สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ
สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
-----------------------------๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑.๑) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดทําประเด็นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ
ได้พิจารณาคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองที่เสนอเข้าสู่ที่ประชุม โดย
ได้สรุปประเด็นคําขอแก้ไขฯ พร้อมทั้งจัดทําความเห็นของที่ประชุมเสนอต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง
เพื่อพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองและ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พร้อมทั้งตรวจสอบ จัดทําประเด็นคําขอแก้ไข
เพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้ว และนําเสนอต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๑.๒) การพิ จ ารณาของคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป ระบบพรรคการเมื อ ง ได้ พิ จ ารณาศึ ก ษา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อนําไปสู่การปฏิรูปพรรคการเมือง
โดยได้จัดทําข้อมูลตามแบบสํารวจข้อมูลกฎหมายและหรือพระราชบัญญัติที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข/ยกร่าง
เพื่อการปฏิรูปประเทศ ดังนี้
ก. วาระการปฏิรูปที่สําคัญ คือ พรรคการเมืองไม่เป็นของนายทุน
ข. กฎหมายหรื อ พระราชบั ญ ญั ติ ที่ ต้ อ งมี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข คื อ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยแก้ไขในประเด็น ดังนี้
(๑) หน้าที่ของพรรคการเมือง
(๒) พัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นพรรคการเมืองของประชาชน
(๓) ปฏิรูปพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมือง
(๔) ปฏิรูปการบริหารพรรคการเมือง
(๕) ปฏิรูปวิธีการหาเสียงของพรรคการเมือง
(๖) การปฏิรูปวิธีการป้องกันการทุจริต การซื้อสิทธิ ขายเสียง ของพรรคการเมือง
(๗) การอุดหนุนเงินทุนให้แก่พรรคการเมือง และ
(๘) การยุบพรรคการเมือง
ทั้งนี้ การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าว ที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาในการประชุม
คราวต่อไป
๑.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเรียนรู้ การปรองดอง และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน ได้พิจารณาประเด็นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญของกลุ่มสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ
ก. การแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญในมาตราที่เกี่ยวข้องกับพลเมือง การเรียนรู้ และการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองของประชาชน
ข. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-๒ค. ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา
ง. วาระการดํารงตําแหน่งของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จ. การควบรวมคณะกรรมการสิทธิและมนุษยชนแห่งชาติกับผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น
๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒.๑) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... โดยที่ประชุมเห็นชอบตามที่ พันตํารวจตรี
ยงยุทธ สาระสมบัติ ประธานคณะอนุกรรมาธิการจัดทําร่างกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ เสนอให้ตัดมาตรา
๑๐ วรรคสาม ประเด็ น เรื่ อ ง “การยกเว้ น การใช้ บั ง คั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ” ออก อย่ า งไรก็ ต าม เมื่ อ ร่ า ง
พระราชบัญญัติได้รับความเห็นชอบในหลักการจากที่ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้วจะได้นําประเด็นดังกล่าว
มาพิจารณาต่อไป นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้คณะอนุกรรมาธิการจัดทําร่างกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์
ชาติ ดําเนินการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามความเห็นของที่ประชุม เพื่อเสนอต่อประธานสภา
ปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบและกระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน และความมั่นคง
แห่งรัฐ ได้พิจารณา “สรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิรูปเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานภาครัฐ” รวมทั้งแนวทางในการกําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูป
(Process and Organizational Design) ของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้
(๑) พิจารณาเรื่อง “สรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติเกี่ยวกับแนวทางใน
การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานภาครัฐ” ดังนี้
(๑.๑) ประเด็นเป้าหมายในการปฏิรูป ควรเพิ่มเป้าหมายในด้านการสร้างความเป็น
ธรรมให้กับประชาชนภาคส่วนต่าง ๆ ในฐานะผู้รับบริการ ให้ได้รับประโยชน์จากการปฏิรูปมากขึ้น
(๑.๒) ควรเปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในกระบวนการประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐ
(๑.๓) ควรนํ า รู ป แบบในการบริ ห ารงานแบบมุ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ (Result Based
Management : RBM) ซึ่งให้ความสําคัญกับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ มาใช้ในการ
กําหนดแนวทางในการปฏิรูปของคณะอนุกรรมาธิการ
(๑.๔) ควรนํ า หลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good Governance) มาใช้ เ ป็ น แนวทางในการ
บริหารราชการแผ่นดิน โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง
(๑.๕) ควรให้ความสําคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบการสอนงาน และสร้าง
ระบบการคัดสรรและพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและมีประสิทธิภาพ
(๒) พิ จ ารณาเรื่ อ ง “แนวทางในการกํ า หนดวิ ธี แ ละกระบวนการปฏิ รู ป (Process and
Organizational Design) ของคณะอนุกรรมาธิการ” โดยมีวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธวิธี ในการปฏิรูป
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานภาครัฐ ดังนี้
(๒.๑) วัตถุประสงค์การปฏิรูป เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงาน
ภาครัฐให้สูงขึน้ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและบรรลุเป้าหมายของชาติ คือ มั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน

-๓(๒.๒) เป้าหมายการปฏิรูปที่สําคัญ คือ สามารถยกระดับมาตรฐานประสิทธิภาพและ
คุณภาพของหน่วยงานเป้าหมาย ได้แก่ องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และวิสาหกิจสังคม/ชุมชน ให้
สูงขึ้นภายใน ๕ ปี
(๒.๓) ยุทธวิธี กําหนดให้มีการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อกําหนดเป้าหมายและยุทธวิธีของ
การปฏิรูป โดยแบ่งเป็น
(๒.๓.๑) ยุทธวิธีหลัก (Core Strategies)
(๒.๓.๒) ยุทธวิธีในภาพรวมของชาติ (Macro Strategies)
(๒.๓.๓) ยุทธวิธีรายภารกิจ (Micro Strategies)
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างองค์กรและบุคลากรภาครัฐ ได้พิจารณากรอบและแนว
ทางการปฏิรูปโครงสร้างอํานาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น และการบริหารงานบุคคลภาครัฐ
รวมทั้งขั้นตอน กระบวนการ และตารางเวลาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ ดังนี้
(๑) พิจารณากรอบและแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างอํานาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น และการบริหารงานบุคคลภาครัฐ โดยที่ประชุมได้พิจารณาประเด็นการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดิน ได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ในประเด็นการปรับโครงสร้างอํานาจราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้
ที่ประชุมได้มอบหมายให้อนุกรรมาธิการทุกท่านไปศึกษาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องว่ามีประเด็นใดที่ควรแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อนําเสนอที่ประชุมพิจารณาในการ
ประชุมครั้งต่อไป
(๒) พิจารณาขั้นตอน กระบวนการ และตารางเวลาการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
โดยที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบตารางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการตามที่ฝ่ายเลขานุการ
เสนอ และเห็ น ควรเสนอให้ ค ณะกรรมาธิ การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิ นพิจารณาเชิ ญ หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องมาให้ข้ อมู ลและความเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อนํ าข้อมูล ที่ได้ม า
ประกอบการพิจารณาดําเนินการของคณะอนุกรรมาธิการแต่ละคณะต่อไป ประกอบด้วย ผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ในวันพุธที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘) และสถาบันพระปกเกล้า (ในวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘)
(๓) เห็นควรเสนอให้คณะกรรมาธิการพิจารณาจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากบุคคล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเด็นการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน ในวันเสาร์ที่ ๑๑ หรือวันอาทิตย์ที่
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สํ าหรั บ รายละเอี ย ดโครงการและกํ า หนดการสั ม มนา ที่ ป ระชุ ม จะได้นํ า เสนอต่ อ
คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาในโอกาสต่อไป
๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล ได้พิจารณาศึกษา “ร่าง
พระราชบั ญ ญั ติจั ดตั้งศาลป้องกันและปราบปรามการทุจริตและติดตามทรัพย์สิ นของแผ่นดินคืน และวิธี
พิจารณาคดีป้องกันและปราบปรามการทุจริตและติดตามทรัพย์สินของแผ่นดินคืน พ.ศ. ....” มาตรา ๕ มาตรา
๖ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ ส่วนมาตราอื่น ๆ จะพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

