สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
-----------------------------๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๕ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑.๑) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองได้พิจารณาประเด็นการขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญของ
คณะอนุกรรมาธิการจัดทําคําขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ โดยพิจารณาประเด็นที่สําคัญ คือ กลุ่มการเมือง ระบบ
การเลือกตั้ง ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ที่มาและคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี การตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อํานาจของ
ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการดําเนินการจัดการเลือกตั้ง และการทําประชามติ นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการปฏิรูป
การเมืองได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อพิจารณาคําขอ
แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ และเห็นชอบร่วมกันในการแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าวข้างต้น
เพื่อนําเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาต่อไป
๑.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ได้พิจารณาประเด็นการอภิปรายร่างรัฐธรรมนูญเพื่อจัดทําความเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทํา
ญัตติแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญเพื่อเสนอต่อไปยังคณะอนุกรรมาธิการจัดทําประเด็นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่าง
รั ฐ ธรรมนู ญ โดยที่ ป ระชุ ม เห็ น ควรแก้ ไ ขถ้ อ ยคํ า ในร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ จากเดิ ม คํ า ว่ า “พลเมื อ ง” เป็ น คํ า ว่ า
“ประชาชน” ทั้งหมด แต่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่าควรมีกลไกการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อนําไปสู่กระบวนการ
สร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนไว้ด้วย
ข. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทําประเด็นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ ได้พิจารณาคํา
ขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ โดยที่ประชุมได้สรุปประเด็นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งจัดทํา
ความเห็นของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมาธิการพิจารณาต่อไป
๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒.๑) คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน ได้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ จํานวน
๕ มาตรา ดังนี้
ก. เสนอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐๐ (๘) (นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน ผู้เสนอ) โดยมีเหตุผล คือ เห็น
ควรให้คงตามร่างเดิมของคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ โดยให้คงความหมายของเงินแผ่นดิน
ข. เสนอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐๑ (นายพิสิฐ ลี้อาธรรม ผู้เสนอ) โดยมีเหตุผล คือ เพื่อให้รัฐสภา
ควบคุมการก่อภาระหนี้นอกระบบงบประมาณแผ่นดินโดยการค้ําประกัน
ค. เสนอให้ตัดมาตรา ๒๗๕ ออกทั้งมาตรา (นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ผู้เสนอ)

-๒ง. เสนอให้ตัดมาตรา ๒๗๖ ออกทั้งมาตรา (นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ผู้เสนอ) โดยมีเหตุผล คือ
สมควรแยกองค์กรทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
จ. เสนอแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๘๒ (๘) (พลตํารวจโท อาจิณ โชติวงศ์ ผู้เสนอ) โดยมีเหตุผล คือ
การปฏิรูปองค์กรตํารวจเป็นสิ่งสําคัญ แต่การสอบสวนยังคงอยู่กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไม่ควรแยกออกมา
เป็นอิสระ
๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรและบุคลากรภาครัฐ ได้พิจารณากรอบและแนว
ทางการปฏิรูปโครงสร้างอํานาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการบริหารงานบุคคลภาครัฐ ใน ๒
ประเด็น ดังนี้
(๑) การจัดทําร่างมาตรการเสนอคณะรัฐมนตรีกรณีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่ง
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ตําแหน่งปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตําแหน่งที่
เทียบเท่า โดยที่ประชุมเห็นว่ามาตรการดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้จัดทําร่างกฎ
ก.พ. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการระดับอธิบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้ว ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้ชะลอการพิจารณาในประเด็นนี้ไว้ก่อน
(๒) การจัดทําร่างข้อเสนอการปรับโครงสร้างอํานาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
ที่ ป ระชุ ม เห็ น ว่ า ควรมี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสถาบันพระปกเกล้า เพื่อนําข้อมูลที่
ได้มาประกอบการพิจารณา โดยให้คณะกรรมาธิการปฏิรูปบริหารราชการแผ่นดินเชิญผู้แทนหน่วยงานดังกล่าว
มาร่วมประชุม
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลัง ได้พิจารณาร่างรายงานของคณะ
อนุกรรมาธิการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลัง และมีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานดังกล่าว ดังนี้
บทที่ ๑ แนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ และ Conceptual Design
บทที่ ๒ สภาพปัญหาและพัฒนาการระบบงบประมาณของไทย
บทที่ ๓ กรอบแนวคิดในการปฏิรูประบบงบประมาณ
บทที่ ๔ การออกแบบระบบงบประมาณแบบใหม่
๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๓.๑) พิจารณารายงานของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย เรื่อง “การปฏิรูปการ
บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ” รายงานฉบั บ นี้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การปฏิ รู ป กระบวนการยุ ติ ธ รรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งพบว่าไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น
จึงเห็นควรยกร่าง “พระราชบัญญัติตรวจสอบและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย พ.ศ. ....” เพื่อเป็นกลไกในการ
ปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในภาครัฐ โดยจุดประสงค์ของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
เน้นการส่งเสริมและเพิ่มมาตรการในการติดตามแก้ไข และเพิ่มเติมบทบัญญัติทางกฎหมายที่ล้าสมัย ไม่เป็น
ธรรม และการกําหนดโทษที่เหมาะสม นอกจากนี้เพื่อให้เป็นกลไกในการกระตุ้นและสร้างมาตรการต่าง ๆ
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเที่ยงธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งเสริมสร้าง

-๓ความรู้ให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจในกฎหมายที่ตนมีหน้าที่และสามารถบังคับใช้ได้เป็นอย่างดี โดย
กําหนดให้มี “คณะกรรมการส่งเสริม ตรวจสอบ และติดตามบังคับใช้กฎหมาย” เพื่อทําหน้าที่เป็นกลไกและ
ระบบในการดําเนินงานให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การให้มีคณะกรรมการดังกล่าว
จะต้องพิจาณาถึงความจําเป็นและความคุ้มค่า เนื่องจากจะต้องมีการใช้งบประมาณและบุคลากร ซึ่งปัญหาการ
บังคับใช้กฎหมายแท้จริงแล้วอยู่ที่การใช้กฎหมายให้ครบถ้วนและถูกต้องโดยผู้บังคับใช้กฎหมายและผู้ถูกบังคับ
ใช้กฎหมาย อย่างไรก็ตามที่ประชุมคณะกรรมาธิการเห็นว่า เพื่อให้การพิจารณารายงานฉบับนี้เป็นไปอย่าง
ถูกต้อง จึงเห็นควรให้กรรมาธิการนํารายงานฉบับนี้ไปศึกษาและนําเข้าพิจารณาในการประชุมคราวต่อไป
๓.๒) พิจารณาประเด็นการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ในประเด็นดังนี้
ก. การแก้ไขและเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญในบททั่วไป ต้องคํานึงถึงความสําคัญของหลักนิติธรรม
และหลักสิทธิมนุษยชน ที่แสดงให้นานาประเทศเข้าใจถึงหลักการสําคัญในการบริหารประเทศและจุดยืนของ
ประเทศ ดังนั้น การบัญญัติหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนไว้ในมาตรา ๑ ถึง มาตรา ๗ ถือว่าเป็นการ
แสดงหลักการของรัฐธรรมนูญได้เป็นอย่างดียิ่ง
ข. การกําหนดให้มีแผนกคดีวินัยการคลังและการงบประมาณ เป็นแผนกใหม่ในศาลปกครอง
เพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบการกระทําทางปกครองเกี่ยวกับเงินแผ่นดินและการจัดทํางบประมาณของประเทศที่มี
ปัญหาในทางปฏิบัติมาโดยตลอด ทั้งในเรื่องของการตีความเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ และการใช้งบประมาณ
ที่ไม่เป็นไปตามวินัยการเงินการคลัง มิให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและถือเป็นแนวทางสําคัญในการลด
ขั้นตอนการพิจารณาเกี่ยวกับคดีปกครองที่เกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ รวมทั้งการบังคับคดีที่
เหมาะสม เพราะคดีประเภทดังกล่าวเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อการบริหารราชการของรัฐบาลหรือฝ่ายปกครอง
จึงต้องกําหนดกระบวนวิธีพิจารณาคดีเป็นพิเศษ โดยลดขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงให้สั้นลงกว่าวิธีพิจารณา
คดีปกครองทั่วไปเพื่อให้การพิจารณาคดีมีความกระชับและรวดเร็ว ดังนั้น การบัญญัติแผนกคดีวินัยการคลัง
และการงบประมาณ เป็นแผนกใหม่ในศาลปกครองไว้ในรัฐธรรมนูญจะส่งผลดีต่อการตรวจสอบการเงินการคลัง
ของประเทศ
ค. การเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับความมั่นคงของราชอาณาจักรไว้ในรัฐธรรมนูญ จะเป็นกลไก
สําคัญในการพิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงของราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะเป็นการวางแนวทางในการ
พัฒนาประเทศและการสร้างความมั่นคงของประเทศต่อไป
๓.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมาย ได้มีมติรับรอง ๒ เรื่อง ดังนี้
(๑) รับรองรายงานของคณะทํางานปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายด้านเศรษฐกิจ เรื่อง “ปัญหา
การบังคับใช้กฎหมาย กรณีการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม
ก่อนพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ใช้บังคับ โดยจะนําเสนอคณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรมพิจารณาต่อไป
(๒) รั บ รองรายชื่ อ “คณะทํ า งานศึ ก ษาปั ญ หาการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต
คอร์รั ปชั่นและอาชญากรรมที่เกี่ ยวข้อง” เพื่อเสนอให้คณะกรรมาธิ การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมพิจารณาแต่งตั้งต่อไป
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ได้พิจารณาสรุปกรอบ
และแนวทางในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้
(๑) กําหนดกรอบระยะเวลาในการทํางานและระดมความเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการ
ป้องกัน ปราบปราม และบําบัดผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

