
 

 

 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
คร้ังท่ี  ๖ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังที่หน่ึง) 
วันอังคารที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 

โดย สํานักการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
วันอังคารท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 

(เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของท่ีประชุมวุฒิสภา 
ครั้งท่ี ๖ (สมัยสามัญประจําปีคร้ังท่ีสอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนท่ีหนึ่ง 
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนท่ีสอง ผลัดเปล่ียนกันทําหน้าท่ีประธานของท่ีประชุม
   ก่อนเปิดการประชุม ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้อนุญาต
ให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด 
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จํานวน ๑๐ คน เป็นเวลาพอสมควร 

เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและดําเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

(๑)  เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม            (ไม่มี) 

 (๒)  รับรองรายงานการประชุม             (ไม่มี) 

เร่ืองด่วน         จํานวน   ๑   เร่ือง 
 

 
ผลการพิจารณา 
ในการพิจารณาของท่ีประชุมวุฒิสภา กรรมการปฏิรูปประเทศ ผู้แทนจากสภาพัฒนา 

การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงานขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 

- รายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามเเผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน – มิถุนายน  ๒๕๖๔) พร้อมรายงาน  
ของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทําและ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สํานักงาน ป.ย.ป.) เข้าร่วมประชุมเพ่ือนําเสนอและช้ีแจงรายงาน  
โดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา  นาคาศัย) เป็นผู้นําเสนอรายงานต่อท่ีประชุม 

  คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทํา
และดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (คณะกรรมาธิการ ตสร.) โดยรองประธานคณะกรรมาธิการ ตสร. 
(พลเอก ชูศักด์ิ  เมฆสุวรรณ์) ได้แถลงรายงานของคณะกรรมาธิการ ตสร. สรุปได้ว่า ในการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
คณะกรรมาธิการ ตสร . และคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา ได้ติดตามความคืบหน้า 
และผลสัมฤทธ์ิเชิงประจักษ์ของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิรูปประเทศฉบับ ๒๕๖๑ 
และฉบับปรับปรุง ๒๕๖๔ ท้ัง ๑๓ ด้าน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีว่า “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือความสุขของ
คนไทยทุกคน” ซ่ึงโครงการ/กิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีติดตามเป็นโครงการท่ีได้มีการติดตามอยู่เดิม 
และโครงการตามกิจการปฏิรูปประเทศ จํานวน ๔๗๘ โครงการ/กิจกรรม โดยดําเนินการแล้วเสร็จ 
จํานวน ๔๕ โครงการ/กิจกรรม มีความคืบหน้าตามแผน จํานวน ๓๖๐ โครงการ/กิจกรรม และมีการ
ดําเนินการล่าช้า จํานวน ๗๓ โครงการ/กิจกรรม โดยควรเร่งรัดและผลักดันการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศในทุกด้านเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็ว และมีกรอบเวลาท่ีชัดเจนว่า
จะเสนอภายในปี ๒๕๖๕ และเร่งรัดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องออกอนุบัญญัติต่าง ๆ ตามกฎหมาย 
ให้ครบถ้วนโดยเร็ว เนื่องจากเป็นกลไกสําคัญท่ีจะทําให้กระบวนการ ขั้นตอน และการดําเนินการในเร่ือง
ต่าง ๆ สามารถขับเคล่ือนไปได้เป็นระบบและเป็นรูปธรรม สําหรับแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๔ 
ควรมีการถ่ายทอดนโยบายสู่หน่วยปฏิบัติให้ชัดเจน บูรณาการการทํางานร่วมกันของส่วนราชการ 
ท่ีเก่ียวข้องในการจัดทําฐานข้อมูลแห่งชาติท่ีเป็นเอกภาพ โดยใช้ AI และเทคโนโลยีท่ีมีอยู่เพ่ือจัดการ
ข้อมูล จัดสรรงบประมาณเป็นการเร่งด่วนให้กับแผนงาน/โครงการเดิมท่ีกําหนดไว้ในแผนการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณท่ีไม่เพียงพอ และให้ความสําคัญและ
สนับสนุนงบประมาณให้โครงการท่ีตอบโจทย์เป้าหมายของแผนทุกโครงการ เร่งรัดการดําเนินโครงการ
ต่าง ๆ ท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการในการดําเนิน
โครงการ รวมถึงทบทวนสภาพปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นพร้อมท้ังจัดทําแผนเพ่ือรองรับสถานการณ์
เฉพาะหน้าท่ีอาจเกิดข้ึน สํานักงาน สศช. ควรเร่งดําเนินการสร้างระบบติดตามและประเมินผลให้เห็น
ภาพรวมของท้ังประเทศในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศว่ามีผลการดําเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายหรือตัวช้ีวัดหรือไม่  ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการ ตสร. และคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจําวุฒิสภา เห็นความสําคัญของการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ โดยได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้า
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ส่วนราชการประจําจังหวัด เพ่ือรับฟังการช้ีแจงและผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสําคัญ และเปิด
โอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาทุกคณะได้สอบถามความคืบหน้า 
อภิปรายแลกเปล่ียนความคิดเห็นในท่ีประชุมวุฒิสภาทุกวันจันทร์ในช่วงสมัยประชุมสามัญประจําปี 
ครั้งท่ีสอง ระหว่างวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ร่วมกันโดยไม่มีการลงมติ อันจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาประเทศ  

