รายงานสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ในวาระปฏิรูป รอบที่ ๒
(ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘)
-----------------------------๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง
(ได้ดําเนินการจัดส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว)
๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
(ได้ดําเนินการจัดส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว)
๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
วาระปฏิรูป จํานวน ๑ วาระ ได้แก่
วาระปฏิรูปที่ ๗ การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง “การตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ”
โดยรายงานวาระปฏิ รู ป ที่ ๗ คณะกรรมาธิ ก ารได้ จั ดทํ า หนั งสื อ ขอขยายระยะเวลาการพิ จ ารณาต่ อ
ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติออกไปอีก ๑๕ วัน จากเดิมวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ขยายออกไปเป็นวันที่ ๑๕
กรกฎาคม ๒๕๕๘ และคาดว่าจะเสนอรายงานวาระปฏิรูปดังกล่าวได้ภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น
ไม่ได้รับผิดชอบวาระปฏิรูป
เรื่องอื่นที่คณะกรรมาธิการพิจารณา จํานวน ๖ เรื่อง ได้แก่
๔.๑) เรื่อง “การปฏิรูปโครงสร้าง อํานาจหน้าที่ของการปกครองท้องถิ่น”
๔.๒) เรื่อง “การปฏิรูปการบริหารทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น”
๔.๓) เรื่อง “การปฏิรูประเบียบเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น”
๔.๔) เรื่ อง “การปฏิ รูปการกํ ากั บดู แล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครอง
ท้องถิ่น”
๔.๕) เรื่อง “การปฏิรูปการเงินการคลังท้องถิ่น”
๔.๖) เรื่อง “การปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น”
โดยรายงานทั้ง ๖ เรื่อง คาดว่าจะนําเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติในปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘
๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(ได้ดําเนินการจัดส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว)
๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณา จํานวน ๔ เรื่อง ได้แก่
๖.๑) เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเรียนรู้ทางการเงินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....”

-๒๖.๒) เรื่อง “การปฏิรูปตลาดทุน”
๖.๓) เรื่อง “การปฏิรูปด้านกองทุนและการบริหารความเสี่ยงของเกษตร (กองทุนประกันภัยพืชผลทาง
การเกษตร)”
๖.๔) เรื่อง “การปฏิรูปการประกันสุขภาพ”
โดยรายงานทั้ง ๔ เรื่ อง อยู่ ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ คาดว่าจะแล้วเสร็ จเดือ น
สิงหาคม ๒๕๕๘
๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ การท่องเที่ยวและบริการ
วาระการพัฒนา จํานวน ๑ วาระ ได้แก่
วาระการเป็นศูนย์กลางอาเซียน (Asean Hub)
จัดทํารายงานวาระการพัฒนา เรื่อง “การเป็นศูนย์กลางอาเซียน (Asean Hub)”
โดยรายงานดั งกล่ า วอยู่ร ะหว่างการจัด ทําเป็ นรายงานฉบับสมบู ร ณ์ คาดว่า จะแล้ วเสร็ จ ปลายเดื อ น
กรกฎาคม ๒๕๕๘
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)”
โดยรายงานดั ง กล่ า วอยู่ ร ะหว่ า งการปรั บ ปรุ ง รู ป แบบรายงานให้ ถู ก ต้ อ งตามมติ ข องที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ คาดว่าจะนําเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติในวันที่
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๙. คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข
๙.๑) วาระปฏิรูป จํานวน ๓ วาระ ได้แก่
ก. วาระปฏิรูปที่ ๒๒ ระบบบริการสาธารณสุข
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง“วาระที่ ๒๒ ระบบบริการสาธารณสุข
ข. วาระปฏิรูปที่ ๒๓ ระบบส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคใหม่ ๆ
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง“วาระที่ ๒๓ ระบบส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคใหม่ ๆ”
ค. วาระปฏิรูปที่ ๒๔ ระบบการคลังด้านสุขภาพ
(๑) จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง“การปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ”
(๒) จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง“การปฏิรูประบบการเงินด้านสุขภาพ”
โดยรายงานทั้ง ๓ วาระ คาดว่าจะนําเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม
๒๕๕๘
๙.๒) เรื่องอื่นที่คณะกรรมการพิจารณา จํานวน ๕ เรื่อง ได้แก่
ก. การปฏิรูประบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ข. การปฏิรูปความรอบรู้และการสื่อสารสุขภาพ