-๔-

(๒) เชื่อมต่องานของกระทรวงยุติธรรมในด้านการออกกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
(๓) หามาตรการการป้องกันยาเสพติด
(๔) นํากฎหมายหลักที่เกี่ยวกับยาเสพติดมาพิจารณาศึกษา แก้ไข และปรับปรุง
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้อนุกรรมาธิการและฝ่ายเลขานุการ รวบรวมเอกสารและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เสนอต่อที่ประชุมเพื่อจําแนกเป็นกลุ่มกฎหมายด้านการป้องกัน ด้านการ
ปราบปราม และด้านการบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพื่อหาข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
เพื่อเสนอเป็นมาตรการต่อคณะกรรมาธิการต่อไป
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล ได้พิจารณา “ร่างพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลต้านทาน (ต่อต้าน) การทุจริตและติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินคืนและวิธีพิจารณาคดีต้านทาน
(ต่อต้าน) และติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินคืน พ.ศ. ....” โดยที่ประชุมได้แก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติ เป็น “ร่าง
พระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริ ต และติ ด ตามทรั พ ย์ สิ น ของแผ่ น ดิ น คื น และวิ ธี
พิจารณาคดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตและติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินคืน พ.ศ. ....” และพิจารณา
มาตรา ๑ มาตรา ๒ มาตรา ๓ และมาตรา ๔ ส่วนมาตราอื่น ๆ จะพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป เพื่อให้
เป็นไปตามนโยบายในการปฏิรูปและแนวทางปฏิบัติเชิงป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปองค์กรและกระบวนการยุติธรรมก่อนชั้นศาล ได้พิจารณาศึกษา
กระบวนการยุติข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย ปัจจุบันกระบวนการยุติข้อพิพาทนอกศาล หรือกระบวนการยุติข้อ
พิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolutions) เกิดขึ้นมากมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยุติข้อพิพาท
ก่ อ นคดี ขึ้ น ไปสู่ ศ าล และลดภาระการดํ า เนิ น งานขององค์ ก รในกระบวนการยุ ติ ธ รรม โดยในทางปฏิ บั ติ
มีกฎกระทรวงมหาดไทย ๒ ฉบับ ซึ่งออกตามความใน มาตรา ๖๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ กําหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งทางแพ่งและทางอาญา
รวมถึ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรการแทนการฟ้ อ งคดี อ าญา พ.ศ. .... ซึ่ ง อยู่ ร ะหว่ า งการพิ จ ารณาของ
คณะรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงทั้ง ๒ ฉบับ ยังไม่ครอบคลุมการยุติคดีหลายประเภท โดยเฉพาะ
คดีอาญา อันเป็นความผิดต่อแผ่นดินซึ่งไม่สามารถยอมความกันได้ ที่ประชุมจึงเห็นควรให้มีพระราชบัญญัติการ
ยุติข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ย เพื่อเป็นกฎหมายหลักในการยุติข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยคดี โดยเฉพาะ
คดีอาญาที่เป็นความผิดต่อแผ่นดิน โดยคณะอนุกรรมาธิการจะได้พิจารณาหลักการสําคัญที่จําเป็นต้องมีใน
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวในการประชุมครั้งต่อไป
๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเงินการคลังท้องถิ่น ได้พิจารณาแนวทางการจัดทํารายงานการปฏิรูป
การเงินการคลังท้องถิ่น โดยกําหนดเค้าโครงรายงานของคณะอนุกรรมาธิการ ประกอบด้วย ๗ ส่วน ได้แก่
๔.๑) ที่มา หลักการและเหตุผล
๔.๒) กรอบแนวคิด
๔.๓) แนวทางการปฏิรูปด้านรายได้ แบ่งเป็น สภาพปัญหา และข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปด้านรายได้

-๕๔.๔) แนวทางการปฏิรูปด้านรายจ่าย แบ่งเป็น สภาพปัญหา และข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปด้านรายจ่าย
๔.๕) แนวทางการปฏิรูปด้านการจัดทํางบประมาณ แบ่งเป็น สภาพปัญหา และข้อเสนอเพื่อการปฏิรูป
ด้านการจัดทํางบประมาณ
๔.๖) แนวทางการปฏิรูปด้านดุลการคลัง แบ่งเป็น สภาพปัญหา และข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปด้านดุล
การคลัง
๔.๗) สรุปข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปและแนวทางการจัดการ
๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการประชุมจํานวน ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว - ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๕.๑) คณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณา สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
ก. รับรองรายงานคณะกรรมาธิการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ของ
ประเทศไทย ประเด็นกรอบการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ ๓ วาระการปฏิรูป (ฉบับปรับปรุง) และ
ประเด็น วิธีการและกระบวนการปฏิรูป ๓ วาระการปฏิรูป
ข. สรุปผลการพิจารณาศึกษาของคณะทํางานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้กําหนดแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ ๔ ด้าน คือ ปฏิรูปการจัดการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูประบบ
ผลิตและพัฒนาครู และปฏิรูปการตั้งงบประมาณ
๕.๒) คณะอนุกรรมาธิการ สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม พิจารณา- (ร่าง)
รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม โดย
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการณ์และปัญหาของการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมกลุ่มชายแดนใต้นั้นมีเพียงพอแล้ว ซึ่ง
ปัญหาหลักของการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ การจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ซึ่ง
ควรระบุให้ชัดเจนว่าไม่สอดคล้องในเรื่องใดอย่างไร
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไก กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนามนุษย์
โดยได้ พิ จ ารณาสาระสํ า คั ญ ของ (ร่ า ง) พระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว เช่ น หลั ก การ เหตุ ผ ล องค์ ป ระกอบ
คณะกรรมการ อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมสถานศึกษานิติบุคคล
ในกํากับ เป็นต้น
๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๖.๑) พิจารณาการแปรญัตติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ตามลําดับ ดังนี้
ภาค ๑ หมวด ๒ ภาค ๒ หมวด ๒,๓,๕,๗ ภาค ๓ หมวด ๑,๔ ภาค ๔ หมวด ๑,๒ บทเฉพาะกาล
๖.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปด้านความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ พิจารณาเรื่องธนาคารที่ดิน และ
เกษตรพันธสัญญาที่เป็นธรรม สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
(๑) ควรกําหนดหลักเกณฑ์การไถ่ถอนที่ดินและการให้สินเชื่อ โดยให้มีขั้นตอนที่สะดวกและ
รวดเร็ว เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนที่มีความเดือดร้อนได้อย่างเร่งด่วน