-๔๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณาคําขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การกระจายอํานาจและการบริหารท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้
๔.๑) นิยามว่า ประชาชน (ตามเจตนารมณ์ของร่างรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖)
๔.๒) กรณีกลุ่มนักการเมือง คณะกรรมการประเมินผลแห่งชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
๔.๓) การรวมองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
๔.๔) ที่ ม าของคณะผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น หรื อ สภาท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น รู ป แบบพิ เ ศษ
(มาตรา ๒๑๒)
๔.๕) อํานาจหน้าที่ขององค์กรบริหารท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ (มาตรา ๒๑๒ วรรคสอง)
๔.๖) หลักการประกันรายได้ให้แก่ท้องถิ่น (มาตรา ๒๑๓)
๔.๗) การมีศาลปกครองแผนกคดีท้องถิ่น (มาตรา ๒๑๔ (๓))
๔.๘) การมีกองทุนเงินเดือนและสวัสดิการสําหรับข้าราชการท้องถิ่นและลูกจ้างท้องถิ่น (มาตรา ๒๘๕)
๔.๙) การมี ส ถาบั น เพื่ อ การวิ จั ย และส่ ง เสริ ม การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถขององค์ ก รบริ ห ารท้ อ งถิ่ น
(มาตรา ๒๘๕)
๔.๑๐) ที่มาของสมัชชาพลเมือง
๔.๑๑) องค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๕.๑) รับรองรายงานคณะกรรมาธิการ เรื่อง ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ของ
ประเทศไทย ประเด็นกรอบการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ ๓ วาระการปฏิรูป (ฉบับปรับปรุง) และ
ประเด็น วิธีการและกระบวนการปฏิรูป ๓ วาระการปฏิรูป
๕.๒) สรุปผลการพิจารณาศึกษาของคณะทํางานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้กําหนดแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ ๔ ด้าน คือ ปฏิรูปการจัดการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูประบบผลิต
และพัฒนาครู และปฏิรูปการตั้งงบประมาณ
๕.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม พิจารณา- (ร่าง)
รายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม โดย
ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการณ์และปัญหาของการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรมกลุ่มชายแดนใต้นั้นมีเพียงพอแล้ว ซึ่ง
ปัญหาหลักของการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ การจัดการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิต ซึ่ง
ควรระบุให้ชัดเจนว่าไม่สอดคล้องในเรื่องใดอย่างไร

-๕ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไก กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนามนุษย์
โดยได้พิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมสถานศึกษา นิติบุคคลในกํากับ พ.ศ. .... โดยพิจารณาหลักการ
และเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติ รวมถึงประเด็นต่าง ๆ เช่น การให้สถานศึกษาสามารถเก็บค่าเล่าเรียนได้
สําหรับกรณีได้รับเงินอุดหนุน การจัดกลุ่มสถานศึกษานิติบุคคล
๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๖.๑) พิจารณาคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... มีกรรมาธิการ
ผู้ร่วมลงชื่อรับรองการขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญในมาตรา ดังนี้ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๘ มาตรา ๒๗๙
มาตรา ๒๘๓ (๔) และมาตรา ๒๙๔
๖.๒) พิจารณาการกําหนดแผนการเดินทางลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและ
การคลัง ให้สอดคล้องกับกรอบการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ ซึ่งที่ประชุมมีมติลงพื้นที่ ดังนี้ จังหวัด
กาญจนบุรี จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสงขลา จังหวัดระยอง และจังหวัดตราด
๖.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การคลั ง การงบประมาณ และการภาษี อ ากร พิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้แสดงความเห็นสนับสนุนร่าง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและได้ตั้งข้อสังเกตว่า การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระยะ
เริ่มแรกควรจัดเก็บในขั้นต่ํา เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและลดการต่อต้าน การอุทธรณ์ภาษีควร
กําหนดให้มีการอุทธรณ์เพียงครั้งเดียว เพราะหากกําหนดให้มีการอุทธรณ์หลายครั้งจะใช้ระยะเวลานานอันจะ
ทําให้ผู้อุทธรณ์เสียเงินค่าปรับเพิ่มสูงขึ้น การประเมินภาษีควรนําเอาข้อมูลจริงของเทศบาลใดก็ได้มาทําการ
ประเมินเป็นตัวอย่างเพื่อให้ประชาชนได้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และขอให้มีการพิจารณามาตรการลดหย่อน
ภาษี สิทธิของผู้เสียภาษี เพื่อลดความเหลื่อมล้ําสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการเงิน และสถาบันการเงิน พิจารณาระบบการเงินเพื่อ
ความมั่นคงของชีวิต สรุปสาระสําคัญดังนี้
(๑) ภาครัฐควรส่งเสริมให้เกษตรกรตระหนักถึงความสําคัญของการเข้าสู่ระบบประกันภัย
พืชผล เนื่องจากการเข้าสู่ระบบประกันภัยจะช่วยบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรได้
(๒) อนุกรรมาธิการฯ จะทําการพิจารณาศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการใน
การเข้าสู่ระบบประกันภัยของเกษตรกร เพื่อให้มีแนวทางในการปฏิรูปเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
(๓) โครงการประกั น ภั ย ค่ า รั ก ษาพยาบาลสํ า หรั บ ข้ า ราชการ ควรส่ ง เสริ ม ให้ ภ าครั ฐ ซื้ อ
ประกันภัยจากเอกชน โดยได้รับอัตราค่ารักษาพยาบาล ค่ายาและสิทธิประโยชน์อื่นที่ไม่น้อยกว่าเดิม
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจระหว่างประเทศและประเด็นอื่นด้านเศรษฐกิจ พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการจัดทําร่าง
พระราชบัญญัติดังกล่าว เพื่อเป็นกฎหมายประกอบตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ และให้มีการจัดตั้งสถาบันเพื่อ
รองรับการดําเนินการยุทธศาสตร์ชาติ โดยจะมีกําหนดการพิจารณารายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติ พร้อม
กับการเสนอร่างยุทธศาสตร์อาเซียนและการค้าชายแดนในการประชุมครั้งต่อไป

-๖๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ
มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๗.๑) พิจารณารายงานผลการพิจารณาวาระปฏิรูป เรื่อง การสร้างสังคมผู้ประกอบการ โดยได้มีการ
ปรับประเด็นการปฏิรูป กระบวนการปฏิรูป กรอบเวลาและขั้นตอนการดําเนินการ กลไกการขับเคลื่อน ทั้งนี้
คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของกลไกการขับเคลื่อน ซึ่งมี ๔ เสาหลัก ว่าควรนําเอาสินค้าที่
สําคัญมาจัดทําเป็นโมเดลตัวอย่าง โดยไม่ควรดําเนินการเองทั้งหมด ส่วนประเด็นอื่น ๆ เห็นชอบตามที่นําเสนอ
๗.๒) พิจารณารายงานความคืบหน้าของคณะอนุกรรมาธิการ โดยคณะอนุกรรมาธิการทั้ง ๓ คณะ
กําลังปรับปรุงรายงานให้มีความสมบูรณ์ ซึ่งจะแล้วเสร็จทันวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพื่อจะนําเสนอต่อ
สภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
๗.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการพาณิชย์และการบริการ พิจารณาศึกษานโยบาย แผนการ
ดําเนินงานความคืบหน้าในภาครัฐเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัลตลอดจนกระบวนการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกําลังปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกระทรวงฯ เป็นกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยหน่วยงานประกอบด้วย สํานักงานปลัดกระทรวงฯ และมีสํานักงานดิจิทัล เพื่อ
เศรษฐกิ จ และสั ง คม นอกจากนี้ จ ะมี ค ณะกรรมการเศรษฐกิ จ และสั ง คมดิ จิ ทั ล แห่ ง ชาติ (NDEC) ซึ่ ง มี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจํานวน ๕ คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการ
โครงสร้างพื้นฐานกายภาพ คณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานด้านกฎระเบียบมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย
คณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานด้านการบริการ คณะกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ คณะกรรมการ
ส่งเสริมสังคมดิจิทัล
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร
(๑) พิจารณาร่างรายงานการศึกษาการปฏิรูปการเพิ่มผลผลิตในการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง โดย
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่าร่างรายงานการศึกษาดังกล่าวยังขาดเนื้อหา สรุปผลการพิจารณา และ
ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปที่จะเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณา จึงขอให้เพิ่มเติมรายงานดังกล่าวให้
สมบูรณ์เพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาต่อไป
(๒) พิจารณาร่างรายงานการศึกษาการปฏิรูปการเกษตรของประเทศ มีข้อเสนอประเด็นการ
ปฏิรูป ดังต่อไปนี้
(๒.๑) สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติรายได้และสวัสดิการเกษตรกร
(๒.๒) ปฏิรูปโครงสร้างภาคเกษตรทั้งระบบ โดยเฉพาะระบบโครงสร้างพื้นฐานและ
ปัจจัยอํานวยความสะดวกด้านเกษตรกรรม
(๒.๓) ปฏิรูประบบข้อมูล Digital Agriculture Economy
(๒.๔) ปฏิรูประบบความปลอดภัย/มาตรฐานสินค้า
(๒.๕) กําหนดแผนยุทธศาสตร์/เป้าหมายระยะยาวสําหรับสินค้าเกษตรรายสาขา
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปอุตสาหกรรม พิจารณาการปฏิรูปการสร้างสังคมผู้ประกอบการใน
ประเด็นการนําผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมไทยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศและส่งเสริมให้เกิดการผลิตเชิงพาณิชย์ได้

