สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

โดย สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๑๐.๐๘ นำฬิ กำ ณ ห้ องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรั ฐสภำ
(เกี ย กกำย) ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร วิชิ ตชลชั ย ประธำนวุฒิ สภำ เป็ นประธำนของที่ประชุ มวุ ฒิสภำ
ครั้งที่ ๗ (สมัยสำมั ญประจำปีครั้งที่ สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิ งห์ ไพร รองประธำนวุ ฒิส ภำ คนที่ห นึ่ ง
และนำยศุภชัย สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่ส อง ผลั ดเปลี่ย นทำหน้ำ ที่ประธำนของที่ ประชุ ม
เมื่ อครบองค์ ป ระชุม แล้ว ประธำนของที่ป ระชุ มได้ เปิ ดประชุ มและด ำเนิ นกำรประชุ ม
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
จานวน ๑ เรื่อ ง
- รับทรำบรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมำธิกำรกำรกีฬำ รอบ ๖ เดือ น
(เดือนตุลำคม ๒๕๖๒ – มีนำคม ๒๕๖๓)
นอกจำกนี้ ประธำนได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้
- ในครำวประชุ มสภำผู้แทนรำษฎร ครั้งที่ ๒๕ (สมั ยสำมัญประจำปีครั้งที่ สอง) วั นพุธที่ ๑๑
พฤศจิก ำยน ๒๕๖๓ ที่ ป ระชุ มได้ พิจำรณำรั บทรำบรำยงำนประจำปี ๒๕๖๒ สถำบัน พระปกเกล้ ำ
และรำยงำนกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำย ตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรำ ๕๑
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว
ที่ประชุมรับทราบ
(๒) รับรองรายงานการประชุม
จานวน ๑๒ ครั้ง
- รับรองรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ
ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึง่ ) เป็นพิเศษ วันอังคำรที่ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึง่ ) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎำคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคำรที่ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎำคม ๒๕๖๓

-๒ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ ๒๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๓ สิงหำคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหำคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหำคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ ๑๘ สิงหำคม ๒๕๖๓ และ
ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๓
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๑๒ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข
(๓) กระทู้ถาม
เรื่องด่วน

(ไม่มี)
จานวน ๑ เรื่อง

- รายงานความคืบหน้ าในการดาเนินการตามแผนการปฏิ รูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓)
(พร้อมรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ และกำรจัดทำ
และดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ)
ผลการพิจารณา
ในกำรพิจำรณำรำยงำนควำมคื บหน้ ำในกำรดำเนิน กำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจั ก รไทย (เดือ นเมษำยน - มิ ถุ น ำยน ๒๕๖๓)
ของที่ ป ระชุ มวุ ฒิ สภำ มี น ำยวิ ษณุ เครือ งำม รองนำยกรั ฐ มนตรี นำยอนุ ช ำ นำคำศั ย รั ฐ มนตรี
ประจำส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี กั บ คณะ ประกอบด้ว ย กรรมกำรปฏิ รูป ประเทศ ผู้ แ ทนส ำนั ก งำน
สภำพั ฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชำติ ผู้ แ ทน ส ำนั ก งำนขั บ เคลื่ อ นกำรปฏิ รูป ประเทศ
ยุ ท ธศำสตร์ ช ำติ และกำรสร้ ำ งควำมสำมั ค คี ป รองดอง (ป.ย.ป.) เข้ ำ ร่ ว มประชุ ม เ พื่ อ ชี้ แ จง
ประกอบกำรพิจำรณำรำยงำนดังกล่ ำว โดยนำยดนุชำ พิชยนันท์ เลขำธิกำรสภำพั ฒนำกำรเศรษฐกิ จ
และสั ง คมแห่ ง ชำติ ไ ด้ เสนอรำยงำนควำมคื บหน้ ำ ในกำรด ำเนิ น กำรตำมแผนกำรปฏิ รูป ประเทศ
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจั ก รไทย (เดื อ นเมษำยน - มิ ถุ น ำยน ๒๕๖๓)
ในภำพรวมต่อที่ประชุม

-๓จำกนั้น พลเอก ชู ศักดิ์ เมฆสุ วรรณ์ รองประธำนคณะกรรมำธิกำรติดตำม เสนอแนะ
และเร่ งรั ดกำรปฏิ รูป ประเทศ และกำรจัด ทำและดำเนิ นกำรตำมยุ ทธศำสตร์ ชำติ (ตสร.) คนที่ หนึ่ ง
ได้แถลงรำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรดำเนิ นกำรตำมแผนกำรปฏิ รูปประเทศ
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ (เดือ นเมษำยน - มิถุ นำยน ๒๕๖๓) ต่ อที่ประชุม สรุ ปได้ว่ ำ จำกกำร
ติดตำมเสนอแนะกำรดำเนินกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๒ แผนที่ผ่ำนมำสรุปได้ว่ำ โอกำสที่จะดำเนินกำรให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตำมแผนเป็นไปได้ค่อนข้ำงยำก ประกอบกับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ทำให้รัฐบำลจำเป็นต้องปรับปรุงแผนกำรปฏิรูปประเทศใหม่ให้ สอดคล้องกั บ
ห้วงเวลำและทรั พยำกรที่มี อยู่ ดั งนั้ น เพื่อ ให้ กำรดำเนิ นกำรสอดคล้ องตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
และร่ ำงฯ แผนกำรปฏิ รูป ประเทศที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ คณะกรรมำธิ ก ำร ตสร. จึ ง มี ข้ อ เสนอแนะ
ในภำพรวม ๑๑ ข้อ เพื่อเป็น กำรปรับกลไกกำรขับเคลื่อนที่ มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น ดัง นี้ ๑) รัฐบำล
ต้องประกำศให้กำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูป ประเทศและร่ำงฯ แผนกำรปฏิรูปประเทศฉบับใหม่
เป็นวำระแห่งชำติ ๒) กำหนดประเด็น Big Rock ที่จะดำเนินกำรให้ชัดเจน ก ำหนดเป้ำหมำย ตัวชี้วั ด
ทั้งระยะสั้น ระยะปำนกลำง และระยะยำว และกำหนดหน่ วยงำนรับผิ ดชอบให้ชัด เจน ๓) Big Rock
ควรเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่ อประชำชนส่วนใหญ่ และส่งผลต่อกำรปฏิรูปประเทศอย่ำงชั ดเจน เช่ น
กรณีกำรแก้ไขกฎหมำย กำรปรับลดขนำดของส่วนรำชกำร กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรทำงำนของส่ว น
รำชกำรให้ตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน กำรแก้ ไขปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ำ
กำรปฏิ รูป กำรศึ ก ษำ หรือ กำรปฏิ รูปต ำรวจ ๔) ก ำหนดส่ ว นรำชกำรระดั บ กระทรวง ระดั บ กรม
ที่รับผิ ดชอบกำรด ำเนิ นกำรปฏิรูป ประเทศให้ชัดเจน และต้ องมีก ำรประเมิ นผลกำรปฏิบัติ ๕) จัดท ำ
แผนปฏิบัติกำร แผนบูรณำกำร ในแต่ละประเด็นกำรปฏิรูปที่มีส่ วนรำชกำรหลำยหน่วยปฏิบัติให้ชัดเจน
ก่ อ นน ำไปจั ด ท ำโครงกำรรองรั บ แผนนั้ น ๖) กำรพิ จำรณำโครงกำร Big Rock จะต้ อ งกระท ำ
โดยคณะกรรมกำรและต้ องพิจำรณำอย่ำ งเข้ มงวด และต้ องไม่เ ป็น โครงกำรที่ต อบสนองงำนประจำ
๗) ด้ำนงบประมำณต้องถ่ำยทอดเป้ำหมำย ตัวชี้วัดและแผนกำรปฏิรูปประเทศไปสู่เป้ำหมำยและตัวชีว้ ดั
ของยุท ธศำสตร์ในกำรจั ดสรรงบประมำณรำยจ่ ำยประจำปี และแผนงำนงบประมำณอย่ำ งชัดเจนเป็ น
รูปธรรม โดยสำนักงบประมำณควรนำเป้ ำหมำย ตัวชี้ วัด ตำมแผนแม่บทเฉพำะกิ จ และโครงกำรหรื อ
กิจกำรสำคัญที่รัฐบำลให้ควำมสำคัญ โดยควรกำหนดตัวชี้วัดค่ำเป้ำหมำยเป็นรำยปี ๘) ส่วนรำชกำรที่มี
หน้ำที่ในกำรขับเคลื่อ น เช่น สำนักงำน ป.ย.ป. หรือ ป.ย.ป. กระทรวง และสำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิ จและสัง คมแห่งชำติ จะต้องวำงแผนดำเนินกำรและประสำนงำนกันอย่ำงเป็น รูปธรรมและ
เข้ มข้ น มำกกว่ ำนี้ ควรต้ องรู้ ผลควำมคื บ หน้ ำ กำรปฏิ รูปประเทศในภำพรวม รู้ ปัญ หำ และต้ องหำ
แนวทำงแก้ไขปัญหำซึ่ งจะต้อ งดำเนิ นกำรแก้ไขปัญ หำในทั นที ๙) ควรให้ควำมสำคัญ เพิ่มหน้ ำที่และ
อำนำจ พร้อ มจัด สรรงบประมำณสนั บ สนุ นอย่ ำงเพี ย งพอให้ กับ คณะกรรมกำรปฏิรูป ประเทศและ
คณะกรรมกำรจัด ทำยุ ทธศำสตร์ ชำติเพื่ อให้มีส่ วนร่ว มในกำรขับ เคลื่อ นแผนกำรปฏิรูปประเทศและ
ยุทธศำสตร์ ชำติมำกขึ้ นกว่ำปัจจุ บัน ๑๐) ระบบติด ตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) จะต้อ ง