  ต่อมา ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา ได้อภิปราย
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดําเนินการตามรายงาน โดยจําแนกตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
สรุปได้ดังนี้ 

  ด้านการเมือง  
  รายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔) ฉบับนี้มีรายละเอียดท่ีชัดเจนข้ึนมาก ท้ังในส่วน 
ของโครงการ ระยะเวลาในการดําเนินการ รวมท้ังหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมดําเนินการ  
ซ่ึงกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ (Big Rock)  
ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการเมืองนั้น มีกิจกรรม Big Rock ๕ กิจกรรม  
คือ ๑) การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ ๓) การสร้าง 
ความสามัคคีของคนในชาติ ๔) การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง และ ๕) การปรับปรุงโครงสร้าง 
และเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูป โดยสาระสําคัญของการปฏิรูปด้านการเมือง คือ การทําให้
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการท่ีจะทําให้การเมืองดีขึ้น แต่ปัจจุบัน 
บ้านเมืองเกิดความปั่นป่วนจากการแสดงออกทางการเมืองท่ีมีการใช้พฤติกรรมปลุกปั่นให้เกิดความ
แตกแยกเพื่อเรียกมวลชน ซ่ึงการแสดงออกทางการเมืองดังกล่าวมีการกระทําผิดกฎหมาย โดยเฉพาะ
เยาวชน นิสิตหรือนักศึกษา จึงเสนอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการต้ังคณะกรรมการขึ้นมา 
ทําหน้าท่ีเจรจาตกลงกับผู้ท่ีมาเรียกร้องทางการเมืองดังกล่าวเพื่อมิให้มีการกระทําผิดกฎหมาย พยายาม
ให้มีการประนีประนอมและหาทางออกร่วมกัน และให้ตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดต่อผู้อ่ืน โดยรัฐบาล
ต้องมีความจริงใจและแสดงให้สาธารณชนเห็นถึงความพยามยามในการแก้ปัญหาดังกล่าว หากวิธีการ
ข้างต้นไม่สําเร็จ รัฐบาลต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมท้ังต้องสร้างความเช่ือม่ันให้กับ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความศรัทธาและให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ด้วยการปราบคอร์รัปชัน  
ลดภาษี มีมาตรการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ให้หน่วยงานราชการบริการประชาชนดุจญาติมิตร  
และหารายได้จากทรัพยากรของรัฐเองโดยให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด  นอกจากนี้ ควรส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก ๆ ด้าน ท้ังด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านอ่ืน ๆ 
เนื่องจากสังคมประชาธิปไตยไม่ใช่มีเพียงการเลือกต้ังเท่านั้น รวมท้ังเร่งผลักดันให้มีกฎหมายสําคัญ  
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เช่น ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... อีกท้ัง
คณะกรรมการการเลือกต้ังควรกําหนดมาตรการหรือกลไกในการควบคุมพรรคการเมืองท่ีไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายท่ีได้มีการโฆษณาหาเสียงไว้ด้วย 