-๖(๒) ควรคัดเลือกผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณธรรม ทั้งควรกําหนดบทลงโทษ
ผู้บริหารธนาคารที่ดินให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
(๓) ควรกําหนดให้มีสัญญากลาง เพื่อให้ความคุ้มครองแก่คู่สัญญาทุกฝ่าย และกําหนดให้มี
องค์กรกลางเพื่อทําหน้าที่พิจารณา ระงับข้อพิพาท และเยียวยาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการเข้าสู่ระบบเกษตร
พันธสัญญา
(๔) ควรกําหนดให้มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตเพื่อคัดกรองและรับรองบริษัทใน
การเข้าสู่ระบบเกษตรพันธสัญญาของบริษัทธุรกิจการเกษตร
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการคลัง การงบประมาณ และการภาษีอากร พิจารณารายงานการ
ปฏิรูประบบและโครงสร้างภาษี โดยพิจารณาถึงรายละเอียดความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างภาษีแต่ละ
ประเภท คือ ภาษีของกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร ตลอดจนคํานึงถึงเรื่องความเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต และแนวคิดเรื่องร่างรัฐธรรมนูญ ตลอดจนโครงสร้างองค์กร ความสามารถ
และความเหมาะสมในการดําเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๗.๑) พิจารณารายงานผลการพิจารณาวาระการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว สรุปได้ดังนี้
ก. ที่มาและความสําคัญ คือการท่องเที่ยวในประเทศไทยยังมีการกระจุกตัวในบางจังหวัดได้แก่
กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต ชลบุรี กระบี่ เชียงใหม่ สุราษฎร์ธานี สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ ระยอง และ เชียงราย
ข. ประเด็นปัญหา ได้แก่ ๑) แหล่งท่องเที่ยวยังกระจุกตัวในบางพื้นที่และยังขาดการบริหาร
จั ด การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ๒) การคมนาคมและการเข้า ถึ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ๓) สิ่ ง อํ า นวยความสะดวก
๔) การบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ๕) บุคลากรยังขาดประสบการณ์และทักษะในการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว และ ๖) ความปลอดภัยและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
ค. สาเหตุของปัญหา ได้แก่ ปัญหาวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยว ปัญหาการบริหารจัดการ
เชิงโครงสร้าง
ง. วัตถุประสงค์ของการปฏิรูป เพื่อให้การท่องเที่ยวมีคุณภาพและยั่งยืน มีการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
จ. แนวทางการปฏิรูปประกอบด้วย ๓ ด้าน ได้แก่ ปฏิรูปวิสัยทัศน์ ปฏิรูปโครงสร้างการบริหาร
จัดการ และปฏิรูปเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
๗.๒) พิจารณารายงานผลการพิจารณาแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สรุปได้ดังนี้
ก. โลจิสติกส์เป็นต้นทุนสําคัญของธุรกิจในประเทศไทยสูงถึงร้อยละ ๑๔ ของ GDP
ข. ต้นทุนค่าขนส่งเป็นเพียงครึ่งเดียวของต้นทุนโลจิสติกส์
ค. ต้นทุนขนส่งทางน้ําต่ํากว่าทางราง ต้นทุนขนส่งทางรางต่ํากว่าทางถนน ดังนั้น จึงควรพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์โดยคํานึงถึงการขนส่งทางน้ําและรางเป็นหลัก
ง. การพัฒนาโลจิสติกส์ต้องคํานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
จ. ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นา ผลั ก ดั น กฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ขี ด ความสามารถ
การแข่งขัน รวมทั้งคุ้มครองผู้ใช้และผู้ให้บริการโลจิสติกส์

-๗ฉ. ใช้ระบบ ICT เป็นยุทธศาสตร์พัฒนาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อให้เกิดการไหลของข้อมูล/
สิ น ค้ า /บริ ก าร/การเงิ น เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพตาม Logistics
Performance Index ระดับสากล
๗.๓) รายงานผลการพิจารณาวาระการปฏิรูปการเกษตรของประเทศ สรุปได้ดังนี้
ก. ปฏิรูปโครงสร้างภาคเกษตรทั้งระบบ โดยเฉพาะระบบโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยอํานวย
ความสะดวกทางด้านเกษตรกรรม
ข. ปฏิรูประบบข้อมูล Digital Agriculture Economy
ค. ปฏิรูประบบความปลอดภัยและมาตรฐานสินค้า
ง. จัดทําแผนปฏิรูปและยุทธศาสตร์/เป้าหมายระยะยาวสําหรับสินค้าเกษตรรายสาขา
จ. จัดทําแผนปฏิรูปและยุทธศาสตร์การบูรณาการและการพัฒนาการเกษตรแห่งชาติ
ฉ. สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติรายได้และสวัสดิการเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ. ....
ช. จัดตั้งกองทุนประกันภัยพืชผล
๗.๔) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการท่องเที่ยวพิจารณา (ร่าง) วาระการพัฒนา ด้านการท่องเที่ยว
สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
(๑) ที่มาและความสําคัญของการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ติดอันดับโลก ส่งผลให้การ
ท่องเที่ยวมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและในอนาคตยังมีแนวโน้มการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง
(๒) ปัญหาและสาเหตุของปัญหาของการท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยว การคมนาคม
สิ่งอํานวยความสะดวก การบริการ บุคลากร และความปลอดภัย
(๓) เป้าหมายในการพัฒนาเพื่อ “ส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
คุณภาพไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์และวัฒนธรรม”
(๔) วัตถุประสงค์ของการปฏิรูป เพื่อให้การท่องเที่ยวมีคุณภาพและยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว
(๕) แนวทางการปฏิรูปประกอบด้วย ๓ ด้าน ได้แก่ ปฏิรูปวิสัยทัศน์ ปฏิรูปโครงสร้างการ
บริหารจัดการ และปฏิรูปเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
(๖) ขอบเขตการปฏิรูป ได้แก่ การแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายเดิมที่เกี่ยวข้องให้มีความ
ทันสมัยและเหมาะสมมากขึ้น และเอื้อต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการมากยิ่งขึ้น
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร
(๑) พิจารณารายงานผลการพิจารณาข้อเสนอแนะการปฏิรูปสหกรณ์ สรุปได้ดังนี้
(๑.๑) ควรมีกลไกการตรวจสอบ ซึ่งเป็นองค์กรอิสระจากภายนอกที่เป็นภาคเอกชน
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจน
(๑.๒) ควรต้องตระหนักถึงและเร่งแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน
(๑.๓) ควรส่งเสริมเรื่องการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น
(๑.๔) ควรสร้างแนวคิดความเป็นหนึ่งเดียวให้แก่สหกรณ์ใหญ่ที่มีการรวมตัวกัน เพื่อ
ลดความขัดแย้งเชิงบริหารจัดการ