-๔ตอบได้ทุกคำถำม ใช้งำนง่ำย วัดผลผลิตได้อย่ำงเป็นปัจจุบันทุก ๓ เดือน และ ๑๑) ข้อมูลใน eMENSCR
ล่ำช้ำกว่ำกำรปฏิบั ติจริ งของส่ว นรำชกำร ทำให้ก ำรรำยงำนควำมคื บหน้ ำดูเ หมือ นไม่ มีควำมคื บหน้ ำ
ดังนั้ น สศช. จึ งควรต้อ งให้ หน่ วยงำนที่ เกี่ ยวข้อ งชี้แ จงก่อ นจั ดท ำรำยงำนควำมคืบ หน้ ำฯ เสนอต่ อ
รัฐสภำด้วย
จำกนั้น ผู้แ ทนคณะกรรมำธิ กำรสำมั ญ ประจำวุ ฒิ สภำที่รับ ผิด ชอบแผนกำรปฏิ รูป
ประเทศด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ด้ำนกำรเมือง ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ด้ำนกฎหมำย ด้ำนกระบวนกำร
ยุติ ธรรม ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ ำ นทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ำ นสื่อ สำรมวลชน เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ด้ำนสัง คม ด้ำนพลั งงำน ด้ ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตและประพฤติมิ ชอบ
และด้ำนกำรศึก ษำ รวมทั้ง ผู้แ ทนของคณะกรรมำธิ กำรติ ดตำมกำรบริห ำรงบประมำณ และสมำชิ ก
วุฒิสภำได้อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นต่อรำยงำนดังกล่ำว สรุปได้ดังนี้
ด้านการเมือง
ผู้ แ ทนคณะกรรมำธิ ก ำรกำรพั ฒ นำกำรเมื อ งและกำรมี ส่ ว นร่ ว มของประชำชน
และสมำชิก วุฒิ สภำได้ อภิ ปรำยและให้ข้ อคิด เห็ น สรุป ได้ ว่ำ กำรแสดงออกทำงกำรเมือ งในปัจจุบั น
จะชี้ ให้เ ห็นถึ งกำรเมื องในอนำคต และถ้ำ กำรเมื องดี จะส่งผลให้ ประเทศมีควำมสงบและประชำชน
มีค วำมเป็น อยู่ ที่ ดี ซึ่ง ข้ อ เรี ยกร้ อ งของกำรแสดงออกทำงกำรเมื อ งต้ อ งมี ค วำมชั ด เจน มี เ หตุ ผ ล
แสดงให้เ ห็น ข้อ ดีหรื อข้ อเสีย ของสิ่ง ที่ต้ องกำรเปลี่ย นแปลง และเป็ นข้ อเรีย กร้ องไปเพื่อ ประโยชน์
ส่วนรวม รวมทั้งมิใช่ข้อเรียกร้องที่ทำให้กำรเลือกตั้งไม่เป็นไปตำมระบบ ไม่นำข้อเรียกร้องทำงกำรเมือง
ไปกระทบสถำบันอื่น และรัฐบำลต้องใช้กฎหมำยเป็นเครื่องมือในกำรแก้ไขปัญหำทำงกำรเมืองทีเ่ กิดขึน้
เนื่ องจำกกฎหมำยเป็น เครื่อ งมื อส ำหรับ ใช้ ในกำรปกป้อ งประชำชนทั้ง ประเทศ อี กทั้ งควรส่ง เสริ ม
ให้กำรพัฒนำกำรเมือ งและกำรมีส่วนร่วมของประชำชนเป็นวำระแห่ งชำติ และควรให้ก ำรสนั บสนุ น
ด้ำนงบประมำณ สร้ำงกระบวนกำรรับรู้เรื่องดังกล่ำวให้แก่หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่น
และชุมชน อย่ำงถูกต้อง เป็นระบบ และเพื่อให้กำรปรองดองบรรลุเป้ำหมำย ต้องสร้ำงระบบกำรศึกษำ
เพื่อ ให้เ ป็น คนดี มำกว่ำเป็น คนเก่ง ให้ นักเรีย นคำนึงถึ ง “หน้ำที่ ” พอ ๆ กับ “สิทธิ ” ให้มีก ำรศึ กษำ
ประวั ติศำสตร์ในรูปแบบที่มำกกว่ำกำรท่ องจำ และต้องมี ควำมเข้ำใจเรื่อ งควำมยุติธ รรมอย่ำงแท้จริ ง
มิใช่ ให้เ ข้ำใจว่ ำเป็นเรื่อ งกำรใช้กำลัง หรือ เสี ยงข้ ำงมำก นอกจำกนี้ ควรขจั ดปัญ หำควำมเหลื่อ มล้ ำ
ในเรื่อ งกำรเข้ำถึงกำรเยี ยวยำจำกภำครัฐ ให้มี ควำมเท่ำ เที ยม กระจำยอ ำนำจให้แ ก่อ งค์ กรปกครอง
ส่ว นท้ อ งถิ่ น และจัด สรรทรัพยำกรอย่ำงเป็ นธรรมในเรื่อ งที่รำชพั สดุ โดยกรมธนำรั กษ์ ต้อ งพิสู จน์
สิทธิในที่ดินให้ชัดเจนและถูกต้อง เพื่อให้ประชำชนได้รับสิทธิอย่ำงแท้จริง
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ผู้แ ทนคณะกรรมำธิก ำรกำรบริ ห ำรรำชกำรแผ่ นดิ น ได้ อภิ ป รำยและให้ข้ อ คิด เห็ น
สรุป ได้ว่ ำ กำรที่ จะปฏิรูป บริก ำรภำครั ฐให้ สะดวกรวดเร็วและตอบโจทย์ ชีวิต ประชำชน ระบบข้อมู ล
ภำครัฐมีมำตรฐำนทันสมัยและเชื่อมโยงก้ำวสู่รัฐบำลดิจิทัล จะต้องมีกำรปฏิรูปภำครัฐให้ท้องถิ่น มีอำนำจ

