รายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ในวาระปฏิรูป รอบที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
-----------------------------๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง
วาระปฏิรูป จํานวน ๑ วาระ ได้แก่
วาระปฏิรูปที่ ๒ การเข้าสู่อํานาจ/ระบบพรรคการเมือง
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง “การเข้าสู่อํานาจ/ระบบพรรคการเมือง”
โดยจะนําเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
๒.๑) วาระปฏิรูป จํานวน ๓ วาระ ได้แก่
ก. วาระปฏิรูปที่ ๓ การปรับโครงสร้างอํานาจส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง “การปรับโครงสร้างอํานาจส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
ส่วนท้องถิ่น”
ข. วาระปฏิรูปที่ ๔ การงบประมาณ
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง “การปฏิรูประบบงบประมาณ”
ค. วาระปฏิรูปที่ ๕ ประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานภาครัฐ
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงานแห่งรัฐ”
โดยรายงานทั้ง ๓ เรื่อง จะนําเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๒.๒) เรื่องอื่นที่คณะกรรมาธิการพิจารณา จํานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่อง “การกําหนดยุทธศาสตร์ชาติและร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....”
โดยได้จัดทํารายงานและนําเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติแล้ว เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน
๒๕๕๘
๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
วาระปฏิรูป จํานวน ๒ วาระ ได้แก่
๓.๑) วาระปฏิรูปที่ ๖ กิจการตํารวจ
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง “กิจการตํารวจ”
โดยรายงานวาระปฏิรูปที่ ๖ ไม่สามารถดําเนินการพิจารณาแล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๘ เนื่องจากประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้มีการจัดตั้ง “คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิรูปการตํารวจ” ขึ้น
เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนผลการศึกษาเรื่องการปฏิรูปกิจการตํารวจ โดยคณะกรรมาธิการฯ ต้องรอผลการ
พิจารณาจากคณะกรรมการดังกล่าว
๓.๒) วาระปฏิรูปที่ ๗ การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง “การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ”

-๒โดยรายงานวาระปฏิรูปที่ ๗ รอผลการประชุมของคณะกรรมาธิการในวันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน
๒๕๕๘ ว่าจะสามารถนําเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้หรือไม่
๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น
ไม่ได้รับผิดชอบวาระปฏิรูป
เรื่องอื่นที่คณะกรรมาธิการพิจารณา จํานวน ๖ เรื่อง ได้แก่
๔.๑) เรื่อง “การปฏิรูปโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ของการปกครองท้องถิ่น”
๔.๒) เรื่อง “การปฏิรูปการบริหารทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น”
๔.๓) เรื่อง “การปฏิรูประเบียบเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น”
๔.๔) เรื่อง “การปฏิรูปการกํากับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ท้องถิ่น”
๔.๕) เรื่อง “การปฏิรูปการเงินการคลังท้องถิ่น”
๔.๖) เรื่อง “การปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น”
โดยจัดทํารายงานทั้ง ๖ เรื่อง คาดว่าจะสามารถนําเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติในช่วงปลายเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๘
๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๕.๑) วาระปฏิรูป จํานวน ๓ วาระ ได้แก่
ก. วาระปฏิรูปที่ ๑๖ ระบบการจัดการศึกษา
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง “วาระที่ ๑๖ ระบบการจัดการศึกษา”
ข. วาระปฏิรูปที่ ๑๗ ระบบการคลังด้านการศึกษา (ด้านประสงค์)
จั ด ทํ า รายงานวาระการปฏิ รู ป เรื่ อ ง “วาระที่ ๑๗ ระบบการคลั ง ด้ า นการศึ ก ษา (ด้ า น
ประสงค์)”
ค. วาระปฏิรูปที่ ๑๘ ระบบการเรียนรู้
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง “วาระที่ ๑๘ ระบบการเรียนรู้”
โดยรายงานทั้ง ๓ เรื่อง จะนําเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๕.๒) เรื่องอื่นที่คณะกรรมาธิการพิจารณา จํานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่อง “ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ของประเทศไทย”
ซึ่งได้จัดทํารายงานเสร็จแล้วอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง
๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
๖.๑) วาระปฏิรูป จํานวน ๒ วาระ ได้แก่
ก. วาระปฏิรูปที่ ๘ การปฏิรูประบบและโครงสร้างภาษี
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง “การปฏิรูปภาษี”
ข. วาระปฏิรูปที่ ๑๓ การปฏิรูปการเงินฐานรากและสหกรณ์ออมทรัพย์
(๑) จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง “แนวทางการปฏิรูประบบการเงินฐานราก”