-๘(๒) พิจารณาสรุปผลการเดินทางไปประชุมและศึกษาดูงาน เรื่องแนวทางการปฏิรูปอ้อยและ
น้ําตาลทราย ณ จังหวัดนครสวรรค์ ควรหาแนวทางส่งเสริมการทําเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกษตรกรมีวิถีชีวิตที่
ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตให้เกิดมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุนการผลิตโดยการโซนนิ่งและการนําเครื่องจักร
มาใช้ การปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับอ้อยและน้ําตาล ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เป็นต้น
(๓) พิจารณาเรื่องร้องเรียนของสมาคมชาวไร่อ้อยลูกพระยาพิชัย ที่ประชุมรับทราบ โดยให้
แก้ ไ ขข้ อ ร้ อ งเรี ย นตามที่ ที่ ป ระชุ ม เสนอแนะและส่ ง เรื่ อ งให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารเกษตรและสหกรณ์ เพื่ อ ให้
คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาต่อไป
(๔) พิจารณาข้อเสนอแนะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราเชิงอุตสาหกรรมด้วยแนวทาง
โครงการศูนย์บ่มเพาะการแปรรูปยางครบวงจรเพื่อเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์เป็นศูนย์เบ็ดเสร็จในการบ่ม
เพาะเกษตรกรด้ า นองค์ ค วามรู้ ซึ่ ง จะสามารถต่ อ ยอดเชิ ง พาณิ ช ย์ แ บบครบวงจร ส่ ง เสริ ม ผู้ ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมแปรรูปยางพารารายใหม่แ บบบูรณาการ และเป็นศูนย์พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพื่อให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
(๑) พิจารณารายงานการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ (Conceptual Design to
Reform Thai Infrastructure and Logistics) เ นื่ อ ง จ า ก ร า ย ง า น มี เ นื้ อ ห า ที่ จํ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้ คํ า ศั พ ท์
ภาษาต่างประเทศจํานวนมาก จึงอาจทําให้ผู้ที่ไม่เคยศึกษาหรือไม่มีความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ไม่เข้าใจเนื้อหา
ของรายงานฉบับนี้ จึงควรจัดทํานิยามศัพท์เฉพาะเพื่ออธิบายนิยามคําศัพท์ภาษาต่างประเทศด้วย ดังนั้นเพื่อ
ความสมบู รณ์ของเนื้อหารายงาน คณะอนุกรรมาธิการควรพิจารณาตั้งคณะทํางานเพื่ อติดตามการจั ดทํา
รายงานฉบับสมบูรณ์
(๒) พิ จ ารณาเรื่ อ งผู้ เ ตรี ย มรายงาน ตามข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ พ.ศ.
๒๕๕๗ สรุปสาระสําคัญ ได้ดังนี้
(๒.๑) การจัดทํารายงานควรพิจารณากําหนดเรื่องและประเด็นในการศึกษาที่ชัดเจน
(๒.๒) เนื้อหารายงานต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการนั้นและ
ต้องไม่ซ้ําซ้อนกับคณะกรรมาธิการอื่น
(๒.๓) การเสนอเรื่ อ งที่ จ ะจั ด ทํ า เป็ น รายงานต้ อ งเป็ น เรื่ อ งที่ เ สนอต่ อ สภาปฏิ รู ป
แห่งชาติ โดยคณะกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
(๒.๔) กําหนดขอบเขตและระยะเวลาในการจัดทํารายงาน ตามที่คณะกรรมาธิการ
พิจารณาเห็นสมควร
(๒.๕) กําหนดจํานวนผู้เตรียมรายงานและค่าตอบแทนให้กับผู้เตรียมรายงานของ
คณะกรรมาธิการ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนตามจํานวนในอัตราเรื่องละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท
๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๘.๑) พิจารณาเรื่อง “ร่างแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้า ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Power Development
Plan : PDP ๒๐๑๕)” สรุปประเด็นได้ ดังนี้

-๙ก. ความเป็นมาของการจัดทําแผน PDP ๒๐๑๕
ข. การดําเนินการจัดทําแผน PDP ๒๐๑๕
ค. สรุปแผน PDP ๒๐๑๕
ทั้ ง นี้ แผนพั ฒ นากํ า ลั ง การผลิ ต ไฟฟ้ า ของประเทศไทยพ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๗๙ (Power
Development Plan : PDP ๒๐๑๕) ได้ ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการนโยบายพลั ง งานแห่ ง ชาติ
(กพช.) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๘.๒) อนุ มั ติใ ห้ ค ณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป กิจ การไฟฟ้ าจั ดการสั ม มนาเพื่ อรั บฟั งความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชน เรื่อง “การรับฟังความเห็นของประชาชน เกี่ยวกับแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้า ๒๕๕๘-๒๕๗๙
(Power Development Plan : PDP ๒๐๑๕-๒๐๓๖) : จุดเด่น จุดอ่อน โอกาส ผลกระทบ ในวันพฤหัสบดีที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องมัฆวาน (AB) สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
๘.๓) แต่งตั้งผู้เตรียมรายงาน เพื่อทําการศึกษาในเรื่องต่างๆ ทั้งหมด ๕ เรื่อง ดังนี้
ก. ศึกษาข้อมูลโครงสร้างราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
ข. ศึกษาข้อมูลโครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ค. ศึกษาข้อมูลการจัดหาและการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ง. ศึกษาข้อมูลโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์
จ. ศึกษาข้อมูลโครงสร้างราคานําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว
๘.๔) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการไฟฟ้า
(๑) ร่างรายงานของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการไฟฟ้า เรื่อง “การปฏิรูปกิจการไฟฟ้า
กรณีแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้า ๒๕๕๘-๒๕๗๙” พิจารณาถึงความเหมาะสมของบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งเป็น
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ควรจะประกอบด้วยตัวแทนภาคประชาชน ผู้แทนจาก
โรงไฟฟ้า และผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อจะได้มีการบริหารจัดการเงินกองทุนไฟฟ้าได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์
และก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง
(๒) พิจารณาการจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ (PDP 2015 – 2036) : จุดเด่น จุดอ่อน โอกาส
ผลกระทบ” โดยที่ประชุมพิจารณากําหนดการสัมมนาและมีมติเห็นชอบดังนี้
(๒.๑) ให้ เ ชิ ญ วิ ท ยากรเพิ่ ม เติ ม จากคณะกรรมการกํ า กั บ กิ จ การพลั ง งาน และ
นักวิชาการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย
(๒.๒) ให้เชิญปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ คณะกรรมาธิการสามัญประจําสภาปฏิรูป สื่อมวลชน เข้าร่วมสัมมนา
(๒.๓) กําหนดแผนการประชาสัมพันธ์การสัมมนาในการแถลงข่าวการสัมมนาการ
จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ การออกรายการวิทยุและโทรทัศน์ เป็นต้น
(๒.๔) มอบหมายบุคคลที่ทําหน้าที่กล่าวรายงาน กล่าวเปิดงาน กล่าวปิดงานในวัน
สัมมนา

- ๑๐ ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรปิโตรเลียมและราคาพลังงาน พิจารณาเรื่อง “แนวทางใน
การบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สัมปทานจะหมดอายุในปี ๒๕๖๕” โดยเห็นว่าควรที่จะมีการจัดการ
สัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวอย่างรอบคอบ โดยเชิญผู้แทนจาก
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ผู้ประกอบการ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการจากภาคประชาสังคม เข้าร่วม
การสัมมนา เพื่อหาข้อสรุปเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมต่อไป
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารและการกํากับกิจการพลังงาน / สารสนเทศ พิจารณา
เรื่อง “การบูรณาการแผนพลังงานทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการบริหารและการกํากับกิจการพลังงาน/
สารสนเทศ” โดยได้เชิญผู้แทนจากสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน สํานักนโยบายและแผนพลังงาน และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เพื่อรับทราบข้อมูลผลการศึกษาแผนบูรณาการพลังงานระยะ
๒๐ ปี ซึ่งศึกษาสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทยปัจจุบันเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆทั้งในกลุ่ม
อาเซียนและทั่วโลกใน ๕ มิติ คือ ความมั่นคงด้านพลังงาน ประสิทธิภาพพลังงานและสิ่งแวดล้อม การสนับสนุน
ด้านสังคมเศรษฐกิจ ความยั่งยืนของการสนับสนุนราคาพลังงาน และความสามารถด้านการแข่งขัน โดยใช้วิธี
เบนมาร์ค พบว่าในอนาคตจําเป็นต้องมีการปรับปรุงนโยบาย การบริหาร และการกํากับกิจการด้านพลังงาน
หลายประการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปด้าน
พลังงานได้จัดทําข้อเสนอปฏิรูปหลายประการเช่น ระบบฐานข้อมูล การปรับสัดส่วนเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า
การพัฒนาพลังงานทดแทน เป็นต้น ทั้งนี้คณะอนุกรรมาธิการฯได้แลกเปลี่ยนข้อมูล และมีข้อสังเกตเพื่อผลักดัน
ให้ผู้บริหารกระทรวงพลังงานสามารถขับเคลื่อนให้การปฏิบัติตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
๙. คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๕ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๙.๑) พิจารณาศึกษาข้อมูลและแนวทางการแถลงข่าวของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบบริการ
สุขภาพ (Press Release) ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบเกี่ยวกับเนื้อหาการแถลงข่าวเรื่อง ความเหลื่อมล้ําระหว่าง ๓
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
๙.๒) พิจารณาศึกษาการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. ในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบสาธารณสุข
ในมาตรา ๒๗ (๕) มาตรา ๕๙ มาตรา ๘๔ (๖) มาตรา ๘๖ มาตรา ๙๕ มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง มาตรา ๒๘๖ (๖)
มาตรา ๒๙๑ (๒) และมาตรา ๒๙๔
๙.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปนโยบายสาธารณะ ได้พิจารณาร่างนโยบายการปฏิรูปความรอบรู้
และการสื่อสารสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้การสื่อสารและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพมีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนด
ยุทธศาสตร์การสร้างเสริมสุขภาพ ๕ ประการ คือ สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อสุขภาพ เสริมสร้างกิจกรรมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาทักษะส่วนบุคคล และปรับเปลี่ยนระบบบริการ
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย ที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบให้ประเด็น
มาตรฐานการผลิตยาแผนโบราณ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ เป็นประเด็นข้อหารือเกี่ยวกับ
การปฏิรูปการแพทย์แผนไทย เพื่อเข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