-๓ค. การปฏิรูปการแพทย์แผนไทย
ง. การปฏิรูปนโยบายสาธารณะอื่นๆ
จ. การปฏิรูปกําลังคนด้านสุขภาพ
โดยรายงานทั้ง ๕ เรื่องคาดว่าจะนําเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม
๒๕๕๘
๑๐. คณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ได้ดําเนินการจัดส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว)
๑๑. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่องอื่นที่คณะกรรมาธิการพิจารณา จํานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
“ร่างพระราชบัญญัติการปกป้องสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม คุ้มครองสวัสดิภาพ และสวัสดิการของ
สื่อมวลชน พ.ศ. ....”
โดยรายงานดังกล่าวคาดว่าจะนําเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๑๒. คณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
(ได้ดําเนินการจัดส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว)
๑๓. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการแรงงาน
(ได้ดําเนินการจัดส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว)
๑๔. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(ได้ดําเนินการจัดส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว)
๑๕. คณะกรรมาธิการปฏิรูปค่านิยม ศิลปะ วัฒนธรรม จริยธรรมและการศาสนา
วาระการพัฒนา จํานวน ๑ วาระ ได้แก่
วาระการพัฒนาระบบค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีและมนุษย์ที่สมบูรณ์
จัดทํารายงานวาระการพัฒนา เรื่อง “ระบบค่านิยม คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเป็นพลเมืองที่ดีและ
มนุษย์ที่สมบูรณ์”
โดยรายงานดั งกล่ าวอยู่ ระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมและตรวจทานความถูกต้อง คาดว่ าจะนําเสนอต่อ
ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๑๖. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการกีฬา
(ได้ดําเนินการจัดส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว)
๑๗. คณะกรรมาธิการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย นวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา
(ได้ดําเนินการจัดส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว)

-๔๑๘. คณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภค
เรื่องอื่นที่คณะกรรมาธิการพิจารณา จํานวน ๑ เรื่อง ได้แก่
เรื่อง “รายงานผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข พ.ศ. ....”
โดยรายงานดังกล่าวคาดว่าจะเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
๑๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาปฏิรูปแห่งชาติ
(ไม่มีวาระปฏิรูป)
๒๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามและให้ข้อเสนอแนะการยกร่างรัฐธรรมนูญ
(ไม่มีวาระปฏิรูป)
๒๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําวิสัยทัศน์และออกแบบอนาคตประเทศไทย
(ไม่มีวาระปฏิรูป)
๒๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
(ไม่มีวาระปฏิรูป)
๒๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญประชาสัมพันธ์เพื่อการปฏิรูป
(ไม่มีวาระปฏิรูป)
๒๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญจัดทําจดหมายเหตุและเจตนารมณ์ในการปฏิรูปของสภา
(ไม่มีวาระปฏิรูป)
๒๕. คณะกรรมการการเตรียมการเพื่อรับมือวิกฤตการณ์ “กรุงเทพจม”
(ได้ดําเนินการจัดส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว)
๒๖. คณะกรรมการจัดทําแผนปฏิรูปกิจการตํารวจ
วาระปฏิรูป จํานวน ๑ วาระ ได้แก่
วาระปฏิรูปที่ ๖ กิจการตํารวจ
จัดทํารายงานวาระการปฏิรูป เรื่อง “กิจการตํารวจ”
โดยรายงานดังกล่าวคาดว่าจะเสนอต่อประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘
-------------------------------คณะทํางานกลั่นกรองและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สํานักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