-๓(๒) จั ด ทํ า รายงานวาระการปฏิ รู ป เรื่ อ ง “แนวทางการปฏิ รู ป สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ และ
สหกรณ์เครดิตยูเนียน”
(๓) จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป “ร่างพระราชบัญญัติการเงินระดับฐานราก พ.ศ. ....”
(๔) จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป “ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการกํากับ และส่งเสริม
สหกรณ์ออมทรัพย์ พ.ศ. ....”
โดยรายงานข้อ ก. และ ข. (๑),(๒) จะเสนอที่ประชุมคณะกรรมาธิการตรวจสอบความถูกต้อง
ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ และรายงานข้อ ข. (๓),(๔) อยู่ในระหว่างการยกร่างพระราชบัญญัติ
๖.๒) เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณา จํานวน ๕ เรื่อง ได้แก่
ก. เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเรียนรู้ทางการเงินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....”
ข. เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการให้ความรู้ทางการเงินขั้นพื้นฐานแก่ประชาชน”
ค. เรื่อง “การปฏิรูปตลาดทุน”
ง. เรื่อง “การปฏิรูปด้านกองทุนและการบริหารความเสี่ยงของเกษตร (กองทุนประกันภัยพืชผล
ทางการเกษตร)”
จ. เรื่อง “การปฏิรูปการประกันสุขภาพ”
ซึ่งได้มีการจัดทํารายงานทั้ง ๕ เรื่อง อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ คาดว่าจะ
แล้วเสร็จเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘
๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ
๗.๑) วาระปฏิรูป จํานวน ๓ วาระ ได้แก่
ก. วาระปฏิรูปที่ ๑๒ การผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรม
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง “วาระที่ ๑๒ การผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรม เรื่อง
กฎหมายแข่งขันทางการค้า”
ข. วาระปฏิรูปที่ ๑๔ ปฏิรูปภาคเกษตร
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง “วาระที่ ๑๔ การปฏิรูปภาคเกษตร”
ค. วาระรูปที่ ๑๕ การสร้างสังคมผู้ประกอบการ
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง “วาระที่ ๑๕ การสร้างสังคมผู้ประกอบการ”
โดยรายงานทั้ง ๓ เรื่อง จะนําเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๗.๒) วาระการพัฒนา จํานวน ๕ วาระ ได้แก่
ก. วาระการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
จัดทํารายงานวาระการพัฒนา เรื่อง “การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว”
ข. วาระแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
จัดทํารายงานวาระการพัฒนา เรื่อง “แผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์”
ค. วาระเศรษฐกิจดิจิทัล
จัดทํารายงานวาระการพัฒนา เรื่อง “เศรษฐกิจดิจิทัล”
ง. วาระการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ
จัดทํารายงานวาระการพัฒนา เรื่อง “การส่งเสริมการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ”
โดยรายงานทั้ง ๔ เรื่อง จะนําเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