- ๑๑ ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการเงินด้านสุขภาพ ได้พิจารณาร่างรายงานยุทธศาสตร์และ
กลไกในการปฏิรูประบบการเงินด้านสุขภาพ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบโครงร่างรายงานตามที่ได้มีการนําเสนอ
พร้อมทั้งให้มีการแก้ไขเนื้อหาของรายงานให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมในโอกาสต่อไป
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบบริหารจัดการระบบสุขภาพ ได้พิจารณาเรื่องการดําเนินงาน
ของคณะทํางานเรื่องเขตสุขภาพ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้คณะทํางานนํารูปแบบเขตสุขภาพตามที่ได้เสนอ
เกี่ยวกับการอภิบาลระบบสุขภาพ เพื่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อสุขภาพดีของประชาชน
กรอบโครงสร้างของคณะกรรมการ ความเชื่อมโยงของแต่ละหน่วยงาน และกรอบความสัม พันธ์ร ะหว่าง
หน่วยงาน ภาคเอกชน และประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง โดยดําเนินการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์
จ. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ได้พิจารณาสรุปผลการเดินทางศึกษาดูงาน
เรื่อง “การปฏิรูประบบบริการสุขภาพโดยมีพื้นที่เป็นฐานและประชาชนเป็นศูนย์กลาง” ณ อําเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และโรงพยาบาลดอนพุด จังหวัดสระบุรี ซึ่งพบว่าการเปิดโอกาสให้ประชาชน ชุมชน และ
ท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ของแต่ละชุมชน จะเป็นการ
ตอบสนองความต้องการในการรับบริการด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะได้นําข้อมูลข้อเท็จจริงที่
ได้รับมาศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจัดทําแนวทางและข้อเสนอแนะในการปฏิรูประบบสาธารณสุขให้สัมฤทธิ์ผลต่อไป
๑๐. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๐.๑) พิจารณารายงานวาระการปฏิรูป ๓ วาระ โดยจะนําเสนอรายงานดังกล่าวต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ
ดังนี้
ก. วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จะนําเสนอวาระปฏิรูปที่ ๑๑ : ปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน
ข. วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ จะนําเสนอวาระปฏิรูปที่ ๒๕ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ค. วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ จะนําเสนอวาระปฏิรูปที่ ๒๖ : การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติและ
ภาวะโลกร้อน
๑๐.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการป่าไม้และที่ดิน ได้พิจารณาเตรียมความพร้อมสําหรับ
การอภิปรายในประเด็นวาระปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดินต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
๒๕๕๘
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน้ํา ได้พิจารณาทบทวนร่างรายงานการศึกษา
เรื่อง การปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อให้รายงานดังกล่าวมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น ก่อนที่จะนําเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบผังเมืองและการใช้พื้นที่ ได้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างรายงาน
เรื่อง การปฏิรูประบบการผังเมืองและการใช้พื้นที่ โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนของหลักการและ
เหตุผล ประเด็นการศึกษา วิธีการพิจารณาศึกษา สรุปผลการพิจารณา ข้อเสนอประเด็นการปฏิรูปและแนว
ทางการดําเนินการ และข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

- ๑๒ ๑๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๑ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๑.๑) พิจารณาเกี่ยวกับผลการรายงานกรอบความคิดรวบยอด (Conceptual Design) ที่ได้รายงานต่อ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติส่วนใหญ่เห็นด้วย
กับแนวทางปฏิรูปตามวาระการปฏิรูปทั้ง ๓ วาระซึ่งได้แก่ วาระ ๓๒ การกํากับดูแลสื่อ วาระ ๓๓ สิทธิเสรีภาพ
สื่อบนความรับผิดชอบ และวาระ ๓๔ การป้องกันการแทรกแซง ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับ ข้อเสนอแนะ
ตลอดจนข้อสังเกตที่ได้รับจากสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และมีประเด็นที่จะต้ องดําเนินการต่อไปเพื่อให้
สอดคล้องกับแผนระดับปฏิบัติการเพื่อการปฏิรูปสื่อ (Operational Design) ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ประชุมได้
หารือถึงแนวทางในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในเรื่องกรอบแนวทางการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนทั่วประเทศ เพื่อนําข้อมูล ข้อเสนอแนะ และ
แนวทางที่ เ ป็ น ประโยชน์ ม าเป็ น ข้ อ มู ล ในการดํ า เนิ น การตามแผนระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ การปฏิ รู ป สื่ อ
(Operational Design) ต่อไป
๑๑.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน
เพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม คุ้มครองสวัสดิภาพ และสวัสดิการของสื่อมวลชน ได้พิจารณา
โครงสร้างขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ในประเด็นจํานวน และที่มาของคณะกรรมการสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชนแห่งชาติ ในระยะริเริ่ม ควรกําหนดให้มีคณะกรรมการจํานวน ๑๕ คน จากนักวิชาชีพสื่อมวลชน ๙
คน (ด้านวิทยุ ๑ คน วิทยุโทรทัศน์ ๑ คน สื่อสิ่งพิมพ์ ๑ คน สื่อออนไลน์ ๑ คน โฆษณา ๑ คน ข่าว ๑ คน
บันเทิง ๑ คน และอื่น ๆ ๒ คน) นักวิชาการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน (ด้านนิเทศศาสตร์ ๒ คน ด้านกฎหมาย ๑ คน
และด้านสังคม ๒ คน) ตัวแทนผู้บริโภค ๑ คน ทั้งนี้ กระบวนการได้มาซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวกําหนดให้มี
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย สมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สภาวิชาชีพ
ข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมโฆษณาแห่ง
ประเทศไทย นายกสภาทนายความ นายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์และการสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย
นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย ประธานสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภค สํานักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ผู้จัดการ สสส. และสมาคมสภา
การศึกษาทางเลือกไทย สําหรับอํานาจหน้าที่ของสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติที่ประชุมเห็นควรให้มีอํานาจ
หน้าที่ ดังนี้
ก. ด้านการส่งเสริม ประกอบด้วย
(๑) ส่งเสริมการรวมกลุ่มของสื่อวิชาชีพทุกแขนงตามธรรมชาติที่แตกต่างกันของสื่อและตาม
พื้นที่
(๒) พัฒนามาตรฐานจริยธรรม (Code of ethics) ที่เป็นมาตรฐานสําหรับทุกสื่อ โดยให้มี
กลไกประชาชนมีส่วนร่วมและมีการทบทวนสม่ําเสมอ
(๓) คุ้มครองสวัสดิภาพสื่อมวลชน
(๔) ให้ความรู้/อบรมพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชน
(๕) ป้องกันการแทรกแซงและครอบงําสื่อโดยรัฐและทุน
(๖) คุ้มครองความเป็นอิสระและเสรีภาพสื่อ

