําถาม คําตอบเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมต่อไป และมอบหมายให้ นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ เขียน
ข่าวการเปิดตัวเว็ปไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ “เสียงปฏิรูป” เผยแพร่ผ่านทางหนังสือพิมพ์มติชน
(๑) จะได้จัดสัมมนาเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ สปช. ณ พื้นที่สํานักประชาสัมพันธ์
เขต ๘ กาญจนบุรี โรงแรมริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนบุรี
๒๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภา
(ไม่มีการประชุม)

--------------------------------

คณะทํางานกลั่นกรองและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
นางสาวโสฬส เพชรสุขุม (พิมพ์)