-๔จ. วาระการเป็นศูนย์กลางอาเซียน (Asean Hub)
จัดทํารายงานวาระการพัฒนา เรื่อง “การเป็นศูนย์กลางอาเซียน (Asean Hub)” โดยอยู่ใน
ระหว่างการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณ์
๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน
วาระปฏิรูป จํานวน ๑ วาระ ได้แก่
วาระปฏิรูปที่ ๑๐ ระบบพลังงาน
จั ด ทํ า รายงานวาระการปฏิ รู ป เรื่ อ ง “วิ ธี แ ละกระบวนการปฏิ รู ป ระบบพลั ง งาน (Process and
Organizational Design)”
โดยอยู่ในระหว่างการปรับปรุงรูปแบบรายงานให้ถูกต้องตามมติของที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ
๙. คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข
วาระปฏิรูป จํานวน ๓ วาระ ได้แก่
๙.๑) วาระปฏิรูปที่ ๒๒ ระบบบริการสาธารณสุข
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง“วาระที่ ๒๒ ระบบบริการสาธารณสุข
๙.๒) วาระปฏิรูปที่ ๒๓ ระบบส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคใหม่ ๆ
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง“วาระที่ ๒๓ ระบบส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคใหม่ ๆ”
๙.๓) วาระปฏิรูปที่ ๒๔ ระบบการคลังด้านสุขภาพ
ก. จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง“การปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ”
ข. จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง“การปฏิรูประบบการเงินด้านสุขภาพ”
โดยรายงานทั้ง ๔ เรื่อง จะนําเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๐. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๐.๑) วาระปฏิรูป จํานวน ๓ วาระ ได้แก่
ก. วาระปฏิรูปที่ ๑๑ ปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง“วาระที่ ๑๑ ปฏิรูปที่ดินและการจัดการที่ดิน
ข. วาระปฏิรูปที่ ๒๕ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง“วาระที่ ๒๕ ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร”
ค. วาระปฏิรูปที่ ๒๖ การจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติภาวะโลกร้อน
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง “วาระที่ ๒๖ การจัดการภัยพิบัติตามธรรมชาติภาวะ
โลกร้อน”
โดยรายงานทั้ง ๓ เรื่อง จะนําเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๐.๒) เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณา จํานวน ๑๓ เรื่อง ได้แก่
ก. เรื่อง “การปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา”
ข. เรื่อง “ปฏิรูปการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง”
ค. เรื่อง “ผลการศึกษาเรื่องการปฏิรูประบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม”

-๕ง. เรื่อง “ข้ อเสนอแนะแนวทางปฏิรู ปกลไกและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”
จ. เรื่อง “การจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม”
ฉ. เรื่อง “โครงการปฏิรูประบบกําจัดขยะเพื่อแก้ปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน”
ช. เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....”
โดยได้จัดทํารายงานทั้ง ๗ เรื่อง จะนําเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน
๒๕๕๘
ซ. เรื่อง “การเพิ่มพื้นที่สีเขียว นิเวศชุมชน (Eco Town) และวิสาหกิจชุมชน”
ฌ. เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปอุตสาหกรรมกับสิ่งแวดล้อม”
ญ. เรื่อง “การบริหารจัดการน้ําเสีย”
ฎ. เรื่อง “การจัดการสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (ไม่เกินระดับวิทยาลัย)”
ฏ. เรื่อง “แนวทางการจัดการคุณภาพอากาศ และเสียงของประเทศไทย”
ฐ. เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....”
โดยได้จัดทํารายงานทั้ง ๖ เรื่อง คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๑๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วาระปฏิรูป จํานวน ๓ วาระ ได้แก่
๑๑.๑) วาระปฏิรูปที่ ๓๒ การกํากับดูแลสื่อ
๑๑.๒) วาระปฏิรูปที่ ๓๓ สิทธิเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ
๑๑.๓) วาระปฏิรูปที่ ๓๔ การป้องกันการแทรกแซงสื่อ
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง “รายงานข้อเสนอการปฏิรูประบบการสื่อสารเพื่อประชาชน ระยะที่
๒ แผนระดับปฏิบัติการ (Process and Operational Design) วาระปฏิ รูปที่ ๓๒ การกํากับดูแลสื่อ วาระ
ปฏิรูปที่ ๓๓ สิทธิเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ วารปฏิรูปที่ ๓๔ การป้องกันการแทรกแซงสื่อ”
โดยอยู่ในระหว่างการปรับปรุงรูปแบบรายงานให้ถูกต้องตามมติของที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ
๑๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
วาระปฏิรูป จํานวน ๓ วาระ ได้แก่
๑๒.๑) วาระปฏิรูปที่ ๒๘ การปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง“วาระที่ ๒๘ การปฏิรูประบบเพื่อสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง”
๑๒.๒) วาระปฏิรูปที่ ๒๙ ระบบสวัสดิการสังคม
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง“วาระที่ ๒๙ ระบบสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมกับประเทศ
ไทย”
๑๒.๓) วาระปฏิรูปที่ ๓๐ สังคมสูงวัย
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง“ วาระที่ ๓๐ การปฏิรูประบบเพื่อรองรับสังคมวัยสูง”
โดยรายงานทั้ง ๓ เรื่อง จะนําเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