-๕ตัดสิน ใจ ให้ภำคธุรกิจและสัง คมมีส่ วนร่ วม และรั ฐต้อ งปรับ บทบำทตัว เอง โดยพัฒนำให้เ ป็นรั ฐบำล
ดิจิทัล ปฏิรูประบบข้อมู ลภำครัฐให้ มีกำรเปิด เผย แลกเปลี่ยน และมีกำรเชื่อมโยงเป็น One Country
One Platform ซึ่งต้องมีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้และต้องมีศูนย์เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนบริกำรระหว่ำง
ภำครัฐ กับภำคเอกชน เพื่อให้ ภำครัฐ และภำคเอกชนใช้ข้อ มูลและเทคโนโลยีร่ว มกัน ท ำให้ประชำชน
เข้ำถึงข้อมูลภำครัฐได้อย่ำงสะดวกและลดต้นทุนภำครัฐ และควรเน้นกลไกตลำดมำกกว่ำกลไกรัฐโดยให้
ภำคเอกชนทำกำรแทนภำครัฐหรือ ทำงำนร่ว มกั น ส ำหรับ ประเด็ นปฏิรูป โครงสร้ำ งภำครัฐกะทั ดรั ด
ปรับตัวได้รวดเร็วและระบบผลงำนมีผลสัมฤทธิ์สูง ในเรื่ อง “จังหวั ดพันธุ์ใหม่” จะต้องเป็ นจังหวัดที่ มี
ลักษณะพิเศษ มีวิสัยทัศน์ชัดเจน สำนักงำนจังหวัดมีกำรเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ข้อมูล มีกฎหมำยพิเศษ
รองรับ กำรถ่ำยโอนอำนำจจำกส่ วนกลำงมำให้ ผู้ว่ ำรำชกำรจัง หวั ด และพัฒ นำระบบกำรสรรหำผู้ว่ ำ
รำชกำรจั งหวัด และทีม สำนัก งำนจัง หวั ด ส่ว นประเด็น กำรปฏิ รูป กำรจัด ซื้อ จัด จ้ ำงภำครั ฐ คล่ องตั ว
โปร่งใส และมีกลไกป้องกันกำรทุจริตทุกขั้นตอน ควรให้กรมบัญชีกลำงจัดทำคู่มือแนวทำงปฏิบัติเพือ่ ให้
เป็นมำตรฐำนเดียวกัน ยกระดับมำตรฐำนวิชำชีพเพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้แก่บุคลำกรด้ำนพัสดุโดยจัดให้ มี
กำรอบรมออนไลน์และให้มีตำแหน่งผูเ้ ชี่ยวชำญด้ำนพัสดุเพื่อส่งเสริมเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ
ด้านกฎหมาย และด้านกระบวนการยุติธรรม
ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย กำรยุติธรรม และกำรตำรวจ และสมำชิกวุฒิสภำ
ได้อภิปรำยและให้ข้อคิดเห็นสรุปได้ว่ำ กำรปฏิรูปให้มีกำรรับแจ้งควำมร้ องทุกข์ต่ำงท้อ งที่ แม้จะทำให้
ประชำชนเกิดควำมสะดวกรวดเร็ว ไม่เสียเวลำและค่ำเดินทำงไปแจ้งควำมที่สถำนีตำรวจท้องที่จุดเกิ ด
เหตุ แต่ในชั้นกำรสอบสวนยังต้องดำเนินกำรที่สถำนีตำรวจท้องที่จุดเกิดเหตุ ทำให้เกิดควำมไม่สะดวก
อย่ำงแท้จริง ประชำชนจึงไม่ค่อยใช้บริก ำรแจ้งควำมร้องทุก ข์ต่ำงท้องที่ ควรที่จะทบทวนและปรับปรุ ง
วิธีกำรทั้งระบบเพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรร้องทุกข์และสอบสวนได้อย่ำงต่อเนื่องที่สถำนีตำรวจที่รับแจ้ง
ควำมร้องทุกข์ สำหรับกำรบันทึกภำพและเสียงในกำรตรวจค้น จับ กุม ควรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ผู้ ปฏิบั ติ
จนให้เกิดควำมมั่นใจและใช้อุปกรณ์ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งควรจัดสรรอุปกรณ์ให้พร้อมฝึกปฏิบตั ิ
และใช้ ในกำรปฏิบั ติง ำน นอกจำกนี้ ในกำรสอบสวนและกำรสอบปำกค ำควรทบทวนกฎหมำยวิ ธี
พิจำรณำควำมอำญำและแก้ไ ขเพิ่ม เติม กฎหมำยทั้ งระบบ ในกำรรำยงำนกำรปฏิ รูป ประเทศด้ ำน
กฎหมำยโดยกำรรำยงำนถึงกฎหมำยที่ อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรตรำพระรำชบั ญญัตินั้น เห็นว่ ำไม่ตอบ
โจทย์กำรปฏิรูปด้ ำนกฎหมำยอย่ำงแท้จริง เนื่องจำกกำรมี อยู่ของกฎหมำยไม่ได้แปลว่ำกฎหมำยนั้น มี
ผลสัมฤทธิ์ แต่ อยู่ที่กำรนำกฎหมำยนั้ นไปบัง คับใช้ ให้เกิด ผลสัมฤทธิ์อย่ำ งเป็นรู ปธรรมและประชำชน
ได้รับประโยชน์ ทั้งนี้ ควรเร่งรัดกำรนำระบบกลำงตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดทำร่ำงกฎหมำย
และกำรประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ มำใช้ในกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกฎหมำย ทั้งนี้
สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรควรพิจำรณำทบทวนกฎหมำยให้มำกและเร็วที่สุด โดยให้
ควำมส ำคั ญกับ กฎหมำยที่ มีผ ลกั บกำรพิ จำรณำอนุ ญำตของประชำชนเป็น สำคั ญ และควรจั ดล ำดั บ
กฎหมำยที่ ต้ อ งด ำเนิ น กำรก่ อ นและหลั ง รวมถึ ง เร่ งรั ด กำรปรั บ ปรุ ง กฎหมำยว่ำ ด้ ว ยกำรอ ำนวย