-๗(๑) การทําวิจัยพัฒนานวัตกรรมต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะดําเนินการด้วยตนเอง
หรือร่วมกับภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ โดยมีนโยบายให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ําแก่ผู้เข้าร่วมวิจัยพัฒนาใน
เรื่องนั้นๆ
(๒) เผยแพร่การวิจัยพัฒนาต่างๆ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดในเชิงพาณิชย์
แก่เอกชนด้วย
(๓) เมื่ อ มี ก ารนํ า ผลการวิ จั ย พั ฒ นาไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ แ ล้ ว จะต้ อ งมี ก ารขึ้ น บั ญ ชี
นวัตกรรมที่ได้วิจัยและพัฒนาด้วย
(๔) ในการวิจัยและพัฒนาเมื่อมีผลสําเร็จเป็นรูปธรรมแล้ว ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้แก่ภาคเอกชน ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนชุมชนและสหกรณ์ต่างๆ
(๕) นอกจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ด้วยตนเองแล้ว อาจมีการจ้างบุคลากรใน
ภาคเอกชนอื่นๆ มาร่วมดําเนินการเพื่อให้เกิดผลสําเร็จร่วมด้วย
(๖) ผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ประสบความสําเร็จแล้ว ภาครัฐควรมีการ
ควบคุ ม มาตรฐานของสิ น ค้ า ในเชิ ง พาณิ ช ย์ โดยแบ่ ง ออกเป็ น ๒ ระดั บ คื อ ระดั บ มาตรฐาน และระดั บ
มาตรฐานสากลเพื่อการส่งออกไปจําหน่ายยังต่างประเทศ
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
(๑) พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายหรือพระราชบัญญัติที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขหรือยก
ร่างขึ้นใหม่เพื่อปฏิรูปประเทศ ดังต่อไปนี้
(๑.๑) วาระการพัฒนาที่ ๑ ระบบโลจิสติกส์ มีกฎหมายและพระราชบัญญัติที่ต้อง
ดําเนินการยกร่างใหม่ คือ พระราชบัญญัติโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ พระราชบัญญัติผู้ประกอบการโลจิ
สติกส์ และกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดตั้งสภาโลจิสติกส์
(๑.๒) วาระการพั ฒ นาที่ ๒ ระบบขนส่ ง มี ก ฎหมายและพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ต้ อ ง
ดําเนินการ ดังนี้กรณีปรับปรุงใหม่ คือ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ พระราชบัญญัติ
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. ๒๕๔๘ พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติให้เอกร่วม
ลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกเรื่องการติดตามยานยนต์และระบบ
ขนส่งทางบก
(๑.๓) วาระการพัฒนาที่ ๓ ระบบสารสนเทศ มีกฎหมายและพระราชบัญญัติที่ต้อง
ดําเนินการยกร่างใหม่ คือ ร่างพระราชบัญญัติธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่างพระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรเคลื่อนความถี่กํากับประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม และร่างพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(๑.๔) วาระการพั ฒ นาที่ ๔ เขตเศรษฐกิ จ มี ก ฎหมายและพระราชบั ญ ญั ติ ที่ ต้ อ ง
ดําเนินการ ดังนี้ กรณีปรับปรุงใหม่ คือ พระราชบัญญัติศุลกากรและระบบภาษี พ.ศ. ๒๔๖๙ กรณียกร่างใหม่
คือ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(๑.๕) วาระการพัฒนาที่ ๕ ด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์ มีกฎหมาย
และพระราชบัญญัติที่ต้องดําเนินการยกร่างใหม่ คือ ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานบุคลากรโลจิสติกส์ ร่าง
พระราชบัญญัติกําหนดมาตรฐานแรงงานด้านโลจิสติกส์ และร่างกฎกระทรวงวิทยาลัยวิชาชีพโลจิสติกส์

-๘(๑.๖) วาระการพัฒนาที่ ๖ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (Green Society) มีกฎหมาย
และพระราชบัญญัติที่ต้องดําเนินการ ดังนี้ กรณีปรับปรุงใหม่ คือ พระราชบัญญัติผังเมือง กรณียกร่างใหม่ คือ
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมอาคารสีเขียว (Green Building) และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมระบบขนส่งสีเขียว
(Green Logistics)
(๒) พิจารณารายงานเรื่องโครงการคลองไทย (Klong Thai Mega Project) นําเสนอเรื่อง
โครงการสร้างคลองเชื่อมระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย ณ บริเวณภาคใต้ของประเทศไทย
พร้อมกับสร้างมหานครพิเศษ เขตเศรษฐกิจการค้า แหล่งอุตสาหกรรม และท่องเที่ยวใหม่ของโลกบริเวณปาก
ทางเข้า - ออก ตลอดสองฝั่ง
๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๘.๑) พิจารณารายงานข้อเสนอโครงการปฏิรูปเร็ว (Quick Win) เรื่อง การปฏิรูปการอนุรักษ์พลังงาน
ในอาคารภาครัฐและเอกชนโดยใช้ BEC และ ESCO โดยมีความเห็นให้คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน
ทดแทน พลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์พลังงาน นํารายงานข้อเสนอโครงการปฏิรูปเร็วไปพิจารณา ปรับปรุง
แก้ไขให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่างๆ ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน เพื่อนํามาเสนอ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานต่อไป
๘.๒) ที่ประชุมคณะกรรมาธิการมีมติอนุมัติแผนงานการจัดสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) เกี่ยวกับ
แนวทางการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติที่กําลังจะหมดอายุในปี ๒๕๖๕ และปี ๒๕๖๖ เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง
ประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๗๐๑ ชั้น ๗ อาคารรัฐสภา ๓
๘.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และอนุรักษ์พลังงาน ได้
สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน ใน ๒ ประเด็นหลัก คือ การเตรียมความ
พร้อมของระบบสายส่ง สายจําหน่าย เพื่อรองรับการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี และแนวทางในการแก้ไขปัญหา
การรับซื้อไฟฟ้าจากบ้านอยู่อาศัยหรืออาคาร และองค์กรที่ไม่แสวงหากําไร เช่น วัด โรงเรียน เป็นต้นโดย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อมูลสอดคล้องกันว่า ในปัจจุบันกําลังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงด้านเทคนิคเพื่อ
รองรั บการติ ดตั้งโซลาร์รู ฟอย่างเสรี และคาดว่าจะใช้ เวลาในการดํ าเนินการอี กระยะหนึ่ง ส่วนการแก้ไข
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับซื้อไฟฟ้านั้น ต้องรอความชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายของรัฐ
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรปิโตรเลียมและราคาพลังงาน
(๑) กําหนดให้มีการจัดสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง การรับฟังความเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการ
บริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติที่สัมปทานจะหมดอายุในปี ๒๕๖๕ และปี ๒๕๖๖ ในวันเสาร์ที่ ๑๓ มิถุนายน
๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๗๐๑
(๒) พิจารณาเรื่องกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง เห็นควรเสนอให้มีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกองทุน
น้ํามันเชื้อเพลิง โดยกําหนดวัตถุประสงค์ของการใช้เงินกองทุนให้ถูกต้องเหมาะสม ป้องกันการแทรกแซงทาง
การเมือง

-๙๙. คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๕ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๙.๑) พิ จ ารณาศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ค่ า รั ก ษาพยาบาลของประชาชนกรณี ก ารเจ็ บ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น
ซึ่งคณะกรรมาธิการมีความเห็นว่าการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตให้ถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ต้อง
ได้รับจากรัฐ และทุกภาคส่วนของระบบสุขภาพ ซึ่งจะต้องร่วมมือกันดูแลรับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยของ
ประชาชนเป็นที่ตั้ง และควรกําหนดคําจํากัดความที่ชัดเจนของกรณีการเจ็บป่วนฉุกเฉินวิกฤต ที่เป็นธรรมและ
เป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ในระยะสั้น
ควรปรับปรุงโครงสร้างหน่วยบริการดังกล่าว ให้มีเพียงหน่วยงานเดียว ซึ่งจะต้องเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่อง
ค่าใช้จ่าย ส่วนระยะยาวจะต้องปรับปรุงทั้งระบบสุขภาพเพื่อให้มีจํานวนที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนให้ยั่งยืนต่อไป
๙.๒) พิจารณารายงานความคืบหน้าการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย ได้นําเสนอผลการดําเนินงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น
๓ เรื่อง คือ ๑)การพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปัญหาจากการใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องยา
สามัญประจําบ้านแผนโบราณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และการพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริม
ภูมิ ปัญ ญาการแพทย์ แ ผนไทย พ.ศ. ๒๕๔๒ ๒)การผลักดันการปฏิ รู ปเกี่ยวกับการแพทย์แ ผนไทย โดยให้
บุ คลากรทางการแพทย์แ ผนไทย เป็ นข้ าราชการในสั งกัดกระทรวงมหาดไทย และการกําหนดโครงสร้า ง
กระทรวงสาธารณสุขให้มีกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
และ ๓)การพิจารณาศึกษาเรื่อง “การกําหนดมาตรฐานการผลิตยาแผนโบราณ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการ
ผลิตยาที่ดีขององค์การอนามัยโลก”
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปนโยบายสาธารณะ ได้นําเสนอเรื่องที่พิจารณาเสร็จแล้ว และเรื่องที่
รอการนําเสนอต่อคณะกรรมาธิการ โดยคณะอนุกรรมาธิการได้รับมอบหมายให้นําเรื่องการเจ็บป่วยฉุกเฉินไป
พิจารณาศึกษาเพื่อจะได้นําเสนอเป็นเรื่องปฏิรูปเร่งด่วน (Quick Win) ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบบริหารจัดการระบบสุขภาพ ได้นําเสนอการดําเนินการเรื่อง
“เขตสุขภาพ” โดยเสนอแนวคิดในการจัดตั้งสํานักงานมาตรฐานข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ เพื่อปฏิรูประบบ
ฐานข้ อมูล ด้านสุ ขภาพในระดับชาติ ให้เกิดการเชื่อมโยงและใช้ข้ อมูล ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ระดับชาติ ภูมิภาค ท้องถิ่น และชุมชน รวมทั้งการขยายการบูรณาการด้านอื่นๆ ต่อไป
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ได้นําเสนอการดําเนินงานเกี่ยวกับการปฏิรูป
ของระบบบริการที่เน้นการบริการปฐมภูมิ การศึกษาเรื่องอัตรากําลังคนด้านสุขภาพ โดยคณะอนุกรรมาธิการ
จะจั ด ทํ า Cross Cutting เรื่ อ ง “การปฏิ รู ป ระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข ในระดั บ ปฐมภู มิ ” ร่ ว มกั บ คณะอนุ
กรรมาธิการและคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมาธิการการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น และ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นต้น
จ. คณะทํางานปฏิรูประบบสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และจัดการภัยคุกคามสุขภาพ
ได้ นํ า เสนอผลการดํ า เนิ น งานในประเด็ น ดั ง กล่ า ว และกํ า หนดจะจั ด ทํ า Cross Cutting ระหว่ า งคณะอนุ
กรรมาธิการและคณะทํางานร่วมกัน ในวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ และร่วมกันพิจารณารูปแบบและแนว
ทางการการเชื่อมโยงกับรายงานฉบับสมบูรณ์ เพื่อเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป

- ๑๐ ฉ. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการเงินด้านสุขภาพ ได้เสนอการดําเนินงานในเรื่องต่างๆ ดังนี้
(๑) การพิจารณาสาเหตุที่ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ํา ซึ่งส่งผลต่อการให้บริการประชาชน
รวมทั้งเรื่องการปรับปรุงสิทธิประโยชน์พื้นฐานให้มีความเท่าเทียมกันของกองทุนหลักประกันสุขภาพ ๓ กองทุน
ทั้งนี้ เพื่อนําไปสู่การปฏิรูปและลดความเหลื่อมล้ําต่อไป
(๒) การพิ จ ารณาศึ ก ษาการประกั น สุ ข ภาพสํ า หรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ (Travel
Insurance) และการสนับสนุนการแพทย์แผนไทยควบคู่ไปกับแพทย์แผนปัจจุบัน เพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายของ
ประชาชน ซึ่งจะมีการพิจารณาในเรื่องดังกล่าวต่อไป
(๓) การพิจารณาร่างยุทธศาสตร์และกลไกในการปฏิรูประบบการเงินด้านสุขภาพ
๙.๓) พิจารณาศึกษาการจัดสัมมนาและการมอบหมายการจัดทํารายงาน รูปแบบรายงานฉบับสมบูรณ์
ซึ่งคณะกรรมาธิการได้กําหนดรูปแบบการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์ ซึ่งจะต้องมีเนื้อหาสาระและรายละเอียด
ครบถ้วนทุกประเด็นที่คณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ และคณะทํางานได้ศึกษามาจากภาคส่วนต่าง ๆ
โดยในรายงานจะประกอบด้วยประเด็นต่างๆ อาทิ ยุทธศาสตร์ จุดคานงัด กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งมาตรการการปฏิรูป เป็นต้น ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณารายละเอียดในการประชุมครั้ง
ต่อไป
๙.๔) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปนโยบายสาธารณะ ได้พิจารณาโครงการสัมมนาการปฏิรูปความ
รอบรู้และการสื่อสารสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการจัดสัมมนา
เรื่อง “การปฏิรูปความรอบรู้ และการสื่อสารสุขภาพเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน” โดยได้มอบหมายให้
เลขานุการคณะอนุกรรมาธิการแก้ไขกําหนดการให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการ
พิจารณาเรื่องการเฝ้าระวังและควบคุมการติดต่อของไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และมะเร็งตับ ซึ่ง
ผู้แทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้เชิญมา ได้ให้ข้อมูลว่ามะเร็งตับแบ่งออกได้เป็น ๒ ชนิด คือ มะเร็งเซลล์
ตับ และมะเร็งท่อน้ําดี ซึ่งสาเหตุของการเป็นมะเร็งดังกล่าว มีผลมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ การติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบีและซี สําหรับแนวทางการป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ได้ใช้วิธีการให้วัคซีนป้องกันในเด็กแรกเกิดตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๓๕ ขณะที่ไวรัสตับอักเสบซี ได้ใช้วิธีการอื่นๆ เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนป้องกัน เช่น วิธีการ
ดูแลความปลอดภัยของเลือดที่รับบริจาค เป็นต้น
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย ได้รายงานความคืบหน้าเรื่อง การจัดตั้งสถาบัน
การแพทย์แผนไทยแห่งชาติ และร่างพระราชบัญญัติยาแผนดั้งเดิม พ.ศ. .... ซึ่งที่ประชุมได้เสนอว่าเพื่อเป็นการ
ป้องกันปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย การยกร่างพระราชบัญญัติยาแผนดั้งเดิม พ.ศ. .... ฉบับใหม่
จึ ง ต้ อ งกํ า หนดขอบเขตเนื้ อ หาของกฎหมายให้ มี ค วามชั ด เจน และไม่ ค วรบั ญ ญั ติ ใ ห้ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐ ที่ได้มีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติม นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างรายงาน
แนวคิดการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย โดยเห็นชอบให้เพิ่มเติมประเด็นการปฏิรูปการแพทย์แผนไทยจํานวน
๖ ประเด็น ในร่างรายงานดังกล่าว และที่ประชุมยังได้พิจารณาและเห็นชอบให้มีการแถลงข่าวเรื่อง ปัญหาและ
อุปสรรคมาตรฐานการผลิตยาแผนโบราณ การขึ้นทะเบียนยาแผนโบราณ

- ๑๑ ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการเงินด้านสุขภาพ ได้พิจารณาศึกษาประเด็นการจัดเก็บ
ภาษีผลิตภัณฑ์รสหวานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นสอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว เพราะ
นอกจากเป็นแนวทางในการหาแหล่งเงินเข้าสู่ระบบสุขภาพแล้ว ยังมีผลทําให้ผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรม และ
ผู้บริโภค จะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคผลิตภัณฑ์รสหวานดังกล่าวด้วย
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณาร่างรายงานยุทธศาสตร์และกลไกในการปฏิรูประบบการเงินด้านสุขภาพ เพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขรายงานให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบบริหารจัดการระบบสุขภาพ ได้พิจารณาร่างข้อเสนอของ
คณะทํางานเรื่องเขตสุขภาพ ซึ่งเมื่อที่ประชุมได้พิจารณาข้อเสนอดังกล่าวแล้ว เห็นควรให้มีการเพิ่มเติมประเด็น
ต่างๆ เช่น ประเด็นที่มาของเลขานุการคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีความ
ต่อเนื่อง จึงได้เสนอให้ผู้ดํารงตําแหน่งควรมาจากปลัดกระทรวงหรือข้าราชการประจํา เป็นต้น
จ. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ได้พิจารณาศึกษาการปฏิรูประบบบริการ
สุขภาพในระดับปฐมภูมิของกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการพิจารณาพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการขาดการประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยบริการหรือสถานพยาบาลของภาครัฐและเอกชน การขาดการแบ่งปันข้อมูลและ
ทรัพยากรเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน และการขาดหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพหลักในการบริหารจัดการอย่างเป็น
เอกภาพ และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่ประชุมจึงได้มีข้อเสนอต่างๆ เช่น การส่งเสริมสุขภาพในระดับ
ปฐมภูมิโดยการเพิ่มคุณภาพของร้านขายยาให้มีมาตรฐาน เพื่อให้ประชาชนได้ดูแลตนเองอย่างถูกต้อง และการ
กําหนดให้ มี สถานพยาบาลในระดั บทุติยภู มิเป็ นหลักในแต่ล ะพื้ นที่ เพื่อรั บผิดชอบการจัดบริการด้านการ
สาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
๑๐. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๗ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๐.๑) พิจารณารายงานเรื่อง การปฏิรูประบบการผังเมืองและการใช้พื้นที่ (ฉบับปรับปรุง) และสรุป
ประเด็นการปรับปรุงแก้ไขรายงาน ซึ่งที่ประชุมได้นําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในการ
พิจารณารายงานดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ มาประกอบการพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขรายงาน
ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนที่จะนําเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
๑๐.๒) พิจารณารายงานร่างพระราชบัญญัติการผังเมืองและการใช้พื้นที่ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. .... ซึ่งจากการพิจารณาเนื้อหาของร่างพระราชบัญญัติการผัง
เมืองและการใช้พื้นที่ พ.ศ. .... จํานวน ๑๑๒ มาตรา ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ
เช่น ได้เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๙ จากเดิมซึ่งบัญญัติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการ เป็นให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายเป็นประธานกรรมการบริหารผังเมือง
เฉพาะ แทน ทั้งนี้เพื่อไม่ให้การดํารงตําแหน่งประธานกรรมการตามมาตรา ๓๓ กับมาตรา ๗๙ มีความซ้ําซ้อน
กัน เป็นต้น
๑๐.๓) พิจารณาการเตรียมความพร้อมในการเสนอรายงานวาระปฏิรูปที่ ๒๕ และวาระที่ ๒๖ ซึ่งที่
ประชุมได้กําหนดผู้รับผิดชอบในการนําเสนอของทั้งสองวาระ โดยวาระปฏิรูปที่ ๒๕ : ระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ได้กําหนดให้นายเกษมสันต์ จิณณวาโส กรรมาธิการ เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการนําเสนอ ส่วนวาระ
ปฏิรูปที่ ๒๖ : การจัดการภัยพิบัติธรรมชาติและภาวะโลกร้อน ได้กําหนดให้นายปราโมทย์ ไม้กลัด ประธาน
กรรมาธิการ เป็นผู้นําเสนอ ซึ่งทั้งสองวาระจะนําเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