- ๑๓ ข. อํานาจหน้าที่ด้านการกํากับดูแล ประกอบด้วย อํานาจในการกํากับดูแลด้วยวิธีการ ตักเตือน
และให้แก้ไข เผยแพร่ผลการวินิจฉัยต่อสาธารณะ, ปรับ, กํากับดูแล/ตรวจสอบการกํากับกันเองขององค์กร
วิชาชีพสื่อ, เพิกถอนการเป็นสมาชิกสภาฯ ขององค์กรวิชาชีพสื่อ, ฟ้องร้องแทนผู้บริโภค, กรณี การกํากับดูแล
กันเองระดับองค์กรวิชาชีพ/องค์กรสื่อ ล้มเหลว สภาฯ มีอํานาจในการพิจารณาตัดสิน
๑๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๒.๑) พิจารณารายงานการศึกษาธนาคารที่ดิน ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการศึกษาธนาคารที่ดินของ
คณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป สั ง คม ชุ ม ชน เด็ ก เยาวชน สตรี ผู้ สู ง อายุ ผู้ พิ ก ารและผู้ ด้ อ ยโอกาส ร่ ว มกั บ
คณะกรรมการปฏิรูประบบการจัดการทรัพยากรโดยชุมชน สภาปฏิรูปแห่งชาติเรื่อง ธนาคารที่ดิน โดยที่ประชุม
มีมติเห็นชอบรายงานดังกล่าวและให้เสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป
๑๒.๒) พิจารณารายงานข้อเสนอ เรื่อง สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบ
โฉนดชุ ม ชน ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาร่ า งรายงานข้ อ เสนอ เรื่ อ ง สิ ท ธิ ชุ ม ชนในการจั ด การที่ ดิ น และ
ทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบโฉนดชุมชน (เอกสารหลัก) โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานดังกล่าวและให้
เสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณาต่อไป
๑๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๓.๑) พิจารณาร่างรายงานของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน วาระการปฏิรูปที่ ๓๗ ปฏิรูปการ
แรงงาน โดยมอบหมายให้ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องของการใช้ภาษา และ
รายละเอียดของเนื้อหา เพื่อส่งสภาปฏิรูปพิจารณา ในวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ต่อไป
๑๓.๒) พิจารณาเรื่องร้องเรียนของสมาพันธ์สมาคมเครือข่ายองค์กรบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับการปฏิรูป
โครงสร้างลูกจ้างประจําส่วนราชการ โดยทางสมาคมฯ ได้เสนอแนวทางเพื่อการปฏิรูปโครงสร้างลูกจ้างประจํา
ส่วนราชการให้มีความก้าวหน้าในสายงานเมื่อเกษียณให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว
รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคม รับไปพิจารณาให้
ความช่วยเหลือและหาแนวทางในการแก้ไขต่อไป
๑๓.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการพัฒนาฝีมือแรงงานไทย
(๑) พิ จ ารณาร่ า งรายงานเรื่ อ ง “การพั ฒ นาฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ เพื่ อ ยกระดั บ ขี ด
ความสามารถการแข่งขันของแรงงานไทย การมีงานทําที่ยั่งยืน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า” โดยที่ประชุมได้
เสนอว่า ในการอภิปรายเพื่อนําเสนอข้อมูลประกอบร่างรายงานดังกล่าวต่อสภาปฏิรูปแห่งชาตินั้น ควรมีเนื้อหา
ที่สั้น และกระชับ ที่ประชุมจึงมอบหมายให้นางพรรณี จารุสมบัติ รองประธานอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง และ
นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ เป็นผู้แทนของคณะอนุกรรมาธิการในการดําเนินการ
ดังกล่าวต่อไป

- ๑๔ (๒) พิจารณาร่างรายงานเรื่อง “การสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ได้รับผลแห่งพระราชบัญญัติ
ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ.
๒๕๕๐”โดยที่ประชุมได้เสนอว่า คณะอนุกรรมาธิการฯ ควรมีแนวทางในการดําเนินการและมีเป้าหมายที่
ชั ด เจน พร้ อ มทั้ ง เห็ น ควรให้ มี ก ารคั ด แยกข้ อ มู ล ของผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลแห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ล้ า งมลทิ น
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พ.ศ. ๒๕๕๐
และไม่ได้กระทําความผิดซ้ําหลังจากได้รับการล้างมลทิน ออกจากฐานข้อมูลประวัติอาชญากร เพื่อใช้ประโยชน์
เฉพาะในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับการกระทําความผิดซึ่งมีโทษทางอาญาและการดําเนินการด้านความ
มั่นคงของประเทศ
ข. คณะอนุกรรมาธิการด้านการประกันสังคมในประเด็นค่าบริการ (Service Charge) ที่ลูกจ้าง
ได้รับจะนําไปคํานวณเพื่อประเมินอัตราเงินสมทบส่งเข้ากองทุนประกันสังคมได้หรือไม่โดยเชิญผู้เกี่ยวข้อง
มาร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ ซึ่งที่ประชุมเสนอให้สํานักงานประกันสังคมวินิจฉัยข้อเท็จจริงของเรื่อง
แต่ละกรณีตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่ผ่านมาประกอบการพิจารณาด้วย และถ้าหากผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม สามารถยื่นอุทธรณ์คําสั่งตามขั้นตอนของกฎหมาย
๑๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๔.๑) คณะกรรมาธิ ก ารได้ พิ จ ารณาแนวทางในการดํ า เนิ น การกํ า หนดวิ ธี แ ละกระบวนปฏิ รู ป ของ
คณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ (Process and
Organizational Design) โดยให้คณะอนุกรรมาธิการแต่ละคณะจัดทําแนวทางในการดําเนินการกําหนดวิธีและ
กระบวนการปฏิรูปเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ เพื่อพิจารณาต่อไป
๑๔.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรอิสระฯ และหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชัน
ภาครัฐ พิจารณาเรื่องการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรอิสระฯ และหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชันภาครัฐ
โดยเห็นควรปรับปรุงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) โดยให้มีการแยกอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
และคณะกรรมการออกจากกันให้ชัดเจน เพื่อให้การดําเนินการพิจารณาคดีมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
ข. คณะอนุกรรมาธิการการใช้งบประมาณภาครัฐในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ พิจารณาเรื่องร่าง
พระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาครัฐ พ.ศ. .... โดยเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวในบางประเด็น เช่น บทนิยามของคําว่า “ส่วนราชการ” องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา หน้าที่
ของคณะกรรมการกํากับดูแลการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาครัฐ และบทกําหนดโทษ ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์