-๖ควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อนำไปสู่กำรแก้ไขกฎหมำย
ให้ส อดคล้ องกั บสภำพกำรณ์ ปัจจุบัน และอ ำนวยควำมสะดวกให้กั บประชำชนได้ อย่ ำงแท้จริง ทั้ งนี้
ควรเร่งรัดกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติระยะเวลำในกำรดำเนินงำนของกระบวนกำรยุติธรรม พ.ศ. ....
ควรด ำเนิ น กำรโครงกำรทนำยควำมอำสำประจำสถำนี ต ำรวจต่ อ ไป ควรน ำเทคโนโลยี ม ำใช้ ใ น
กำรตรวจค้น จับ กุม และกำรบันทึ กภำพและเสียงในกำรสอบคำให้ก ำรโดยกำรแก้ไขเพิ่มเติม ประมวล
กฎหมำยวิ ธี พิจำรณำควำมอำญำ พ.ศ. .... ควรด ำเนิ นกำรกำรปล่อ ยชั่ว ครำวผู้ ต้ องหำหรือ จำเลย
ในคดีอำญำตำมพระรำชบัญญัติมำตรกำรกำกับและติดตำมจับกุ มผู้หลบหนีก ำรปล่อยชั่วครำวโดยศำล
พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่ำงต่อเนื่องและประเมินผลสัมฤทธิ์ในเรื่องดังกล่ำว ควรติดตำมและเร่งรัดกำรดำเนินกำร
โครงกำรเพิ่มประสิทธิ ภำพระบบฐำนข้ อมูลและกำรเชื่อ มโยงข้อมู ลด้ำนนิติวิท ยำศำสตร์ใ ห้เป็น ระบบ
มำตรฐำนสำกลเพื่อรองรับกำรอ ำนวยควำมยุติธรรมและควำมมั่น คง ควรผลั กดันร่ ำงพระรำชบัญญั ติ
ระบบนิติ วิทยำศำสตร์แห่ง ชำติ พ.ศ. .... เพื่อให้ เกิดกำรปฏิรูประบบนิติวิท ยำศำสตร์เพื่อควำมถูกต้อ ง
ในส่ วนร่ ำงพระรำชบัญ ญั ติต ำรวจแห่ง ชำติ พ.ศ. .... ซึ่ ง คณะรั ฐมนตรีมี ม ติเ ห็ น ชอบเมื่ อ วั นที่ ๑๕
กันยำยน ๒๕๖๓ ตำมกำรเสนอของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ อำจมีปัญหำควำมชอบด้วยรั ฐธรรมนู ญ
เนื่ อ งจำกอำจมิใ ช่ กฎหมำยที่ แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง โดยคณะกรรมกำรตำมมำตรำ ๒๖๐ ของรัฐ ธรรมนู ญ
และเนื้อหำของร่ำงพระรำชบัญญัติอำจมีปัญหำในประเด็นกำรพิจำรณำแต่งตั้งและโยกย้ำยต้องคำนึงถึง
อำวุ โสและควำมรู้ค วำมสำมำรถประกอบกันหรือ ไม่ ตำมมำตรำ ๒๕๘ ง. (๔) นอกจำกนี้ บทบั ญญั ติ
ของร่ำงพระรำชบัญญัติ ดังกล่ำวในมำตรำ ๖๙ วรรคสำม และมำตรำ ๘๐ ซึ่ งเป็นบทบั ญญั ติที่ ให้น ำมติ ก.ตร.
มำเป็นข้อยกเว้นของกำรนำหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรดำรงตำแหน่งและกำรแต่งตั้งโยกย้ำยมำใช้บงั คับนัน้
จะเป็นบทบัญญัติที่เหมำะสมและเป็นธรรมหรือไม่
ด้านเศรษฐกิจ
ผู้แ ทนคณะกรรมำธิก ำรกำรเศรษฐกิจ กำรเงิ น และกำรคลั ง และสมำชิ ก วุฒิ ส ภำ
ได้ อ ภิ ปรำยและให้ ข้อ คิ ด เห็ น สรุป ได้ ว่ำ จำกกำรติด ตำม เสนอแนะ และเร่ง รั ด แผนกำรปฏิ รูป
ประเทศด้ำนเศรษฐกิจในรอบ ๓ เดือ น (เมษำยน - มิ ถุน ำยน ๒๕๖๓) ในโครงกำรตำมแผนปฏิ รูป
ประเทศ ๔๒ โครงกำร เป็ นโครงกำรต่อ เนื่ องที่ด ำเนิน กำรแล้ว เสร็จ ๔ โครงกำร โครงกำรต่อ เนื่ อ ง
ที่มี ค วำมคื บ หน้ำตำมแผน ๑๘ โครงกำร โครงกำรต่ อ เนื่ อ งที่ ล่ ำ ช้ ำ ๑๓ โครงกำร โครงกำรใหม่
ที่มีค วำมล่ำช้ำ ๓ โครงกำร และโครงกำรสำคั ญเร่งด่ วนที่ มีค วำมคืบ หน้ำ ตำมแผน ๔ โครงกำร ทั้ งนี้
ในส่ วนสถำนะกำรดำเนิน กำรประเด็ นกฎหมำยที่เ กี่ย วข้ องกั บกำรปฏิ รูป ด้ำ นเศรษฐกิ จ มีก ฎหมำย
แล้ว เสร็จ ๑๐ ฉบั บ มี ควำมคืบ หน้ ำ ๑๔ ฉบั บ และเห็น ควรเร่ งรั ด ๓ ฉบั บ คือ ร่ำ งพระรำชบั ญญั ติ
กำรส่งเสริมพำณิชยนำวี พ.ศ. .... กำรแก้ไ ขกฎระเบี ยบเกี่ยวกั บพระรำชบัญญัติศุล กำกร พ.ศ. ๒๕๖๐
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎกระทรวงภำยใต้พระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ในส่วนกำรเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภ ำพของกำรจั ดท ำแผนงบประมำณรำยจ่ำ ยประจำปี ควรถ่ ำยทอดเป้ ำหมำยหรื อ ตั วชี้ วั ด

-๗ของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ช ำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศจำกรำย ๕ ปี เป็น รำยปี เพื่อนำมำ
กำหนดเป็นเป้ำหมำยหรือตัวชี้วัดของยุทธศำสตร์จัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีได้โดยตรง
นอกจำกนี้ กำรพัฒนำเศรษฐกิจในด้ำนกำรเกษตรมี ๒ ส่วนที่ต้องพัฒนำไปพร้อมกัน คือ
ตัวเกษตรกรและระบบกำรเกษตร เพื่ อยกระดับเกษตรกรเป็นเกษตรอัจฉริย ะ ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
เป็ น Smart Farmer ที่ส ำมำรถใช้เ ทคโนโลยี และกำรบริห ำรจัด กำรที่ทั น ยุค สมั ย พึ่ งพำตนเองได้
สร้ ำงเกษตรกรรุ่น ใหม่ที่ สำมำรถเชื่อ มโยงเครื อข่ ำยควำมร่ วมมือ ได้ โดยกำรพัฒ นำดั งกล่ำ วจะต้ อ ง
มีเป้ ำหมำยที่ ชัดเจน ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุ กภำคส่ว น และมีกรอบระยะเวลำดำเนิน ที่ชัด เจน
แต่ปัจจุ บันกำรพัฒนำเรื่อ งดังกล่ ำวเป็ นกำรพัฒนำแบบแยกส่วน คือ เป็นกำรพัฒนำระบบกำรเกษตร
ส่ว นหนึ่ง และกำรพัฒ นำตัว เกษตรกรอีก ส่ ว นหนึ่ ง โดยเป็ นเพี ย งกำรพัฒ นำเพื่อ สร้ ำงโอกำสและ
ควำมเสมอภำคทำงสั งคม จึ ง ทำให้ก ำรสร้ ำง Smart Farmer มิ ใ ช่ป ระเด็ นหลั กที่ ไ ด้รับ กำรพัฒ นำ
และไม่ เ ชื่ อมโยงกั บ กำรพั ฒนำระบบกำรเกษตร จึ ง ควรต้ องปรั บเปลี่ ยนวิ ธี กำรเพื่ อ ให้มี ก ำรสร้ ำง
Smart Farmer ให้เกิดขึ้นได้อย่ำงเป็นรูปธรรมโดยต้องพัฒนำทั้งสองส่วนไปพร้อมกันและไปในทิศทำง
เดียวกัน ซึ่งต้องก ำหนดหน่ว ยงำนขับ เคลื่อนให้ ชัดเจน นอกจำกนี้ มีข้อเสนอให้มีกำรเร่งรัด กำรเสนอ
กฎหมำย คื อ ร่ำงพระรำชบั ญญัติ กำรส่ง เสริมกำรพำณิ ชยนำวี พ.ศ. .... เพื่อยกระดับ สำนักส่ งเสริ ม
กำรขนส่งทำงน้ำและกำรพำณิชยนำวีให้สำมำรถรองรับ ภำรกิจสำคั ญในกำรดูแ ลด้ำนกำรขนส่งทำงน้ ำ
ทั้งระบบเพื่อแก้ไขปัญหำและอุปสรรคและมีควำมพร้อมในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้ม แข็งในก ำรแข่งขั น
ของประเทศด้ ำนกำรค้ำและกำรลงทุน เพิ่ มประสิทธิภำพด้ำนโลจิสติกส์ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกขึ้ น
และกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติกำรขนส่งทำงรำง พ.ศ. .... และระเบียบที่ เกี่ยวข้องข้องกับกำรขนส่ ง
ทำงรำงเพื่อเพิ่มกำรขนส่งสินค้ำทำงรำง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้ำนกำรขนส่ ง ส่งเสริมให้เอกชนดำเนินกำร
ขนส่งทำงรำงอย่ำงเสรีเพื่อให้เกิดประสิทธิภำพ เกิดควำมคุ้มค่ำและเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ให้สูงขึ้น
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้แ ทนคณะกรรมำธิ ก ำรทรั พ ยำกรธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อ ม และสมำชิ ก วุฒิ ส ภำ
ได้อภิปรำยและให้ข้อคิดเห็น สรุปได้ว่ำ กำรปฏิรูปประเทศด้ำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งมีประเด็น
ปฏิ รูป ที่ แล้ ว เสร็ จ ๗ ประเด็ น ควรมี ก ำรประเมิน ผลประเด็ น ปฏิรูป ประเทศที่ แ ล้ว เสร็ จดั ง กล่ ำว
ตำมห้วงเวลำที่เหมำะสมเพื่อตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และนำผลกำรตรวจสอบมำปรับปรุงแก้ไขกำรปฏิรูป
ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น ส่วนประเด็นเรื่องกำรบริหำรจัดกำรเขตทำงทะเลและชำยฝั่งรำยจังหวัด ควรตรำเป็น
กฎหมำยชั่ วครำวหรือใช้อำนำจกำรกำหนดเขตของผู้ ว่ ำรำชกำรจั งหวั ดในฐำนะผู้อ ำนวยกำร ศรชล.
จังหวัด ซึ่งนอกจำกจะทำให้กำรแบ่งเขตทำงทะเลมีผ ลในทำงปฏิบัติ ได้รวดเร็วยิ่ งขึ้ นแล้ ว ยังสำมำรถ
ตรวจสอบควำมเหมำะสมของกำรแบ่งเขตดังกล่ำวได้ นอกจำกนี้ ควรมีกำรปรับปรุงกฎหมำยทำงทะเล
ให้สอดคล้องกับอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒ เพื่อให้กฎหมำยมีควำมเป็น
สำกล นอกจำกนี้ เสนอให้ส ภำพั ฒนำกำรเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ เร่ งรัด เรื่ องกำรจั ดอัต รำก ำลั ง