- ๑๒ ๑๐.๔) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการป่าไม้และที่ดิน ได้พิจารณาแนวทางการจัดทํารายงาน
วาระปฏิรูปที่ ๑๑ : ปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดินฉบับสมบูรณ์ ซึ่งที่ประชุมได้นําข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในการพิจารณารายงานดังกล่าว เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มาประกอบการ
พิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไขรายงานให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนที่จะนําเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการทรัพยากรน้ํา ได้พิจารณาทบทวนร่างรายงานการศึกษา
เรื่อง การปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํ า ซึ่งที่ประชุมได้ปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาของรายงานใน
ประเด็นต่างๆ เช่น การแก้ไขเนื้อหาของรายงานจากจํานวน ๘ บท ให้คงเหลือจํานวน ๗ บท เป็นต้น ทั้งนี้
เพื่อให้รายงานดังกล่าวมีเนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ก่อนที่จะนําเสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติต่อไป
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม อนุกรรมาธิการได้รายงานผลความ
คืบหน้าตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดทํารายงาน ซึ่งกําลังดําเนินการเพื่อให้มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นต้น
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาเตรียมความ
พร้อมการอภิปรายวาระปฏิรูปที่ ๒๕ : ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร ในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิรูประบบ
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๑๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๒ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๑.๑) พิจารณาแนวทางการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนระดับปฏิบัติการ
เพื่อการปฏิรูปสื่อ (Operational Design) ที่ประชุมเห็นว่า รายงานข้อเสนอการปฏิรูประบบการสื่อสารเพื่อ
ประชาชน ระยะที่ ๒ แผนระดับปฏิบัติการ (Operational Design) มีเนื้อหาครบถ้วนครอบคลุมทุกประเด็น
โดยเฉพาะขั้นตอนการปฏิบัติการหรือวิธีและกระบวนการปฏิรูป ดังนั้น เพื่อให้เกิดการปฏิรูปการสื่อสารมวลชน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีผลเป็นรูปธรรม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยกับรายงานข้อเสนอการปฏิรูประบบ
การสื่อสารเพื่อประชาชน ระยะที่ ๒ แผนระดับปฏิบัติการ (Operational Design) และให้เสนอต่อที่ประชุม
สภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณามีมติให้ความเห็นชอบต่อไป
๑๑.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเพื่อปกป้อง
สิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม คุ้มครองสวัสดิภาพ และสวัสดิการของสื่อมวลชนพิจารณาโครงสร้างขององค์กร
วิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ในประเด็นจํานวนและที่มาของคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ใน
ระยะปกติ (ถาวร) โดยมีความเห็นว่า ควรให้มีคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ในระยะปกติ
(ถาวร) กับคณะกรรมการชุดริเริ่มเป็นชุดเดียวกัน โดยปรับปรุงแก้ไขให้มีสัดส่วนของนักวิชาชีพสื่อมวลชน
จํานวน ๘ คน ประกอบด้วย ด้านวิทยุกระจายเสียง ๑ คน ด้านวิทยุโทรทัศน์ ๑ คน ด้านสื่อสิ่งพิมพ์๑ คน ด้าน
สื่อออนไลน์ ๑ คน ด้านโฆษณา ๑ คน ด้านข่าว ๑ คน ด้านบันเทิง ๑ คน และภูมิภาค ๑ คน นักวิชาการ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน ๖ คน ประกอบด้วย ด้านนิเทศศาสตร์ ๒ คน ด้านกฎหมาย ๑ คน ด้านสังคม ๒ คน และ
อื่น ๆ ๑ คน และตัวแทนผู้บริโภค ๑ คน ทั้งนี้ กระบวนการได้มาซึ่งคณะกรรมการชุดดังกล่าว กําหนดให้มี
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย นายกสมพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นายกสภา
วิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย นายกสมาคมด้านสื่อออนไลน์ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายก

- ๑๓ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, นายกสภาทนายความ นายกสมาคมวิชาการนิเทศศาสตร์และการสื่อมวลชน
แห่งประเทศไทย ผู้อํานวยการสํานักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และผู้จัดการ สสส.
ข. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายกํากับดูแลสื่อ พิจารณากรอบการดําเนินการของคณะอนุ
กรรมาธิการ ดังนี้
(๑) พิจารณาศึกษา และจัดทําแนวทางปฏิรูปรูปแบบและโครงสร้างองค์กร การทําหน้าที่
จัดสรรทรัพยากรคลื่นความถี่ และการกํากับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคม และกิจการสารสนเทศของประเทศ จัดทําแนวทางพัฒนาองค์กรกํากับดูแลการประกอบกิจการฯ
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งการคุ้มครองเยียวยา
ประชาชนผู้ใช้สื่อโทรคมนาคม และสารสนเทศ จัดทําแนวทางการส่งเสริมวิชาชีพและการวิจัย/พัฒนามาตรฐาน
วิชาชีพเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง และการสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนได้เข้าถึง มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและการดําเนินการสื่อมวลชน
(๒) พิจารณาศึ ก ษา วิ เคราะห์ ปัญหาอุปสรรคและการบั งคับ ใช้ กฎหมายที่ เกี่ยวกับการ
ประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และกิจการสารสนเทศ เพื่อปฏิรูปกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง วางแนวทางและเกณฑ์บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพเป็นธรรม สอดคล้องกับประโยชน์ชาติ
สอดคล้องกับสภาพสังคม และสอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยี
(๓) จัดทําข้อเสนอแนะถึงขั้นตอนการนําแผนงานปฏิรูปไปดําเนินการ เพื่อให้การปฏิรูปและ
การพัฒนา ตามข้อ ๑ และ ข้อ ๒ เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม มีผลสัมฤทธิ์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน
๑๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
(ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๒.๑) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นและสังคม
ก. รายงานการศึกษาการปรับปรุงพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อส่งเสริม
ความเข้มแข็งองค์กรชุมชน พิจารณาเกี่ยวกับรายงานการศึกษาการปรับปรุงพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน
พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยให้นํารายละเอียดในเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในการประชุมคราวหน้า
(๑) รายงานการศึกษาปฏิรูปสวัสดิการชุมชนสู่สังคมสวัสดิการโดยชุมชนท้องถิ่น : ข้อเสนอ
การออกพระราชบัญญัติสวัสดิการชุมชน พิจารณาจัดโครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยจะได้กําหนดวัน เวลา และสถานที่ในโอกาสต่อไป
(๒) รายงานการศึกษาร่างพระราชบัญญัติธนาคารต้นไม้พิจารณาจัดโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยให้มีการจัดครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๒ – ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ และครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงาน องค์กร และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
(๓) รายงานการศึกษาสัมมาชีพชุมชน พิจารณาจัดโครงการรับฟังความคิดเห็นในวันอังคารที่
๑๖ ถึง วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยจะมีการเดินทางไปศึกษาดูงานสัมมาชีพชุมชน ณ จังหวัดชุมพร
ในระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๖ ถึง วันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ จากนั้นจะเสนอรายงานเข้าสู่การพิจารณาของสภา
ปฏิรูปแห่งชาติในวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

- ๑๔ ๑๒.๒) คณะอนุกรรมาธิการประสานงานบริหารทิศทางของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ โดยพิจารณาการจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการยังคงเกิดปัญหาของ
การประสานงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทํางาน ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบที่เกี่ยวข้องกับ
ชุมชนท้องถิ่นและสังคมจึงได้กําหนดขั้นตอนการจัดทํารายงานของคณะอนุกรรมาธิการ ๓ ขั้นตอน คือ ขั้นที่
หนึ่ งคณะทํ างานจัดทํารายงาน ขั้นที่ สองเสนอคณะอนุกรรมาธิการ และขั้นที่สามเสนอคณะกรรมาธิการ
นอกจากนี้คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบที่เกี่ยวข้องกับชุมชนท้องถิ่นและสังคมจะนัดประชุมเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขของรายงานในแต่ละเรื่องที่ได้เสนอไว้ ส่วนการนําเสนอรายงานต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติจะต้อง
ประกอบด้วยรายงานของผู้เตรียมรายงาน และรายงานตามรูปแบบที่สภาปฏิรูปแห่งชาติและข้อบังคับการ
ประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ กําหนด ส่วนการเตรียมการนําเสนอควรกําหนดกรอบการนําเสนอและ
เขียนกรอบการนําเสนอ
๑๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ ดังนี้
๑๓.๑) พิจารณารายงานเรื่อง การปฏิรูปการแรงงาน ตามที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงานได้เสนอ
วาระปฏิรูปที่ ๓๗ ปฏิรูปการแรงงาน ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง การปฏิรูปการบริหารจัดการ
การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ เรื่อง การจัดตั้งธนาคารแรงงานและการจัดทําฐานข้อมูล และเรื่อง การพัฒนา
ฝีมือแรงงาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของแรงงานไทย การมีงานทําที่ยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีกว่า โดยจะมีการอภิปรายในวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา จึงให้
กรรมาธิการเตรียมความพร้อมในการอภิปราย
๑๓.๒) พิจารณาเรื่อง การเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ ตามที่คณะกรรมาธิการได้มีมติที่
จะเดินทางไปศึกษาดูงานระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ แต่ยังไม่ได้กําหนดพื้นที่ที่จะเดินทางไปนั้น
ในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมจึงได้เสนอความเห็นให้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดมุกดาหารจังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม และจังหวัดยโสธร
๑๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๕ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๔.๑) พิจารณาแนวทางในการดําเนินการกําหนดวิธีและกระบวนปฏิรูปของคณะกรรมาธิการปฏิรูปการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Process and Organizational Design) โดยขอขยาย
เวลาการส่งเรื่องดังกล่าวต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติออกไปอีก ๓๐ วัน เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขให้มี
ความสมบูรณ์
๑๔.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรอิสระฯ และหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชัน
ภาครัฐ พิจารณาเรื่องการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรอิสระฯ และหน่วยงานต่อต้านคอร์รัปชั่นภาครัฐ
โดยเฉพาะการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกตั้ง อาทิ กําหนดมาตรการและกลไกในการ
ตรวจสอบนโยบายการหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้นโยบายประชานิยมที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่อาจ