- ๑๕ ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ พิจารณาเรื่องการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้า
ปลอดอากรให้แพร่หลายมากขึ้น แนวทางปฏิบัติในการทํางานร่วมกันระหว่างกรมศุลกากรกับกรมสรรพากร
รวมทั้งผลการศึกษาเรื่องการจัดตั้งร้านค้าปลอดอากร การแข่งขันของธุรกิจร้านค้าปลอดอากร และการคืนภาษี
ให้กับนักท่องเที่ยว (Tax Refund Scheme : TRS) ของประเทศไทยและต่างประเทศ
๑๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๕.๑) พิ จ ารณารายงานความคื บ หน้ า การกํ า หนดวิ ธี แ ละกระบวนการปฏิ รู ป (Process &
Organizational Design) วาระการปฏิรูปที่ ๓๕ : ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศวาระการปฏิรูปที่ ๓๖ : ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลัก
ของสังคม และวาระการพัฒนา : ระบบค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีและมนุษย์
ที่สมบูรณ์ที่ประชุมรับทราบข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในการอภิปรายวาระการปฏิรูปดังกล่าว
พร้อมทั้งมอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม
คุณธรรมและจริยธรรม และคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกิจการศาสนา รายงานความคืบหน้าการจัดทําวาระการ
ปฏิรูปในฉบับสมบูรณ์มานําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการในการประชุมครั้งต่อไป
๑๕.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม สรุปผลเป็นรายประเด็นได้ ดังนี้
ก. พิจารณาแนวทางการลงพื้นที่เพื่อเปิดพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดต่าง ๆ โดยมีมติให้เดินทาง
ลงพื้นที่ ค้นหาชุมชนที่มีศักยภาพและมีความเข้มแข็งมาเป็นชุมชนนําร่อง โดยการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
ชุมชนเพื่อชี้ให้ชุมชนเห็นคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมของตน และให้ความช่วยเหลือตามที่ชุมชนร้องขอโดยไม่
เข้าไปแทรกแซงการบริหารจัดการของชุมชน
ข. พิจารณาแนวทางการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยสมัชชาศิลปะ วัฒนธรรมแห่งชาติและ
กองทุนทางวัฒนธรรม โดยมีมติให้ศึกษาข้อมูลและหารือข้อกฎหมายกับนักกฎหมายเพิ่มเติม รวมทั้งให้เชิญ
ผู้แทนจากหน่วยงานผู้ใช้บังคับกฎหมายที่มีความเชื่อมโยงกับสมัชชาศิลปะ วัฒนธรรมแห่งชาติและกองทุนทาง
วัฒนธรรมมาร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ
๑๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๖.๑) พิจารณาความคืบหน้าในการจัดทํารายงานการพิจารณาศึกษาการกําหนดวิธีและกระบวนการ
ปฏิรูป (Process and Organizational Design) โดยรายงาน ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ๓๖ แนวทาง ๙๔
โครงการ ซึ่งสามารถดําเนินการได้ทันที โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรืออาจต้องรอกฎหมาย
๑๖.๒) พิ จ ารณาความคื บ หน้ า ในการดํ าเนิน งานของคณะอนุก รรมาธิ การ โดยคณะอนุ ก รรมาธิ ก าร
พิจารณาศึกษากฎหมายการกีฬาได้พิจารณาศึกษาการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ.
๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และการควบคุมดูแลผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
การกีฬา ซึ่งเห็นควรให้มีการรับฟังข้อมูลจากผู้แทนของการกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กรมพลศึกษา เพื่อรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค การดําเนินการต่าง ๆ

- ๑๖ ๑๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
(ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
พิจารณาเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้คณะทํางาน
ปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศ ดําเนินการจัดทํารายละเอียดการปฏิรูป เพื่อนําเสนอต่อ
คณะกรรมาธิการภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ
เช่น ควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ถึงความสําคัญของระบบโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพ
เพื่อให้เกิดแนวร่วมและผลักดันให้เกิดการปฏิรูประบบอย่างเป็นรูปธรรม และการมีหน่วยงานภายในเพื่อทํา
หน้ า ที่ บ ริ ห ารจั ด การระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางคุ ณ ภาพเพื่ อ ให้ คุ ณ ภาพและบริ ก ารตามอํ า นาจหน้ า ที่ มี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น
๑๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๘.๑) คณะกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมี
มติแก้ไขเพิ่มเติมในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค อาทิ กําหนดสิทธิของผู้บริโภคให้ได้รับ
ข้อมูลที่เป็นความจริง เข้าถึงสินค้าและบริการที่ปลอดภัย มีคุณภาพ ราคาเป็นธรรม มีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับ
การเยียวยาความเสียหาย รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค ตลอดจนเพิ่มเติมเรื่องการปฏิรูป
ระบบคุ้มครองผู้บริโภคไว้ในภาค ๔ แห่งร่างรัฐธรรมนูญ
๑๘.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปของหน่วยงานภาครัฐใน
การคุ้มครองผู้บริโภค ได้พิจารณาร่างข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปของหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครองผู้บริโภค
ของผู้เตรียมรายงาน อาทิ การปฏิรูปเพื่อบูรณาการโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของภาครัฐที่
เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค การปฏิรูปเพื่อเสริมสร้างระบบฐานข้อมูล การเชื่อมโยง และการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลข่าวสารในการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น
๑๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ
(ไม่มีการประชุม)
๒๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๑ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ กลั่นกรอง รวบรวม สังเคราะห์ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
การยกร่า งรั ฐ ธรรมนู ญ ได้ พิ จ ารณา “รายงานสรุ ป ผลการสํ ารวจความคิด เห็ น และการยื่ น เสนอแก้ ไ ขร่า ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๘ (ร่างแรก) ของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ” โดยที่
ประชุมเห็นว่าควรมีการนําประเด็นข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีมาสังเคราะห์ประกอบรายงาน เนื่องจากร่าง
รัฐธรรมนูญมีรายละเอียดมากเกินไป ไม่ปรากฏว่าเป็นการวางรากฐานของประเทศเรื่องการปฏิรูป และอาจยัง
ไม่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาความขั ด แย้ ง ของชาติ ไ ด้ โดยเห็ น ควรจั ด ทํ า รายงานในลั ก ษณะบทสรุ ป ผู้ บ ริ ห าร

- ๑๗ (Executive Summary) และควรปรับเนื้อหาให้สามารถสื่อสารเข้าใจได้ง่าย และนําข้อมูลเชิงปริมาณไปไว้ใน
ภาคผนวก และควรปรับรูปแบบของรายงานให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทํารายงานของรัฐสภา พร้อมนํา
รายนามคณะทํางานทั้งหมดเป็นเอกสารแนบท้ายเล่ม ควรระบุให้ทราบว่าเป็นรายงานฉบับที่เท่าใด ณ วันที่
เท่าใด และรวบรวมผลการปฏิบัติงานให้อยู่ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Document) เพื่อ
ประโยชน์ต่อการรวบรวมและสืบค้น ทั้งนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้อนุกรรมาธิการพิจารณาตรวจทานว่าควร
ปรับเปลี่ยนวิธีการอภิปรายผลหรือการนําเสนออย่างไร แล้วแจ้งฝ่ายเลขานุการให้รับทราบเพื่อนําไปปรับแก้ไข
ภายในวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม
และให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาต่อไป
๒๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
(ยังไม่มีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
พิ จารณาแนวทางการดําเนิ น งานของคณะกรรมาธิ ก ารในระยะต่อไป โดยมี ข้ อ เสนอแนะการพั ฒ นา
ยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิรูปในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการประสานเชื่อมโยงการทํางานกับคณะกรรมาธิการ
วิสามัญประจําสภาปฏิรูปแห่งชาติ ๑๘ คณะ และแหล่งอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๒๑.๑) การประสานเชื่อมโยงการทํางานระหว่างคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมกับคณะกรรมาธิการ
วิสามัญประจําสภาปฏิรูปแห่งชาติคณะต่าง ๆ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
๒๑.๒) วาระการปฏิรูป
๒๑.๓) การดําเนินการเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนประเทศไทย (transform) ในการนี้คณะกรรมาธิการ
วิ ส ามั ญ จั ด ทํ า วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละออกแบบอนาคตประเทศไทยจึ ง ควรหารื อ ร่ ว มกั บ คณะกรรมาธิ ก ารยกร่ า ง
รัฐธรรมนูญ เพื่อประสานเชื่อมโยงการดําเนินงานและหาข้อสรุปเกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญในประเด็นดังกล่าว
ต่อไป
๒๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๒.๑) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป ได้พิจารณา “คู่มือการใช้งาน
โปรแกรมรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชน” โดยที่ประชุมเห็นควรแก้ไขชื่อคู่มือเป็น “คู่มือ
การใช้งานระบบฐานข้อมูลความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการปฏิรูป” และให้เพิ่มความเป็นมาของสภาปฏิรูป
แห่ ง ชาติ รวมทั้ ง ที่ ม าของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ทั้ ง ๑๘ ด้ า น เพื่ อ ความสมบู ร ณ์ ข องเนื้ อ หา และเมื่ อ
ดําเนินการจัดทําคู่มือเรียบร้อยแล้วให้เผยแพร่ต่อไป อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมได้มอบหมายให้ นาวาเอก เชฏฐ์
ศัลยพงษ์ อนุกรรมาธิการ ตรวจสอบโปรแกรมในประเด็นการปฏิรูปที่ ๑๙ อนาคตประเทศไทย ส่วนประเด็นที่
๒๐ ให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ดูแลระบบ (Admin) โดยไม่ต้องแสดงข้อมูลให้บุคคลภายนอกทราบ และ
ขอให้อนุกรรมาธิการทุกท่านตรวจสอบข้อมูลในระบบ หากเห็นว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของท่านใด
ก็ให้นําข้อมูลดังกล่าวมาลงไว้ในระบบที่แต่ละท่านรับผิดชอบให้ถูกต้อง