-๖-

๑๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน
วาระปฏิรูป จํานวน ๑ วาระ ได้แก่
วาระปฏิรูปที่ ๓๗ ปฏิรูปการแรงงาน
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง “วาระที่ ๓๗ ปฏิรูปการแรงงาน”
โดยจะนําเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วาระปฏิรูป จํานวน ๑ วาระ ได้แก่
วาระปฏิรูปที่ ๑ การปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง “วาระที่ ๑ การปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ”
โดยจะนําเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา
๑๕.๑) วาระปฏิรูป จํานวน ๒ วาระ ได้แก่
ก. วาระปฏิรูปที่ ๓๕ ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง “วาระที่ ๓๕ ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่า
ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ”
ข. วาระปฏิรูปที่ ๓๖ ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันการศึกษา เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของ
สังคม
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง “วาระที่ ๓๖ ส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันการศึกษา
เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม”
โดยจะนําเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๕.๒) วาระการพัฒนา จํานวน ๑ วาระ ได้แก่
วาระการพัฒนาระบบค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีและมนุษย์ที่
สมบูรณ์
จัด ทํา รายงานวาระการพั ฒ นา เรื่ อง “ระบบค่ านิ ย ม คุณ ธรรมและจริ ย ธรรมเพื่ อ ความเป็ น
พลเมืองที่ดีและมนุษย์ที่สมบูรณ์”
โดยอยู่ใ นระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมและตรวจทานความถูกต้องโดยจะแล้วเสร็จในวันที่ ๑๐
กรกฎาคม ๒๕๕๘
๑๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา

-๗วาระปฏิรูป จํานวน ๑ วาระ ได้แก่
วาระปฏิรูปที่ ๑๙ แผนปฏิรูปการกีฬา
จัดทํารายงานวาระการพัฒนา เรื่อง “วาระที่ ๑๙ แผนปฏิรูปการกีฬา”
โดยจะนําเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
วาระปฏิรูป จํานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
วาระปฏิรูปที่ ๒๐ ระบบวิจัยเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของประเทศ
จัดทํารายงานวาระการพัฒนา เรื่อง “วาระที่ ๒๐ ระบบวิจัยเพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาของ
ประเทศ”
โดยจะนําเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค
๑๘.๑) วาระปฏิรูป จํานวน ๑ วาระ ได้แก่
วาระปฏิรูปที่ ๓๑ การปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค
จัดทํารายงานวาระการพัฒนา เรื่อง “วาระที่ ๓๑ การปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค”
โดยจะนําเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
๑๘.๒) เรื่องอื่นที่คณะกรรมาธิการพิจารณา จํานวน ๕ เรื่อง ได้แก่
ก. เรื่อง “รายงานผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความรับผิดต่อความชํารุดบกพร่องของ
สินค้า พ.ศ. ....
ข. เรื่อง “รายงานการจัดทําข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม”
ค. เรื่ อง “รายงานผลการพิจารณาร่างพระราชบัญ ญัติการแจ้งเตือนภัยและจัดการสินค้าไม่
ปลอดภัย พ.ศ. ....”
ง. เรื่อง “รายงานผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. .... รายงานผล
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ”
จ. เรื่ อง “รายงานผลการพิจารณาร่ างพระราชบัญ ญัติคุ้ มครองผู้เสี ยหายจากการรับบริการ
สาธารณสุข พ.ศ. ....”
โดยได้จัดทํารายงานทั้ง ๕ เรื่อง คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๑๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ
(ไม่มีวาระปฏิรูป)
๒๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ
(ไม่มีวาระปฏิรูป)
๒๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย
(ไม่มีวาระปฏิรูป)

-๘-

๒๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
(ไม่มีวาระปฏิรูป)
๒๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป
(ไม่มีวาระปฏิรูป)
๒๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภา
(ไม่มีวาระปฏิรูป)
๒๕. คณะกรรมการการเตรียมการเพื่อรับมือวิกฤตการณ์ “กรุงเทพจม”
วาระปฏิรูป จํานวน ๑ วาระ ได้แก่
วาระปฏิรูปที่ ๒๗ การเตรียมการเพื่อรับมือวิกฤตการณ์ “กรุงเทพจม”
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง “รายงานของคณะกรรมการการเตรียมการเพื่อรับมือวิกฤตการณ์
“กรุงเทพจม””
โดยอยู่ในระหว่างการตรวจทานเนื้อหาและความถูกต้องจากคณะกรรมการ
-------------------------------คณะทํางานกลั่นกรองและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