- ๑๕ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ พัฒนาศักยภาพองค์การเอกชนตรวจสอบการเลือกตั้ง ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง เป็นต้น
ข. คณะอนุกรรมาธิการการใช้งบประมาณภาครัฐในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ พิจารณาเรื่องร่าง
พระราชบัญญัติการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาครัฐ พ.ศ. อาทิ บทนิยามของคําว่า “ส่วนราชการ” หลักเกณฑ์
การจ่ายเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวกับการดําเนินการของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการสรรหา
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ พิจารณาเรื่องการสร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภทร้านค้า
ปลอดอากรให้แพร่หลายมากขึ้น โดยได้กําหนดมาตรการทางกฎหมายในเรื่องการทําสัญญาระหว่างรัฐและ
เอกชนให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับวิธีการซื้อขายสินค้าปลอดอากรให้
เป็นมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
ง. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. …. อาทิ หลักการ เหตุผล และหน่วยงานที่
กํากับดูแล
จ. คณะอนุกรรมาธิการปลูกฝัง สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วม
ในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ พิ จ ารณารายละเอี ย ดร่ า งพิ ม พ์ เ ขี ย วการปฏิ รู ป (Blueprint for
Change) ของคณะอนุกรรมาธิการปลูกฝัง สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมใน
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย อาทิ เด็กและเยาวชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ นักการเมืองและพรรคการเมือง เป็นต้น
๑๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุม ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๕.๑) รายงานความคื บ หน้ า การกํ า หนดวิ ธี แ ละกระบวนการปฏิ รู ป (Process & Organizational
Design) วาระปฏิรูปที่ ๓๕ : ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
วาระปฏิรูปที่ ๓๖ : ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม และวาระการ
พั ฒ นา : ระบบค่ า นิ ย ม คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมเพื่ อ ความเป็ น พลเมื อ งที่ ดี แ ละมนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ซึ่ ง
คณะกรรมาธิการเห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมาธิการ ๒ คณะ เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดตั้งกองทุนศิลปวัฒนธรรม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสมัชชาศิลปะ วัฒนธรรมแห่งชาติ
๑๕.๒) มีมติที่ขอขยายระยะเวลาการส่งรายงานวาระปฏิรูปที่ ๓๕ : ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่า
และมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ วาระปฏิรูปที่ ๓๖ : ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา
เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม และวาระการพัฒนา : ระบบค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเป็น
พลเมืองที่ดีและมนุษย์ที่สมบูรณ์อีก ๓๐ วัน
๑๕.๓) มีมติขอขยายระยะเวลาการส่งแบบสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายฯ เนื่องจากคณะกรรมาธิการยัง
พิจารณาวิธีและกระบวนการปฏิรูปไม่แล้วเสร็จ จึงยังไม่ได้พิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขหรือการยกร่าง
กฎหมาย เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ครบถ้วนอย่างรอบด้านอีก ๓๐ วัน

- ๑๖ ๑๕.๔) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม พิจารณาทบทวนรายงาน และ
กระบวนการปฏิรูปค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรม โดยพิจารณาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภา
ปฏิรูปแห่งชาติที่อภิปรายรายงานวาระการพัฒนา : ระบบค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเป็นพลเมือง
ที่ ดี แ ละมนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ ในวั น ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยอนุ ก รรมาธิ ก ารจะนํ า ความคิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะมาเสริมให้รายงานวาระการพัฒนาฯ มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการใช้สื่อในการนําเสนอ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยอาจบูรณาการกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวมถึงการนําสถาบันครอบครัว โรงเรียน วัด มาเป็นกลไกสําคัญในการสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์
ข. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารปฏิ รู ป กิ จ การศาสนา พิ จ ารณากํ า หนดวิ ธี แ ละกระบวนการปฏิ รู ป
(Process & Organizational Design) วาระปฏิ รูปที่ ๓๖ เรื่ อง “ส่งเสริ ม ความเข้ม แข็งของสถาบัน ศาสนา
เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม”โดยพิจารณาความคืบหน้าของการจัดทําการกําหนดวิธีและกระบวนการ
ปฏิรูป (Process & Organizational Design) วาระปฏิ รูปที่ ๓๖ เรื่ อง “ส่ งเสริม ความเข้ ม แข็ ง ของสถาบั น
ศาสนา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม” โดยจะพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิรูปกิจการศาสนา
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับร่างรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ ประการ รวมทั้งจะดําเนินการจัดโครงการ
สัมมนาเพื่อศึกษา “แนวทางการยกร่างกฎหมายทางศาสนา” ในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการครั้งต่อไป
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปศิลปะและวัฒนธรรม
(๑) พิจารณาแนวทางการลงพื้นที่เพื่อเปิดพื้นที่ศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดต่าง ๆ โดยคัดเลือก
จังหวัดที่มีศักยภาพ ความพร้อมทั้งในด้านการมีวัฒนธรรมที่โดดเด่น การเข้ามามีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ
และชุมชนในท้องถิ่น เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดกิจกรรมที่สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปลุกกระแสให้จังหวัด
ต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความสําคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ โดยได้
วางแนวทางการดําเนินงานในเบื้องต้น ดังนี้
(๑.๑) การจัดทําแบบสอบถามที่เป็นองค์รวมความต้องการของชุมชนในท้องถิ่น
(๑.๒) กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นบุคลากรผู้สร้างผลงานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
(๑.๓) กําหนดกรอบให้มีความชัดเจนและครอบคลุม
(๑.๔) การเปิดพื้นที่รวมถึงการให้ความรู้ความสามารถควรทําอย่างไร
(๒) กําหนดการเดินทางลงพื้นที่เพื่อเปิดพื้นที่นําร่อง ๒ จังหวัดใน ๒ ภูมิภาค ดังนี้
(๒.๑) ภาคเหนือ เวียงกุมกาม อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๑๐ – วัน
อาทิตย์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
(๒.๒) ภาคใต้ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ยังไม่กําหนดวันที่เดินทาง)
๑๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๔ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๖.๑) พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการพิจารณาศึกษาการกําหนดวิธีและกระบวนการปฏิรูป
(Process and Organizational Design) โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ๓๖ แนวทาง ๙๘ โครงการ
๑๖.๒) พิจารณาการใช้กีฬาเพื่อสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ โดยได้เตรียมการประสานกับชมรม
จักรยานจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อจัดกิจกรรมกีฬาจักรยาน การจัดการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมรวมดารา กับ
ทีมนรายูไนเต็ด