-๘ทดแทนของหน่ วยงำนใน ศรชล. รวมทั้ งให้มี กำรรำยงำนควำมคื บหน้ำ เกี่ย วกั บประเด็น กำรปฏิรูป
ประเทศด้ำนทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ประเด็ นกำรปฏิรูปที่ ๒ เรื่ องกำรปรั บสมดุล โครงสร้ำง
องค์กรในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติทำงทะเล ในรำยงำนควำมคืบหน้ำฯ ฉบับต่อไปด้วย
ในส่วนของประเด็นกำรเร่ง รัดขยำยผลกำรจัดที่ดินทำกิน ให้ชุมชนตำมนโยบำยรัฐบำล
ภำยใต้ คณะกรรมกำรนโยบำยที่ ดิน แห่ง ชำติ (คทช.) ควรมีน โยบำยในกำรกำหนดพื้น ที่ เป้ ำ หมำย
ให้ครอบคลุมทุกจังหวัด มีขอบเขต มีกรอบระยะเวลำที่ชัดเจน โดยให้ คทช. จังหวัดเป็นหน่วยงำนหลัก
พิจำรณำลำดับควำมเร่งด่วนและควำมสำคัญของพื้นที่ภำยในจังหวัดเสนอต่อ คทช. พร้อมทั้งสนับสนุน
งบประมำณไปสู่ พื้น ที่โดยตรงทั้ง ในขั้น ตอนของกำรสำรวจพื้น ที่ สำรวจรำษฎร และกำรจั ด รำษฎร
ลงพื้ น ที่ ส ำหรับ ประเด็ น กำรบริ ห ำรจั ด กำรทรั พยำกรน้ำและกำรถ่ ำยโอนแหล่ ง น้ำขนำดเล็ ก นั้ น
ควรส่งเสริมและเร่งรัดให้ชุมชนในระดับพื้นที่มีส่วนในกำรจัดทำแผนต่ำง ๆ กำรพัฒนำแหล่งน้ำขนำดเล็ก
หรือแหล่งน้ำระดับชุมชนควรเน้นพื้นที่นอกเขตชลประทำนซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรน้ำฝน รวมทั้งจัดทำแผน
บูรณำกำรร่ วมกัน ระหว่ำงหน่ วยงำนเจ้ ำของโครงกำรและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น กำรถ่ ำยโอน
ภำรกิ จแหล่งน้ ำขนำดเล็กให้องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นควรกำหนดหลักเกณฑ์ และแนวทำงปฏิบั ติ
ให้ชั ดเจน และพิจำรณำจัด สรรงบประมำณเพิ่ม เติม ให้ องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ นด้ วย นอกจำกนี้
เมื่อมีกำรจัดสรรที่ดินทำกิน แหล่งน้ำ และสำธำรณูปโภคต่ำง ๆ ให้กับประชำชนแล้ว ต้องมีกำรส่งเสริม
อำชี พที่ มั่ นคงให้ กั บประชำชนด้ วย เพื่ อ ให้ ป ระชำชนมีรำยได้ อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง อี กทั้ ง ควรมีแ นวทำง
ในกำรจั ด กำรของเหลื อ ใช้ จำ กสิ น ค้ ำเกษตรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ โดย กำรจั ด กำรปั ญ หำขยะนั้ น
ควรส่ ง เสริม วิ ธี ก ำรจัด กำรขยะในรู ป แบบที่ เ ป็ น มิ ต รกับ สิ่ ง แวดล้อ ม รวมทั้ง อำจจั ด เป็ น กิ จกรรม
ทำงเศรษฐกิ จ เพื่อสร้ำงอำชี พให้ ชุมชน สร้ำงกำรรับผิ ดชอบร่ว มกัน และปลู กจิต สำนึ กให้ อยู่ร่วมกั บ
ธรรมชำติได้อย่ำงสมดุลและยั่งยืน
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่ อสำร และกำรโทรคมนำคม
ได้อภิ ปรำยและให้ข้ อคิดเห็น สรุปได้ว่ำ ประเด็น กำรปฏิรูป กำรรู้ เท่ำ ทันสื่อ ของประชำชน ต้องมีกำร
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนมีควำมเข้ำใจอย่ำงแท้จริง และเน้นกำรสอนในโรงเรียนและในมหำวิทยำลัย
เพื่อ สร้ ำงกำรรับ รู้แ ละวิเครำะห์ สื่อ ประเด็น กำรปฏิ รูป แนวทำงกำรส่ง เสริมจริย ธรรมและมำตรฐำน
วิชำชีพสื่อ ยังมีกำรดำเนินกำรตรำกฎหมำยที่ล่ำช้ำกว่ำระยะเวลำตำมที่แผนกำหนด ประเด็นกำรปฏิรูป
โครงสร้ ำงอุ ตสำหกรรมสื่ อสำรมวลชน และเทคโนโลยีสำรสนเทศ ควรเร่งด ำเนิ นกำรจัด ตั้งโครงข่ำย
แห่งชำติเพื่อบริหำรจัดกำรโครงข่ำยวิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนำคม โดยควบรวม TOT กับ CAT เพื่อให้
สำมำรถใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ให้เกิดประสิท ธิภำพสูงสุดและลดภำระผู้ประกอบกำร ภำครัฐควรเป็นผู้เริ่ ม
ลงทุ นอิน เทอร์เน็ ตหมู่ บ้ำน สร้ ำงองค์ค วำมรู้และจู งใจให้ป ระชำชนนำไปใช้ อย่ำ งถูก วิธี และส่งเสริ ม
สนับสนุนให้ภำคเอกชนร่วมลงทุนด้วย ประเด็นกำรปฏิรูปแนวทำงกำรกำกับดูแลสื่อออนไลน์ ควรเร่ ง
ผลัก ดัน ให้เ กิด กำรแก้ ไขพระรำชบัญ ญัติคุ้ มครองเด็ ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้ค รอบคลุ มกำรใช้สื่ อออนไลน์