  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
  การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็น “ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงก้าวสู่รัฐบาล
ดิจิทัล” ซ่ึงการเป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้นจะต้องบริหารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการประชาชนแบบดิจิทัล 
แต่ยังพบว่า มีปัญหาหรืออุปสรรคท่ีส่งผลให้การพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรรัฐบาลดิจิทัลไม่เป็นไปตาม
แผนท่ีกําหนดไว้ กล่าวคือ ปัญหาด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านรัฐบาลดิจิทัล ด้านศักยภาพ 
ความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน ด้านการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล 
ด้านการเช่ือมโยงระบบและข้อมูลภายในและภายนอกหน่วยงาน ด้านความม่ันคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการนําไปใช้ และด้านอ่ืน ๆ ดังนั้น รัฐต้องให้
ความสําคัญ กล้าเปล่ียนแปลง และกล้าลงทุน โดยต้องพัฒนาแพลตฟอร์มกลางท่ีเป็นศูนย์รวมบริการ 
ท้ังรัฐและเอกชน ผ่านแพลตฟอร์มเดียว ภายใต้กลยุทธ์ “ONE ID” “ONE LAKE” (สําหรับเก็บข้อมูล
ขนาดใหญ่) และ “ONE COUNTRY ONE PLATFORM” โดยรัฐบาลต้องสร้าง ONE COUNTRY ONE 
PLATFORM เพื่อเป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงข้อมูลและบริการออนไลน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นให้มีการแข่งขันการสร้างบริการออนไลน์โดยมีรางวัลตอบแทนท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม เป็นคนกลางช่วยประสานประโยชน์ให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย และลงทุน
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอทีให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่วนกระทรวงต้องพัฒนาบริการออนไลน์
ภาครัฐท่ีประชาชนต้องการ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้มากท่ีสุด ปิดเท่าท่ีจําเป็น เป็นคนกลางช่วยประสาน
ประโยชน์ให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย ร่วมมือกับภาคเอกชนแบบให้เอกชนได้เป็นผู้นํา
และมีส่วนร่วมให้มากท่ีสุด และปรับปรุงข้อกฎหมายให้เอ้ือต่อการใช้บริการออนไลน์ สําหรับเอกชน  
ต้องพัฒนาบริการออนไลน์ภาคเอกชนท่ีประชาชนต้องการ เปิดเผยข้อมูลภาคเอกชน ร่วมมือกับภาครัฐ 
ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะด้าน AI และใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
สําหรับในส่วนของประชาชน จะใช้บริการออนไลน์ได้ท้ังของรัฐและเอกชนผ่านแพลตฟอร์มเดียว ไม่ต้อง
ติดต้ังหลายแอปพลิเคชัน และร่วมสร้างบริการออนไลน์ได้โดยไม่ต้องรอภาครัฐ นอกจากน้ี รัฐต้องมีการ
พัฒนาไปสู่การแลกเปล่ียนบริการภาครัฐและบริการภาคเอกชนท่ีมีประสิทธิภาพด้วย 
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ด้านกฎหมาย 
  กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี ๑ มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายท่ีสร้างภาระ
หรือเป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนนั้น ควรพิจารณาทบทวน
กฎหมายให้มากท่ีสุดเพ่ืออํานวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยควรให้ความสําคัญกับกฎหมาย 
ท่ีมีผลกระทบกับการขออนุญาตของประชาชนเป็นสําคัญ และควรจัดลําดับกฎหมายท่ีจะดําเนินการ
ก่อน – หลัง รวมท้ังเร่งรัดการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ท้ังนี้ ในการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมดังกล่าว ควรมี
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องหรือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายได้แสดง
ความคิดเห็นเพ่ือยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายท่ีสร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพของประชาชนด้วย เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ท้ังนี้ ได้สอบถามหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องในความคืบหน้าในการดําเนินการตามผลการศึกษาวิเคราะห์ทบทวนกฎหมายฯ ตาม
เป้าหมายย่อยท่ี ๒.๑ ว่าได้ดําเนินการไปแล้วอย่างไร ในส่วนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๒ จัดให้มีกลไก
ทางกฎหมายเพ่ือให้มีการพิจารณาปรับเปล่ียนโทษทางอาญาท่ีไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับ 