- ๑๗ ๑๖.๓) พิจารณาการขอลดหย่อนภาษีสรรพสามิตเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการสนามกอล์ฟ โดยการ
ปรับเปลี่ยนสถานะของสนามกอล์ฟไปจดทะเบียนใหม่ เป็นสมาคมหรือสโมสรกอล์ฟอาชีพ เพื่อให้หลักเกณฑ์
การลดหย่อนภาษีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๖.๔) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายการกีฬา พิจารณาศึกษาประเด็น
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลากว่า ๑ ปี แล้ว แต่การดําเนินการต่าง ๆ ยังไม่
มีความคืบหน้า เช่น การออกกฎกระทรวง ระเบียบหรือประกาศ ทําให้การพัฒนาการกีฬาเป็นไปอย่างล่าช้า
ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีเร่งดําเนินการในส่วนนี้ด้ว
๑๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
(ไม่มีการประชุม)
๑๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๕ คณะ มีการประชุมแล้ว ๔ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๑๘.๑) พิจารณาผลักดันร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. .... เนื่องจาก
องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่จะจัดตั้งขึ้นตามร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. .... มีการดําเนินงานที่จะต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ในการคุ้มครอง
ผู้บริโภคอยู่แล้ว ดังนั้น ควรจะมีการกําหนดระบบหรือกลไกที่ชัดเจนในการบูรณาการร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิด
ความซ้ําซ้อนในการปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ การผลักดันร่างดังกล่าวจะมีผลสัมฤทธิ์เพียงใดนั้น ต้องพิจารณา
บทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในรัฐธรรมนูญควบคู่ไปด้วย
๑๘.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการจัดทําข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปของหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ได้พิจารณาร่างข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปของหน่วยงานภาครัฐในการคุ้มครองผู้บริโภคของผู้เตรียม
รายงาน อาทิ การปฏิรูปเพื่อบูรณาการโครงสร้าง บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง
กับการคุ้มครองผู้บริโภค การปฏิรูปเพื่อเสริมสร้างระบบฐานข้อมูล การเชื่อมโยง และการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลข่าวสารในการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น
ข. คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารพิ จ ารณาศึ ก ษาและจั ด ทํ า ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด การสิ น ค้ า
ไม่ปลอดภัย พ.ศ. .... พิจารณากรอบและแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ โดยเห็นควรจัดทํา
ร่างพระราชบัญญัติการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ. .... เป็นร่างกฎหมายที่มีลักษณะเป็นกฎหมายกลาง
ที่สร้างมาตรฐานกลางสําหรับการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยให้แก่หน่วยงานภาครัฐ
ค. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมาย แนวนโยบาย และมาตรการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดเพื่อชํารุดบกพร่องในสินค้าใหม่ พ.ศ. .... โดยเห็นควรให้ความคุ้มครองเฉพาะ
ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้ามาเพื่อบริโภค ไม่ควรรวมถึงผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าเพื่อจําหน่ายต่อ โดยสินค้าที่ซื้อมาเพื่อ
บริโภคนั้นต้องเป็นสินค้าใหม่ ไม่รวมสินค้าที่เน่าเสียได้ง่าย สินค้าวัตถุโบราณ สินค้ามือสอง สินค้าลดราคา และ
สินค้าอสังหาริมทรัพย์
ง. คณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการ
โทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัล พิจารณารายงานการจัดทําข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค

- ๑๘ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมและเศรษฐกิจดิจิทัลจากผู้เตรียมรายงาน อาทิ สภาพ
ปัญหา ประเด็นการพิจารณา แนวทางในการแก้ไข พรบ.กสทช. โครงสร้างคณะกรรมการของ กสทช. และ
กระบวนการสรรหา กสทช เป็นต้น
๑๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ
(ไม่มีการประชุม)
๒๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๑ คณะ (ไม่มีการประชุม)
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๐.๑) พิ จ ารณาสรุ ป รายงานการสอบถามความคิ ด เห็ น ของสมาชิ ก สภาปฏิ รู ป แห่ ง ชาติ ที่ มี ต่ อ ร่ า ง
รัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมาธิการได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมาธิการ กลั่นกรอง รวบรวม สังเคราะห์ความ
คิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมาธิการ จัดทําแบบสอบถาม
จํานวน ๒ ชุด ได้แก่
ก. แบบสํารวจความเห็นของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช .... (ร่างที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาเป็นร่างแรก)
โดยแบบสอบถามดังกล่าวมี ๒ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ มิติการนํามาใช้ใน ๔ ลักษณะ ประกอบด้วย (๑) ความสอดคล้องกับบริบทของ
ประเทศ (๒) การนําไปใช้ได้จริง (๓) การต้องปรับแก้ถ้อยคํา และ (๔) ไม่สมควรนํามาใช้ ซึ่งผลการสํารวจ
สามารถสะท้อนความเห็นได้ระดับหนึ่ง
ตอนที่ ๒ มิ ติ ด้ า นความครอบคลุ ม ของร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ ตามเจตนารมณ์ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๕
ข. แบบสอบถามการยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญสภาปฏิรูปแห่งชาติ ผลการสํารวจ
ความคิดเห็นของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จํานวน ๔๓ คน ที่ตอบแบบสอบถามสรุปได้ว่า ร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... มีความครอบคลุมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๓๕ ร้อยละ ๘๑.๕๒
๒๐.๒) พิจารณาติดตามการยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญ สําหรับแบบสอบถามการยื่นคําขอ
แก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญสภาปฏิรูปแห่งชาตินั้น ที่ประชุมเห็นสมควรให้มีการเผยแพร่และเก็บไว้เป็นผลงาน
ของคณะกรรมาธิการต่อไป และมอบให้คณะอนุกรรมาธิการกลั่นกรอง รวบรวม สังเคราะห์ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ ไปทําการรวบรวมคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญของสมาชิกสภาปฏิรูป
จํานวน ๘ กลุ่ม เช่น กลุ่มกฎหมาย การเมือง กลุ่มเศรษฐกิจ กลุ่มรักษ์ราชการ กลุ่มยุทธศาสตร์ กลุ่มท้องถิ่น
กลุ่มวิทยาการและพัฒนามนุษย์ กลุ่มประสาร/สารี และกลุ่มพันธมิตร เพื่อดําเนินการติดตามการพิจารณาคํา
ขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญว่าคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญได้มีการแก้ไขในภาค หมวด ส่วนใด มาตราใด มี
เหตุผลในการขอแก้ไขอย่างไร และปรับปรุงแก้ไขของกลุ่มใด หากเรื่องใดหรือมาตราใดไม่ มีปัญหาหรือมี
ความเห็นสอดคล้องต้องกันเป็นส่วนใหญ่ให้รวบรวมกําหนดเป็นประเด็นที่เสนอขอแก้ไขไว้ในคําขอ โดยจัดเรียง
เป็นเรื่อง ๆ และให้กําหนดรูปแบบวิธีการดําเนินงานในกรณีดังกล่าวต่อไป

- ๑๙ ๒๐.๓) ที่ประชุมมีมติให้จัดส่งรายงานสรุปการสํารวจความเห็นของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติที่มีต่อร่าง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ร่างที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญจัดทําแล้วเสร็จ
เสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติเพื่อพิจารณาเสนอแนะหรือให้ความเห็นร่างแรก) และรายงานสรุปผลการสอบถามการ
ยื่นคําขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
เพื่อเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติและประธานกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ใช้ประโยชน์ในการจัดทํา
ร่างรัฐธรรมนูญต่อไป
๒๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย
(ไม่มีการประชุม)
๒๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๖ คณะ มีการประชุมแล้ว ๓ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๒.๑) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการรณรงค์ทางสังคมและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้พิจารณาเรื่อง
ต่าง ๆ ดังนี้
ก. พิจารณารายงานความก้าวหน้าโครงการเสวนาผู้นําทางความคิด (Opinion Leader Dialogue)
“ร่วมกันหาทางออกอนาคตประเทศไทยในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า” โดยกําหนดจัดเวทีเสวนาฯ ๑๓ เวที และปัจจุบันได้
ดําเนินการจัดไปแล้ว ๘ เวที ได้แก่ เขต ๑ ลําปาง เขต ๒ กําแพงเพชร เขต ๓ พิษณุโลก เขต ๔ พระนครศรีอยุธยา
เขต ๕ นครปฐม เขต ๖ ฉะเชิงเทรา เขต ๗ มหาสารคาม และเขต ๙ บุรีรัมย์ ยังเหลืออีก ๕ เวที ได้แก่ เขต ๘
อุดรธานี เขต ๑๐ อุบลราชธานี เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี เขต ๑๒ สงขลา และเขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมของแต่ละเวที มีกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มผู้นําทางความคิดให้ความสนใจและตั้งใจที่จะเข้ามาเป็นส่วน
หนึ่งในการปฏิรูปประเทศ และภาคภูมิใจที่ได้มาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการกําหนดทิศทางการปฏิรูปประเทศ โดย
เสนอความเห็นอย่างหลากหลายและต้องการให้นําข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดเห็นไปบรรจุในรัฐธรรมนูญ
และส่วนใหญ่ต้องการที่จะเรียนรู้และนํากระบวนการเวทีเสวนาไปต่อยอดดําเนินการขยายผลในท้องถิ่นของตนเอง
อย่างไรก็ตาม คณะทํางานผู้รับผิดชอบจะนําสรุปผลการเสวนาทั้ง ๑๓ เวที เสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ
เพื่อพิจารณาและเสนอต่อคณะกรรมาธิการต่อไป
ข. พิจารณาความก้าวหน้า “โครงการเยาวชนร่วมสร้างอนาคตประเทศไทย” โดยเริ่มประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดไปแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ปัจจุบันมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดจํานวน ๑๐๖
ผลงาน แบ่งเป็นความเรียง ๕๐ ผลงาน การ์ตูน ๓๖ ผลงาน เพลง ๑๔ ผลงาน และหนังสั้น ๖ ผลงาน ซึ่งที่ประชุม
พิจารณาเห็นว่าจํานวนผลงานที่ส่งมามีจํานวนน้อยเกินไป ไม่เข้าเกณฑ์ตามที่กําหนดไว้ ทั้งยังมีปัญหาเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ ดังนั้นที่ประชุมจึงได้พิจารณาทบทวนเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการ
สรุปได้ดังนี้
(๑) พิจารณาคุณภาพผลงานที่ส่งเข้ามา โดยคัดเลือกผลงานที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ เพื่อ
รวบรวมเป็นสื่อขยายผลต่อ และพิจารณาวางแผนกิจกรรมในกรณีหากจะมีการพัฒนาต่อยอดผลงานต่อไป
(๒) มอบหมายให้คณะทํางานวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ส่งผลงาน เช่น กลุ่มอายุ และพื้นที่จังหวัด
เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับการจัดเวทีรณรงค์ผลงาน
(๓) เห็นควรจัดทําค่ายพัฒนาศักยภาพผลงานประเภทต่าง ๆ ตามที่คณะทํางานเสนอ