-๙และควรมีม ำตรกำรลงโทษผู้ใ ช้โทรศัพท์มื อถือ ที่ไ ม่ลงทะเบีย นและกำรใช้สื่อ ออนไลน์ที่ไ ม่เ หมำะสม
อย่ำงจริ งจัง ประเด็นกำรปฏิรูป กำรบริ หำรจัดกำรควำมปลอดภั ยไซเบอร์ ปัจจุ บัน มีกฎหมำยว่ำ ด้ว ย
กำรรัก ษำควำมมั่น คงปลอดภั ยไซเบอร์แ ห่ง ชำติและกฎหมำยว่ ำด้ วยกำรคุ้ม ครองข้อ มูล ส่ว นบุ คคล
ใช้บัง คับแล้ ว แต่ ยังไม่สำมำรถจั ดตั้ง สำนัก งำนและคั ดเลือ กคณะกรรมกำรได้ และยั งไม่ส ำมำรถออก
กฎหมำยลำดับรองได้ สำหรับ ประเด็นกำรปฏิรูประบบกำรบริหำรจัดกำรข้ อมูลข่ำวสำรภำครัฐ ควรเร่ ง
ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ ประชำสัมพั นธ์ให้ มีควำมรู้ด้ำ นกำรพู ด มีค วำมสำมำรถในกำรวิเ ครำะห์ข้อมู ล และ
สำมำรถชี้แจงให้ประชำชนเข้ำใจได้
ด้านสังคม
ผู้แ ทนคณะกรรมำธิ ก ำรกำรพัฒ นำสั ง คม และกิ จกำรเด็ ก เยำวชน สตรี ผู้ สู งอำยุ
คนพิ กำร และผู้ด้อ ยโอกำส และสมำชิ กวุฒิ สภำได้อภิ ปรำยและให้ข้ อคิ ดเห็น สรุ ปได้ ว่ำ กำรปฏิรูป
ส่วนใหญ่จะเป็นกำรปฏิรูปในระดับกำรดำเนินงำนเพื่อกำรปฏิ รูป ซึ่งเป็ นกำรรำยงำนกำรกิ จกรรมและ
โครงกำร เช่น กองทุนกำรออมแห่งชำติเป็นกำรรำยงำนจำนวนสมำชิกที่เพิ่มขึ้น ไม่มีกำรศึกษำวิเครำะห์
ว่ำจะบรรลุเ ป้ำหมำยเมื่อ ไหร่ ควรที่ จะทบทวนประเด็ นกำรปฏิรูปโดยมุ่ งกำรปฏิรูปในระดับ ระบบ
และโครงสร้ำงซึ่งเป็นเรื่องกำรบริหำรจัดกำร โดยอำจจะนำเรื่องโครงกำรคนละครึ่งมำปรับใช้เพื่อส่งเสริม
กำรออม และศึกษำพฤติ กรรมกำรออม เพื่อตั้ง เป้ำหมำยแบบก้ำวกระโดด ส ำหรับ ประเด็นกำรปฏิรูป
ระบบส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง โครงกำรพัฒนำตำบลเข้มแข็ง ยังมีกำรขับเคลื่อนน้อย ไม่มีโครงกำรที่เสนอ
โดยตำบล โครงกำรส่วนใหญ่เสนอโดยส่วนรำชกำรระดับบน กระทรวงต่ำง ๆ มีกำรจ้ำงบุคคลภำยนอก
ตำบลมำท ำหน้ำที่ ส ำรวจและเก็ บ ข้ อ มู ล ซึ่ ง เป็ น กำรทำงำนที่ ซ้ ำซ้ อนและคนในตำบลไม่ ไ ด้ เ ป็ น
ผู้ ด ำเนิ น กำรเอง นอกจำกนี้ ค วรเร่ ง รั ด กำรพิ จำรณำกฎหมำยที่ ส อดคล้ อ งกั บ นโยบำยรั ฐ บำล
และแผนกำรปฏิรูปประเทศอย่ำงละเอียดรอบคอบ เช่น ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิต
กลุ่ มชำติพัน ธุ์ พ.ศ. .... ร่ ำงพระรำชบั ญญั ติ ส่ง เสริ มและพั ฒ นำองค์ กรภำคประชำสั งคม พ.ศ. ....
กำรจัดทำกฎหมำยเกี่ยวกั บกำรขึ้นทะเบียนโดยเฉพำะกลุ่มคนพิกำร คนยำกจน กลุ่มบุคคลบนพื้นที่สู ง
กลุ่มชำติพัน ธุ์ เป็ นต้น และควรให้ ชะลอกำรด ำเนิน งำนกำรขยำยอำยุเกษี ยณจำก ๖๐ ปี เป็น ๖๓ ปี
รวมทั้งควรส่งเสริมและสร้ำงสังคมสูงวัยที่เข้มแข็งและยั่งยืน เนื่องจำกปัจจุบันผู้สูงอำยุมีมำกขึน้ มีรำยได้
ไม่ เพี ยงพอต่ อกำรด ำรงชีวิ ต โดยส่ง เสริ มควำมรู้ด้ ำนกำรเงิ นที่ เ พีย งพอตั้ง แต่ วัย ท ำงำน สนั บสนุ น
ให้มี กำรออมเพื่ อสร้ำงหลัก ประกั นที่ มั่น คง ส่ งเสริ มให้มี กำรจ้ ำงงำนผู้ สูง อำยุที่ มีศั กยภำพ มีค วำมรู้
และประสบกำรณ์ในแต่ละตำบล และให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสังคมสูงวัยที่เข้มแข็ ง
คือ ท้ อ งที่ (ก ำนัน ผู้ ใ หญ่ บ้ ำน) ท้ อ งถิ่ น (เทศบำล อบต.) ภำคสั ง คม และหน่ว ยงำนสนั บ สนุ น
(โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล โรงเรียน)

- ๑๐ ด้านพลังงาน
สมำชิกวุ ฒิสภำได้ อภิป รำยและให้ ข้อคิ ดเห็ น สรุปได้ว่ำ แผนกำรปฏิรูป ประเด็น ที่ ๑
ปฏิรูปองค์กรด้ำนพลังงำน มีควำมล่ำช้ำ ขอบเขตกำรปฏิบัติงำนของกองบริหำรสัญญำมีควำมไม่ชัดเจน
แผนกำรปฏิรูปประเด็นที่ ๔ แผนพัฒนำกำลังผลิตไฟฟ้ำของประเทศฉบับใหม่ PDP 2018 มีกำลังสำรอง
กำรผลิตไฟฟ้ำสูงถึงร้อยละ ๕๐ ซึ่งเกินควำมจำเป็น อันจะเป็นเหตุให้ผู้บริโภคต้องรับภำระค่ำไฟฟ้ำทีส่ งู ขึน้
แผนกำรปฏิรูปประเด็น ที่ ๗ กำรพัฒนำอุ ตสำหกรรมก๊ำ ซธรรมชำติ ยังไม่มีกระบวนกำรกำรมี ส่วนร่ว ม
ของภำคเอกชน ทั้งนี้ ไม่ควรชะลอแผนกำรดำเนินโครงกำร แต่ควรประเมินและปรับแก้กฎระเบียบต่ำง ๆ
ที่เป็ นอุ ปสรรค รวมทั้ งหำรื อกับ ภำคเอกชนในกำรตั้ งเกณฑ์ค่ำธรรมเนีย มและค่ำบริก ำรที่เหมำะสม
ตลอดจนศึกษำควำมต้องกำรในตลำดประเทศเพื่อนบ้ำน เพื่ อให้เป็ นกำรนำไปสู่กำรเป็ น LNG Hub
แผนกำรปฏิรูปประเด็นที่ ๘ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ระยะที่ ๔ รัฐควรพิจำรณำปัจจัยเกื้อหนุน
ต่ำง ๆ เช่น ฝั่ งของท่ ำเรือ และเส้น ทำงกำรขนส่ งเชื่อ มท่ ำเรื อกั บพื้ นที่ อุต สำหกรรม แผนกำรปฏิรูป
ประเด็นที่ ๑๒ แผนพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลือก AEDP 2018 ขำดกำรมีส่วนร่วมของ
ภำคเอกชน และนโยบำยตำมแผนมีก ำรเปลี่ยนแปลงตำมรัฐ มนตรี ในส่วนกำรปฏิรูป โครงสร้ ำงกำรใช้
พลังงำนภำคขนส่ง ระยะ ๒๐ ปี ยัง ไม่มีแผนงำนใด ๆ รองรับกำรอุดหนุ นเชื้อเพลิ งชีวภำพที่จะสิ้นสุ ด
ตำมกรอบเวลำที่กฎหมำยกำหนด ทั้งนี้ จำกกำรที่เ ทคโนโลยียำนยนต์ไฟฟ้ำและแบตเตอรียังมีควำมไม่
แน่นอน กำรส่งเสริมยำนยนต์ไฟฟ้ำ (EV) ที่กำหนดในแผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติอนั เป็น
ผลมำจำกสถำนกำรณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 จะมีควำมเหมำะสมหรือไม่ นอกจำกนี้ ควรพิจำรณำ
และเริ่มดำเนินกำรเปลี่ยนหัวรถจักรดีเซลเป็นหัวรถจักรไฟฟ้ำ โดยเฉพำะในเส้นทำงทีม่ กี ำรสัญจรหนำแน่น
ซึ่ ง จะทำให้ เ กิ ด กำรลดกำรใช้ น้ำมั น ดี เ ซลและจะทำให้ ป ระสิ ทธิ ภำพกำรใช้ พลั งงำนภำคขนส่ งดี ข้ นึ
อั น จะส่งผลให้ประชำชนได้ประโยชน์เพรำะค่ ำใช้จ่ำยขนส่งสินค้ำลดลง แผนกำรปฏิรูปประเด็นที่ ๑๔
กำรใช้ข้อบัญ ญัติเกณฑ์มำตรฐำนอำคำรด้ำนพลังงำน (BEC) ควรเร่งรัดประชำสัมพันธ์ข้ อบัญญัติให้ทุ ก
ภำคส่วนได้รับรู้เพื่อเตรียมกำรปฏิบัติ แผนกำรปฏิรูปประเด็นที่ ๑๗ กำรส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บ
พลังงำน เห็นควรให้สำนักนโยบำยและแผนใช้กรอบแผนงำนและผลกำรดำเนินกำรของแผนขับเคลือ่ น
กำรด ำเนิ นงำนระยะสั้นตำมที่ คณะกรรมกำรนโยบำยพลั งงำนแห่ง ชำติ (กพช.) ได้มี มติเ ห็นชอบแผน
แม่บ ทกำรพั ฒนำระบบโครงข่ ำยสมำร์ทกริด ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๙ โดยกำรจั ดท ำ
แผนปฏิบัติกำรให้สอดคล้องกัน และควรให้หน่วยงำนบูรกำรข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อกำรดำเนินตำมแผนงำน ทั้งนี้ หน่วยงำนที่ดำเนินกำรในโครงกำรนำร่องควรนำฐำนข้อมูลมำใช้ในกำร
ผลักดันและส่ งเสริมกำรติ ดตั้งระบบกั กเก็บพลังงำนเพื่อให้เกิ ดประโยชน์สู งสุดและคุ้มค่ำต่อกำรลงทุนในภำครั ฐ
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรส่งเสริมเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงำนควรเร่งรัดดำเนินกำรจัดทำแผนปฏิบตั กิ ำร
(Action Plan) ต่อไป