เป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้ัน ได้สอบถามความคืบหน้าในการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา และเสนอความเห็นให้หน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องจัดทําแนวทางการปรับเปล่ียนโทษทางอาญาท่ีไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย
ให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ทันทีเม่ือกฎหมายมีผลใช้บังคับ นอกจากนี้ ภาครัฐควรประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บังคับใช้กฎหมายและประชาชนให้ชัดเจนด้วย ในส่วนกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศท่ี ๓ การจัดให้มีกลไกกําหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหน้าท่ีควบคุม 
กํากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้กฎหมาย ได้สอบถามถึงความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินการตาม
เป้าหมายย่อยท่ี ๑.๒ และ ๑.๓ ในส่วนกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี ๔ การจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชน
ในการจัดทําและเสนอร่างกฎหมาย ได้สอบถามถึงความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินการ
ตามเป้าหมายย่อยท้ังหมด ในกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี ๕ การจัดทําประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวม
กฎหมายเรื่องเดียวกันเพื่อความสะดวกในการใช้งานนั้น ได้สอบถามความคืบหน้าในการดําเนินการ 
ตามเป้าหมายย่อยท่ี ๑ ในเรื่องการเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ
เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา นอกจากนี้ ยังเห็นว่าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือ
ผู้มีหน้าท่ีเก่ียวกับการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายควรเร่งรัดในเรื่องการปฏิรูประบบการเรียนการสอน
และการศึกษาอบรมวิชากฎหมายเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้  
มีนิติทัศนะ และยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรมของนักกฎหมาย เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๒๕๘  
ค. ด้านกฎหมาย (๒) ของรัฐธรรมนูญ 
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  ด้านกระบวนการยุติธรรม 
  ในปัจจุบันปัญหาของกระบวนการยุติธรรมท่ีสําคัญ ได้แก่ ปัญหาความล่าช้า            
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ความเหล่ือมลํ้า และการขาดความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
ของประชาชน ท้ังนี้ เห็นด้วยกับการปรับปรุงแผนปฏิรูปประเทศ และเห็นว่าในประเด็นปฏิรูปท่ี ๑  
การกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกข้ันตอนของกระบวนการยุติธรรมท่ีชัดเจนเพ่ือให้ประชาชนได้รับ
ความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้านั้น ควรเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในกระบวนการ
ยุติธรรม พ.ศ. .... ในส่วนประเด็นปฏิรูปท่ี ๒ การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพ่ิมศักยภาพเพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยในการดําเนินโครงการจัดหาทนายความอาสาประจําสถานี
ตํารวจให้ครบทุกสถานีท่ัวประเทศและโครงการการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการ
สอบปากคําในการสอบสวน มีความล่าช้า ควรปรับเปล่ียนวิธีการดําเนินงาน โดยการประเมินผลสัมฤทธ์ิ 
และปรับเป้าหมาย ในส่วนประเด็นปฏิรูปท่ี ๓ การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด เพื่อลดความเหล่ือมลํ้า โดยโครงการปฏิรูประบบการปล่อยช่ัวคราว ควรมีการพิจารณาขยาย
โครงการดังกล่าวไปถึงการปล่อยช่ัวคราวในข้ันตอนอ่ืน ๆ ของกระบวนการยุติธรรมด้วย ในส่วนประเด็น
ปฏิรูปท่ี ๗ การพัฒนาระบบการสอบสวนเพ่ือสร้างความเช่ือม่ันในการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการ ในโครงการการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องท่ี ควรมีระบบข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพ่ือนําไปใช้ในการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องท่ี ในส่วนประเด็นปฏิรูปท่ี ๘ 
การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี ควรเร่งรัดการ
ขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. .... นอกจากนี้ ควรให้ความสําคัญกับ
การจัดการคดีค้างในแต่ละกระบวนงานของกระบวนการยุติธรรม 