- ๑๘ ๒๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการประสานภารกิจ ติดตาม สนับสนุน และรวบรวมข้อเสนอ
การปฏิรูป ได้พิจารณา ๒ เรื่อง ดังนี้
ก. พิจารณาความคืบหน้าการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วม
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจําจังหวัด ที่ประชุมได้พิจารณาแผนการใช้งบประมาณของคณะอนุ
กรรมาธิการดังกล่าว เพื่อหาแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณคงเหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้
หารือแนวทางการใช้งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการจาก
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งติดตามผลเพื่อประสานงานให้อนุกรรมาธิการการแต่ละจังหวัดรายงานผล
การจัดเวทีว่าดําเนินการไปแล้วกี่เวที มีจํานวนคนที่เข้าร่วมเท่าใด มีผลการเบิกจ่ายเงินอย่างไร รวมทั้งปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ ที่ได้ดําเนินการมาแล้วจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อรายงานผลให้ที่ประชุมทราบ
ต่อไป
ข. พิจารณาการดําเนินการเกี่ยวกั บข้อมูลการปฏิรูป ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการ
ดําเนินการของคณะอนุกรรมาธิการสังเคราะห์ประเด็นการปฏิรูป และรับทราบความคืบหน้ากรณีมีหนังสือจาก
ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันการให้ความร่วมมือการจัดส่งเรื่องร้องเรียนไปยังศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวัด
ค. พิจารณาการบูรณาการแผนการจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
โดยหารือแนวทางการเผยแพร่และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเตรียมความพร้อมหากมี
การจัดให้มีการออกเสียงประชามติ
ง. พิจารณาความคืบหน้าแผนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการชุดต่าง ๆ โดยที่ประชุมได้
หารือถึงการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ และพิจารณาประเด็นปัญหา
และอุปสรรคของคณะอนุกรรมาธิการที่ขออนุมัติงบประมาณล่าช้าเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป
๒๒.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมปฏิรูปเชิงประเด็นขององค์กรที่สําคัญ ได้
พิจารณาเตรียมความพร้อมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การขับเคลื่อนการใช้ยางพาราในประเทศให้เป็น
จริง” ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ โดยที่ประชุมเห็นควรให้เชิญ นายอํานวย ปะติ
เส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและกล่าวปาฐกถา และเห็นควรให้เชิญ
ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมสัมมนา ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์
จันทบุรี อุบลราชธานี ภูเก็ต ระนอง และระยอง รวม ๗ คน ตัวแทนสมาคมยางพาราไทย จํานวน ๕ คน
ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัดที่ปลูกยางพารา จังหวัดละ ๓-๕ คน ประธาน
กรรมการ บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จํากัด ประธานกรรมการ บริษัท กิจทวีการโยธา จํากัด ประธานกรรมการ
บริษัท ทิปโก้ แอสฟัลท์ จํากัด (มหาชน) ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง ผู้อํานวยการ
องค์การสวนยาง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้อํานวยการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ผู้อํานายการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นายกสมาคมผู้ผลิตยางรถยนต์ไทย ประธานสภา
เกษตรกรแห่งชาติ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ และผู้อํานวยการสถาบันวิจัยยาง

- ๑๙ ๒๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๓.๑) มีมติจะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน และจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “เวทีเสวนาสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เพื่อประโยชน์ชาติและประชาชน” ในระหว่างวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๕๘ฃ
๒๓.๒) มีมติจะได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
๒๓.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารขั บ เคลื่ อ นการออกแบบเนื้ อ หาการสื่ อ สารและผลิ ต ขั บ เคลื่ อ นการ
ออกแบบเนื้อหาการสื่อสารและผลิต โดยพิจารณาการประชาสัมพันธ์ที่สามารถดําเนินการได้ในระหว่างรอ
งบประมาณ คือ TV Documentary online media และ Radio spot โดยการนําเสนอประเด็นการปฏิรูปที่
จะประชาสัมพันธ์ผ่าน social media ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าควรนําเสนอห้าประเด็นที่น่าสนใจ คือ การศึกษา
ศาสนา การปฏิรูปพลังงานทดแทน การปฏิรูปตํารวจ การปฏิรูปสื่อ
ข. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการสื่อสารภายในและเสริมสร้างภาพลักษณ์ สปช.
(๑) ประสานช่ อ งทางสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ ต ามโอกาส เขี ย นข่ า ว/คอลั ม น์ โดยมอบหมายให้
นายเรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์ เขียนข่าวการจัดสัมมนา “เวทีเสวนาสภาปฏิรูปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชน” เผยแพร่ผ่านหนังสือพิมพ์มติชน
(๒) มีมติจะเดินทางไปศึกษาดูงานและจัดสัมมนา “เวทีเสวนาสภาปฏิรูปเพื่อประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชน” ในวันที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
๒๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภา
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๔.๑) พิจารณาและติดตามการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ สรุปได้ดังนี้
ก. มีกําหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานและสังเกตการณ์การสัมมนา เรื่อง การเผยแพร่ความรู้
ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญระหว่างวันเสาร์ที่ ๓๐ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข. การจัดทําแผ่นพับเผยแพร่ของคณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ใน
การปฏิรูปของสภา มีจํานวน ๓ แบบ ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ค. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารจั ด ทํ า จดหมายเหตุ แ ละบั น ทึ ก เจตนารมณ์ ข องสภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ
รายงานความคื บ หน้ า โครงการจั ด ทํ า ต้ น ฉบั บ หนั ง สื อ จดหมายเหตุ ประกอบด้ ว ย หลั ก การและเหตุ ผ ล
วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลา แผนการดําเนินงาน งบประมาณ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ง. คณะอนุกรรมาธิการประวัติศาสตร์จากคําบอกเล่า รายงานความคืบหน้าโครงการสํารวจ
ความเห็นเชิงวิชาการ เรื่อง “การศึกษาประวัติศาสตร์จากคําบอกเล่าของสภาปฏิรูปแห่งชาติ”
๒๔.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารจั ด ทํ า จดหมายเหตุ แ ละบั น ทึ ก เจตนารมณ์ ข องสภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ
พิจารณาความคืบหน้าในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ โดยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้เรียบเรียง

- ๒๐ ต้นฉบับและบรรณาธิกร สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเห็นควรให้ดําเนินการใช้วิธีจ้างโดยวิธีพิเศษ
คณะอนุกรรมาธิการมีมติยืนยันให้เสนอขออนุมัติหลักการจ่ายค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับ
การงบประมาณ การเงิ น และทรั พ ย์ สิ น ของส่ ว นราชการสั ง กั ด รั ฐ สภา ตามระเบี ย บรั ฐ สภาว่ า ด้ ว ย
การงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (คบง.รส.)
ข. คณะอนุกรรมาธิการรวบรวมและจัดระบบเอกสารจดหมายเหตุ
(๑) พิจารณาความคืบหน้าเอกสารจดหมายเหตุที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ ในส่วน
เอกสารที่ยังไม่ได้รับ ได้ทําหนังสือขอความร่วมมือและประสานด้วยวาจาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(๒) พิจารณาการเตรียมความพร้อมในการเดินทางไปศึกษาดูงานการเผยแพร่ความรู้ความ
เข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อร่างรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
--------------------------------

คณะทํางานกลั่นกรองและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
นางสาวโสฬส เพชรสุขุม พิมพ์