- ๑๑ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบ
ผู้แทนคณะกรรมำธิก ำรศึกษำตรวจสอบเรื่องกำรทุจริต ประพฤติมิ ชอบและเสริมสร้ำง
ธรรมำภิบำล และสมำชิก วุฒิสภำได้อภิปรำยและให้ ข้อคิดเห็น สรุปได้ว่ำ ในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริ ต
และคอร์ รัปชั่น ควรมีกำรบูรณำกำรกำรทำงำนโครงกำร STRONG จิ ตพอเพีย ง ของส ำนักงำน ป.ป.ช.
กับโปรแกรม ACT AI ขององค์ กรต่ อต้ ำนคอร์รัปชั่ นแห่ งประเทศไทย โดยกำรใช้พลั งประชำชนและ
เทคโนโลยีเ ข้ำมำมี ส่วนร่วม ควรเร่ งรั ดพัฒ นำระบบกำรเปิ ดเผยข้อ มูลที่ ได้ม ำตรฐำนสำกลให้เกิ ดขึ้ น
โดยเร็ ว และปรั บระบบกำรบริ กำรให้ เป็ น Electronic โดยเฉพำะกำรจ่ ำยเงิ น ทุก ประเภท รวมทั้ ง
ปรับปรุงระบบนำยทุนของพรรคกำรเมืองให้มีควำมโปร่งใส ตลอดจนเพิ่มควำมแข็งแกร่งและควำมเป็น
อิสระของหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และขยำยผลโครงกำร
ข้อตกลงคุ ณธรรมในกำรจัด ซื้อจั ดจ้ำงให้ ครอบคลุ มทั้ง ประเทศ โดยใช้ ระบบเทคโนโลยี เข้ำ มำบริหำร
จัดกำรข้อตกลงคุณธรรมขนำดกลำงและขนำดเล็ก นอกจำกนี้ ควรเร่งรัดดำเนินกำรตำมเป้ำหมำยและ
ตัวชี้วัด ของแผนปฏิรูป ประเทศเร่งด่ วนด้ำนกำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยกำรเพิ่มกำรประสำนงำนที่ดีระหว่ ำงรั ฐบำล คณะกรรมกำรบริ หำรรำชกำรแ ผ่นดิ นตำมกรอบกำร
ปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) คณะกรรมกำรปฏิรปู ประเทศ
คณะกรรมำธิ กำร ตสร. ของวุฒิ สภำ และหน่ว ยงำนที่ รับ ผิด ชอบในแต่ ล ะกิ จกรรม เพื่อ ผนึก กำลั ง
ขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศให้สัมฤทธิ์ผลตำมที่ประชำชนมุ่งหวังโดยเร็ว
ด้านการศึกษา
ผู้แทนคณะกรรมำธิ กำรกำรศึก ษำ และสมำชิ กวุฒิ สภำได้ อภิ ปรำยและให้ข้ อคิด เห็ น
สรุปได้ว่ำ กำรปฏิรูปกำรศึกษำเป็นกำรเปลี่ยนแปลงประเทศด้วยสันติวิธี ซึ่งจะสัมฤทธิ์ผลได้ควรต้องเร่ง
แก้ไขพระรำชบัญญัติกำรศึ กษำฉบับปัจจุบัน เนื่องจำกใช้บังคับมำกว่ำ ๒๐ ปี แล้ว และระบบกำรศึกษำ
ได้เ ปลี่ย นแปลงไปมำก กฎหมำยเดิม ไม่ส ำมำรถใช้ได้ อย่ำ งครอบคลุม โดยกฎหมำยจะช่วยลดควำม
เหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำได้ ไม่ว่ำจะเป็นผู้พิกำร ผู้ ยำกไร้ทุ กคนต้อ งเข้ำถึ งกำรศึ กษำได้ อย่ำงเสมอภำค
ต้องสอนเรื่องกำรเรียนรู้ให้เท่ำทันสื่อตั้งแต่เด็กเล็ก รู้จักคิด พู ด และยอมรับควำมเห็นต่ำง มีควำมอดทน
และประนีประนอม อีกทั้ง รัฐบำลจะต้องเห็นว่ำกำรจัดสรรงบประมำณเพื่อกิ จกรรมที่เป็นกำรสนับสนุ น
กำรดูแลกำรศึกษำของเด็กตั้งแต่ป ระถมวัยเป็นกำรลงทุนที่คุ้มค่ำ เมื่ อเด็กเติบโตจะสำมำรถดูแลตัวเอง
และเป็นกำลังสำคัญในกำรพัฒนำประเทศชำติต่อ ไป
การติดตามการบริหารงบประมาณ
ผู้แทนคณะกรรมำธิ กำรติด ตำมกำรบริห ำรงบประมำณได้ อภิป รำยและให้ข้อ คิด เห็ น
สรุ ปได้ ว่ำ ด้ ำนงบประมำณพบว่ ำยัง ไม่ เ ห็น ผลกำรด ำเนิ นกำรในด้ำ นกำรปฏิ รูป ประเทศในกำรจั ด
งบประมำณรำยจ่ำย มี แต่ งบประมำณรำยจ่ ำยเพื่ องำนประจำ ในปีง บประมำณที่ผ่ ำนมำกำรจัด ท ำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติ งบประมำณรำยจ่ำยประจำปีง บประมำณล่ ำช้ำประกอบกับปัญ หำสถำนกำรณ์จำก
โรคติ ดเชื้อ ไวรัส โคโรนำ ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบให้ ไม่ส ำมำรถดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศได้