  ด้านเศรษฐกิจ 
  การติดตามแผนการปฏิ รูปประเทศด้านเศรษฐกิจได้เ ลือกติดตามโครงการ 
ท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ จํานวน ๑๒๕ โครงการของ ๕ กิจกรรมปฏิรูป 
(Big Rock) ได้แก่ ๑. การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (๒๖ โครงการ) ๒. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียว
คุณภาพสูง (๒๙ โครงการ )  ๓ . การเ พ่ิมโอกาส SMEs ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย  
(๑๙ โครงการ) ๔. การเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (๔๖ โครงการ)  และ ๕. 
การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นพลังในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ (๕ โครงการ) พบว่า ผลการติดตาม 
ผลการดําเนินงานของโครงการมีแนวโน้มในการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับมาก และผลการดําเนินงาน
ของหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผน ซ่ึงมีผลการดําเนินงานเพียง ๑ เป้าหมายท่ีไม่เป็นไปตามแผน 
คือ เป้าหมายท่ี ๑ การสร้างเกษตรมูลค่าสูง ส่วนอีก ๔ เป้าหมายสามารถดําเนินงานเป็นไปตามแผน  
จึงมีข้อเสนอแนะในภาพรวมแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) กรณีท่ีมีความล่าช้ากว่าแผน จํานวน ๒ กิจกรรม 
คือ กิจกรรมปฏิรูปด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง และกิจกรรมปฏิรูปด้านการเพ่ิมโอกาสของ SMEs  
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ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย รวม ๙ เป้าหมายย่อย เห็นควรเร่งรัดดําเนินการให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย ทบทวนแผนงานโครงการให้เหมาะสม ส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนท่ีมี
ความเช่ียวชาญ ควรให้มีคณะกรรมการติดตาม กํากับ ดูแล เร่งรัด แก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติอย่างใกล้ชิด 
และควรมีการรายงานผลการดําเนินการอย่างครบถ้วนและเป็นระบบ เพ่ือการติดตามประเมินผล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (๒) กรณีท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และได้เร่งรัดให้เป็นไป
ตามแผน จํานวน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมปฏิรูปด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเท่ียวคุณภาพสูง 
และกิจกรรมปฏิรูปด้านการเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค รวม ๙ เป้าหมายย่อย 
เห็นควรปรับเปล่ียนวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ติดตาม กํากับ ดูแลอย่างใกล้ชิด กรณีท่ีเป็น
กิจกรรมด้านการท่องเท่ียว ควรให้มีการพิจารณาแผนงาน/โครงการ ท่ีมีผลกระทบในระดับมาก    
(๓) การดําเนินการเป็นไปตามแผน จํานวน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมปฏิรูปด้านการเพ่ิมโอกาสของ 
SMEs ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย และกิจกรรมปฏิรูปด้านการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลัง
ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ รวม ๘ เป้าหมายย่อย เห็นว่า ควรเสริมสร้างการรับรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้แผนงาน/โครงการประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการให้เป็น 
Online ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ติดตาม กํากับการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนและกรอบเวลา 
และกรณีกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพคน ควรมีการประเมินในทุกมิติ จากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง   
  นอกจากนี้ มีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนากองเรือแห่งชาติและท่าเรือ โดยเพ่ิมความ
ร่วมมือในการบริหารเรือและตู้คอนเทนเนอร์ เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และต้อง
พัฒนาประสิทธิภาพการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ท่ีท่าเรือเพ่ือเพ่ิมการใช้บริการ โดยให้บริการให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วและประหยัด ควรเร่งรัดการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา เป็นกฎหมายตาม
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศ และเพ่ือมิให้เกิดผลเสีย
ต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ  โดยท่ีในระยะเวลาอันใกล้โครงการรถไฟจีน – สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเปิดให้บริการ ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีการดําเนินการเพื่อรองรับการ
เปิดให้บริการโครงการดังกล่าว ได้แก่ ควรดําเนินการวางรางรถไฟขนาดความกว้างรางมาตรฐานขนาด 
๑.๔๓๕ เมตร จากเมืองเวียงจันทน์มายังจังหวัดหนองคาย ก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ําโขงแห่งใหม่ 
และควรมีการเจรจา ๓ ฝ่าย คือ จีน สปป.ลาว และไทย เพ่ือให้มีการก่อสร้างศูนย์เปล่ียนถ่ายสินค้า
ระหว่างประเทศในฝั่งประเทศไทยท่ีจังหวัดหนองคาย ควรมีการก่อสร้างรถไฟทางคู่ใน ๒ เส้นทางให้มี
ความต่อเนื่องและแล้วเสร็จตามแผนท่ีกําหนดไว้ ช่วงขอนแก่น – หนองคาย และช่วงมาบกะเบา –  
ชุมทางถนนจิระ เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา Missing Link และเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการขนส่ง
สินค้าทางรางทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศเพ่ือนบ้าน 
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  สําหรับการสร้างเกษตรมูลค่าสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรเร่งดําเนินการ
ปรับเปล่ียนพ้ืนท่ีจากการทําเกษตรมูลค่าตํ่า และไม่เหมาะสมกับพ้ืนท่ีไปสู่การปลูกพืช เล้ียงปศุสัตว์  
และประมงท่ีมีมูลค่าสูง นําเข้าข้อมูลการดําเนินการในระบบ eMENSCR เพ่ือการติดตาม เสนอแนะ 
และบูรณาการการทํางานร่วมกัน สําหรับโครงการบริหารจัดการน้ํา พัฒนาแหล่งน้ําและเพ่ิมพ้ืนท่ี
ชลประทาน ยังมีปัญหาและข้อจํากัดจากสภาพพ้ืนท่ี รวมท้ังระเบียบกฎหมายในการพัฒนาแหล่งน้ํา  
มีความซับซ้อน หลายขั้นตอน ทําให้ไม่สามารถขออนุญาตเข้าใช้พ้ืนท่ีป่าไม้หรือพ้ืนท่ีอุทยาน ควร
ทบทวนแนวทางการดําเนินการเพ่ือให้สามารถขยายพ้ืนท่ีชลประทานให้เกษตรกรมีน้ําใช้สําหรับการผลิต
สินค้าเกษตรอย่างเหมาะสม เพียงพอ ท่ัวถึง และเป็นธรรม   