- ๒๐ (๔) ควรมีการเผยแพร่ผลงานผ่านทางส่วนราชการต่าง ๆ และขอความร่วมมือจากเครือข่าย
ของเยาวชนในแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ขยายผล
(๕) ในส่วนผลงานที่ส่งเข้ามาแล้ว ควรมีการมอบใบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการแสดงถึงการที่
เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการ
ทั้งนี้ ให้มีการประชาสัมพันธ์และประกาศเงื่อนไขการเปลี่ยนหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน
ค. พิจารณาโครงการและกิจกรรมตามแผนงานการรับฟังความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและกลุม่
ความเห็นหลากหลาย โดยคณะทํางานรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้นําเสนอรายละเอียดโครงการระดม
ความเห็นจากกลุ่มผู้นํามวลชนเป้าหมายเฉพาะ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทยปี ๒๕๕๘ ดังนี้ โครงการได้
กําหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ ๔ กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัย กลุ่มผู้นํานักกิจกรรมหัวก้าวหน้า กลุ่ม
ผู้ นํ าความคิ ดในจั งหวั ดชายแดนภาคใต้ และกลุ่ มผู้ นํ ามวลชนเคลื่ อนไหวทางการเมื อง และกลุ่ มอื่ น ๆ คื อ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่เข้าร่วมเวทีกิจกรรมอื่น ๆ หรือเวทีของคณะกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ โดยจัด
กระบวนการดําเนินงานตามลักษณะเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายในเบื้องต้น ดังนี้
(๑) กลุ่มนักศึกษา ดําเนินกระบวนการโดยการศึกษาข้อเท็จจริงทางสังคม ผ่านวีดีทัศน์ และ
การสนทนาของกลุ่มรุ่นพี่ (ผู้นํานักกิจกรรมหัวก้าวหน้า) และการระดมความคิดเห็นผ่านการเสวนากลุ่มย่อย
(๒) กลุ่ มผู้ นํานักกิจกรรมหัวก้ าวหน้า ดํ าเนิ นกระบวนการโดยจั ดทํ ากระบวนการ Focus
Group Discussion เพื่ อสั งเคราะห์ บทเรี ยนจากประสบการณ์ ใ นฐานะนั กศึ กษา ที่ มี บทบาทต่ อสั งคม โดย
กลุ่มเป้าหมายที่ ๑ และ กลุ่มที่ ๒ จะจัดในคราวเดียวกัน ณ อาคารรัฐสภา
(๓) กลุ่มผู้นําความคิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดําเนินกระบวนการโดยจัดทํากระบวนการ
Focus Group Discussion เพื่อรวบรวมความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นของกลุ่มสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น โดยจัด ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
(๔) กลุ่ ม ผู้ นํ า มวลชนเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ ง (กลุ่ ม นปช. และกลุ่ ม กปปส.) ดํ า เนิ น
กระบวนการโดยจัดทํากระบวนการ Focus Group Discussion และการสัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นต่อ
การปฏิรูปประเทศตามแนวทางของสภาปฏิรูปแห่งชาติ และทัศนคติในการมีส่วนร่วมของผู้นําและกลุ่มมวลชน
(จัดกลุ่มละ ๑ ครั้ง) ณ กรุงเทพมหานคร
ทั้งนี้ จะเริ่มดําเนินการประมาณปลายเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ภายหลังจากเวทีเสวนาผู้นําทาง
ความคิดฯ อย่างไรก็ตามที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ากลุ่มเป้าหมายที่ ๑ ๒ และ ๓ สามารถดําเนินการได้ โดย
อาจจะนําเป้าหมายทั้ง ๓ กลุ่ม มาจัดเสวนาในคราวเดียวกัน และประยุกต์ใช้กระบวนการจากเวทีเสวนาผู้นําทาง
ความคิด เพื่อให้ได้แนวทางที่มีความหลากหลาย ส่วนกลุ่มที่ ๔ ค่อนข้างมีข้อจํากัดในการดําเนินการ เช่น ความไม่
ไว้วางใจในการให้ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นที่ประชุมจึงมอบหมายให้คณะทํางานปรับรูปแบบกระบวนการไป
พิจารณาในเรื่องดังกล่าว และนํามาเสนอที่ประชุมเพื่อทราบก่อนดําเนินโครงการต่อไป
๒๒.๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการประสานภารกิจ ติดตาม สนับสนุน และรวบรวมข้อเสนอการ
ปฏิรูป ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
ก. พิจารณาความคืบหน้าการสนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจําจังหวัด โดยที่ประชุมได้พิจารณารายงานข้อมูลสถิติการจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนของคณะอนุกรรมาธิการการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประจําจังหวัด
และมีมติรับทราบรายงานข้อมูลสถิติการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว

- ๒๑ ข. พิจารณาการดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลการปฏิรูป โดยที่ประชุมได้พิจารณาความคืบหน้าการ
จัดทําเว็บไซต์ “www. เสียงปฏิรูป.com” และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการ
ปฏิรูป และมีมติรับทราบความคืบหน้าในการดําเนินการดังกล่าว
ค. พิจารณาการบูรณาการแผนการจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดย
ได้พิจารณาแนวทางการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบูรณาการการจัดเวทีการมีส่วนร่วมและรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน และมีมติรับทราบแนวทางการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว และขอให้คณะอนุ
กรรมาธิการต่าง ๆ แลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิรูปบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดทําขึ้น
ง. พิจารณาความคืบหน้าแผนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการต่าง ๆ ในคณะกรรมาธิการ
วิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน สภาปฏิรูปแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะทํางานกําหนดโครงการเกี่ยวกับภารกิจ ติดตาม สนับสนุน และรวบรวมข้อเสนอการ
ปฏิรูป เพื่อวางแผนและกําหนดโครงการที่จะดําเนินการในอนาคตและเสนอต่อที่ประชุมต่อไป
๒๒.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการสํารวจระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศ
ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
ก. กําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ โดยให้ดําเนินการออกแบบสํารวจ
วั ดระดั บความคิ ดเห็ นของประชาชนในประเด็ น “การจั ดทํ าประชามติ เกี่ ยวกั บรั ฐธรรมนู ญ” เพื่ อเสนอต่ อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ต่อไป
ข. พิจารณาออกแบบสํารวจวัดระดับความคิดเห็ นของประชาชนต่อการปฏิรู ปประเทศ โดยที่
ประชุมเห็นชอบให้ทําการประมวลผลแบบสัมภาษณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิรูปประเทศ
ไทย ครั้งที่ ๑ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เพื่อจัดส่งข้อมูลให้สภาปฏิรูปแห่งชาติ และในวันที่
๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ให้ทําการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลไปยังสื่อต่าง ๆ ต่อไป
ค. พิจารณาการจัดสรรงบประมาณตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการวัดอุณหภูมคิ วามคิด
ประชาชน โดยที่ประชุมมีมติให้ขออนุมัติงบประมาณจากคณะกรรมาธิการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรายการวัสดุ
และอุปกรณ์เครื่องเขียนให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฎ ๔๐ แห่ง ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อไปดําเนินโครงการดังกล่าว
ต่อไป
๒๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๒ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
๒๓.๑) มีม ติ ที่ จะศึกษาดูงาน และการจัดโครงการสั มมนาเรื่อง “เวทีเสวนาสภาปฏิรู ป แห่งชาติเพื่อ
ประโยชน์ชาติและประชาชน”ในระหว่างวันเสาร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๕๘
๒๓.๒) พิจารณารายละเอียดขออนุมัติโครงการจํานวน ๒ โครงการ คือ
ก. โครงการจัดทําภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์เสียงประชาชนเพื่อประชาชน ๖๐ วินาที (ตัดสั้นลง)
๓๐ วินาที
ข. โครงการจัดทําสารคดีโทรทัศน์เสียงประชาชน เพื่อการปฏิรูป
๒๓.๓) การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการ
ก. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนกลยุทธ์การสื่อสารภายนอกผ่านสื่อบูรณาการ

- ๒๒ (๑) พิจารณาการร่วมจัดกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง และให้
อธิการบดีทั้ง ๙ คน เป็นที่ปรึกษาอนุกรรมาธิการ
(๒) พิจารณาให้คณะอนุกรรมาธิการร่วมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กับคณะกรรมาธิการ
ปฏิรูปแรงงาน
ข. คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการสื่อสารภายในและเสริมสร้างภาพลักษณ์ สปช. มีมติศึกษา
ดูงานและจัดสัมมนาในวันที่ ๓๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
๒๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภา (ไม่มีการประชุม)
มีคณะอนุกรรมาธิการ ๓ คณะ มีการประชุมแล้ว ๑ ครั้ง
ประมวลสรุปผลเป็นรายประเด็นพิจารณาได้ดังนี้
การพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการรวบรวมและจัดระบบเอกสารจดหมายเหตุ พิจารณาความคืบหน้า
เอกสารจดหมายเหตุที่ได้รับจากหน่วยงานต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๑๒ มกราคม – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ใน
ส่วนเอกสารที่ยังไม่ได้รับ ได้ทําหนังสือขอความร่วมมือและประสานด้วยวาจาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

-------------------------------คณะทํางานกลั่นกรองและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
นางสาวโสฬส เพชรสุขมุ พิมพ์