- ๑๒ ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยงบประมำณได้ทัน ส่งผลให้มีกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่ อมปีจำนวนมำก และมีงบประมำณ
ที่ไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ทัน อีกจำนวนหนึ่ง ไม่เห็นควำมชัดเจนในกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศและยุทธศำสตร์ชำติ จึงมีข้อเสนอแนะไปยังส่ วนรำชกำรหลักที่ส ำคัญที่เกี่ ยวข้องกับกำรปฏิรูปประเทศ
ได้แ ก่ สำนักงำนสภำพัฒ นำกำรเศรษฐกิ จและสั งคมแ ห่งชำติ ส ำนั กงบประมำณ สำนัก งำน ป.ย.ป.
ต้องให้ควำมสำคัญในกำรกำหนดนโยบำยที่ชัดเจนโดยต้องมีกำรประสำนงำนอย่ำงใกล้ชิดกับหน่วยงำน
ต่ ำง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกำรดำเนิ น กำรปฏิ รูป ประเทศ ซึ่ ง จะต้ อ งให้ เ วลำพอสมควรแก่ ส่ วนรำชกำร
ในกำรวำงแผน กำรกำหนดค่ำเป้ำหมำย และกำรแปลงแผนในกำรจัดสรรงบประมำณ
การปฏิรูปประเทศในภาพรวม
สมำชิ กวุ ฒิ สภำได้ อภิ ปรำยและให้ ข้ อคิ ดเห็ น สรุ ป ได้ ว่ำ จำกที่ ได้ ป ระเมิ น ภำพรวม
ควำมก้ ำวหน้ำตำมแผนกำรปฏิ รูปประเทศฯ ในรอบ ๓ เดือ น (เมษำยน - มิถุ นำยน ๒๕๖๓) พบว่ ำ
กลุ่มที่ล่ำช้ ำและมีอุ ปสรรคปัญ หำมำก มีจำนวน ๒ กลุ่ม คือ กำรเมืองและกฎหมำย กลุ่มที่อ ยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรขั้นต้น มีจำนวน ๔ กลุ่ ม คือ กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน กำรสื่อสำรมวลชนและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ กำรพลั ง งำน และกำรศึก ษำ กลุ่ ม ที่ด ำเนิน กำรใกล้ ส ำเร็ จตำมแผนมี จำนวน ๓ กลุ่ ม
คือ กระบวนกำรยุติ ธรรม กำรสำธำรณสุข กำรป้ องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ต กลุ่ มที่ด ำเนิน กำร
แล้ว เสร็ จตำมแผน มีจำนวน ๓ กลุ่ ม คือ เศรษฐกิจ ทรัพ ยำกรธรรมชำติ และสิ่ง แวดล้อ ม และสั งคม
ซึ่งปัจจัยที่จะทำให้กำรปฏิรูปสำเร็จได้นั้น ต้องมีหลักนิติรัฐที่เข้มแข็ง มีรัฐบำลที่มีเสถียรภำพและจัดกำร
ปัญ หำต่ ำง ๆ ได้ และมี พลั ง ทำงสัง คมที่ ส ร้ำ งสรรค์ นอกจำกนี้ ควรให้ ค วำมสำคั ญกั บ กำรปฏิ รูป
กระบวนกำรสอบสวนซึ่ งเป็นเรื่อ งสำคัญ ของกำรพัฒ นำต้นน้ ำของกระบวนกำรยุติ ธรรม โดยเฉพำะ
สิทธิของผู้ถูกจับตำมรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมอำญำเกี่ยวกับสิทธิในกำรติดต่อ
ญำติ หรือ ทนำยควำมเมื่ อถู กจับ หรือกำรให้ท นำยควำมหรือ ผู้ที่ ตนไว้ว ำงใจเข้ำร่ วมฟังกำรสอบสวน
รวมทั้ ง กฎหมำยควรบั ง คั บ ใ ห้ เ จ้ ำหน้ ำ ที่ ข องรั ฐ ต้ อ งประชำสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชำชนไ ด้ ท รำบถึ ง
กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงกฎหมำยที่สำคัญ เช่น กฎหมำยเกี่ยวกับกำรขออนุญำตหรือกำรขึ้นทะเบีย น
เพื่ อให้ป ระชำชนมีเ วลำที่เ พีย งพอในกำรเตรี ยมตัว ปฏิ บัติ ใ ห้ถู กต้ องตำมกฎหมำย อี กทั้ งควรมีก ำร
พิจำรณำทบทวนประสิทธิภำพของกำรบังคับ ใช้กฎหมำยเกี่ยวกับภำษีที่ดิ นและสิ่งปลูกสร้ำงด้วย ส่ว น
ภำพรวมของกำรปฏิรูปด้ำนกำรศึกษำนั้ น ควรมีกำรปฏิรูปโครงสร้ำงในภำพรวมทั้งระบบ และเน้นกำร
พัฒนำครูเพื่อให้เป็นแบบอย่ำงที่ดีของสังคมได้
หลังจำกผู้แ ทนคณะกรรมำธิ กำรสำมัญประจำวุฒิส ภำและสมำชิกวุ ฒิสภำได้อภิ ปรำย
แสดงควำมคิดเห็ นและให้ข้อ เสนอแนะจนครบถ้วนแล้ว นำยอนุชำ นำคำศัย รัฐมนตรีป ระจำสำนั ก
นำยกรัฐมนตรีได้กล่ำวขอบคุณที่สมำชิ กวุฒิสภำที่ไ ด้ร่วมอภิปรำยแสดงควำมเห็นและให้ ข้อเสนอแนะ
อันทรงคุ ณค่ำ ทั้งนี้ ได้มอบหมำยให้ส ภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสัง คมแห่งชำติและกรรมกำรปฏิรูป
ประเทศไปปรับ ปรุ ง และเร่ง รั ดกำรดำเนิน กำรปฏิ รูป ประเทศในแต่ล ะด้ำ น เพื่ อ ให้ มีก ำรบู รณำกำร
ระหว่ำงหน่ วยงำนและครอบคลุ มทุก พื้น ที่ รวมทั้ง เร่ง รัด กำรเสนอกฎหมำยที่จำเป็น เช่ น กฎหมำย

- ๑๓ เกี่ยวกับกำรปฏิรูปสื่อ โดยให้มีกำรรำยงำนไปยังรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อสั่งกำรให้หน่วยงำนผูร้ บั ผิดชอบ
เร่งดำเนินกำรต่อไป นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ คณะ ได้ปรับปรุงแผนกำรปฏิรูป
ประเทศเรียบร้ อยแล้ว และแผนดังกล่ำวได้ผ่ำ นควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรยุทธ ศำสตร์ ชำติแล้ ว
อยู่ ระหว่ ำงเสนอต่อ คณะรัฐ มนตรี เพื่ อน ำเสนอรัฐ สภำต่ อไป และกำรเสนอรำยงำนควำมคืบ หน้ ำฯ
หลังจำกเดือนกันยำยน ๒๕๖๓ จะเป็นกำรนำเสนอในรูปแบบใหม่โดยจะรำยงำนควำมคืบ หน้ำเฉพำะ
กิ จกรรมที่ เ ป็ น ประเด็ น Big Rock ส่ ว นกิ จกรรมที่ ไ ม่ ใ ช่ Big Rock จะรำยงำนผ่ ำ นระบบติ ด ตำม
และประมวลผลแห่ ง ชำติ (eMENSCR) ซึ่ ง สมำชิ ก วุ ฒิ ส ภำสำมำรถติ ด ตำมได้ โดยสภำพั ฒ นำ
กำรเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชำติ จะร่ ว มมื อ กั บ วุ ฒิ ส ภำเพื่ อ อ ำนวยควำมสะดวกในกำรติ ด ตำม
ควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับกำรปฏิรูปประเทศต่อไป
จำกนั้ น พลเอก สิง ห์ศึก สิ งห์ไพร ประธำนคณะกรรมำธิกำร ตสร. ได้กล่ ำวขอบคุ ณ
สมำชิ ก วุ ฒิ ส ภำ รั ฐ มนตรี และผู้ แ ทนของหน่ ว ยงำน ที่ ไ ด้ ร่ว มอภิ ป รำยแสดงควำมคิ ด เห็ น และ
ให้ข้อ เสนอแนะในกำรพิจำรณำรำยงำนควำมคืบหน้ำ ในกำรด ำเนิ นกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศฯ
และรำยงำนของคณะกรรมำธิกำร ตสร.
ที่ป ระชุ มพิ จารณารับ ทราบรายงานความคืบ หน้ า ในการดาเนินการตามแผนการ
ปฏิรู ปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)
พร้อมทั้งเห็นด้วยกับรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการ
ปฏิรู ปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓)
ของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทาและดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และมีมติให้ส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ไม่มี)

ก่อนปิดกำรประชุมประธำนในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำจะมีกำรประชุ มร่วมกันของรัฐสภำ
ในวันอังคำรที่ ๑ ธันวำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๙.๓๐ น. จึงขอให้สมำชิกวุฒิสภำเข้ำประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
เลิกประชุม เวลา ๑๙.๔๑ นาฬิกา