  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  การปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษจังหวัด
ระยอง เป็นการขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ 
แต่ยังไม่มีความก้าวหน้าในการดําเนินการ ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดทําโครงการต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
ตามเวลาท่ีกําหนด และสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพ้ืนท่ีในการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ไม่ควร
กําหนดโทษทางอาญาในกฎหมายว่าด้วยสวนป่า และควรทบทวนอัตราขั้นตํ่าของการประกอบ
การเกษตรในการปลูกพืชกลุ่มให้เนื้อไม้ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่า และส่งเสริม
อาชีพให้ประชาชนอย่างแท้จริง เร่งรัดการเสนอกฎหมายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน สนับสนุนโครงการการให้สินเช่ือเพ่ือเป็นค่าลงทุนและค่าใช้จ่าย 
ในการประกอบอาชีพการปลูกสวนป่า รวมท้ังควรกําหนดนโยบายในการจัดการขยะและการรณรงค์ 
รีไซเคิล เพ่ือกําจัดหรือลดจํานวนขยะพลาสติกลง สําหรับการบริหารจัดการเขตทางทะเล ควรมีการ
กํากับดูแลและจัดทําหลักสูตรการศึกษา รวมท้ังให้ความรู้เร่ืองเขตทางทะเลท่ีถูกต้องแก่ส่วนราชการและ
ประชาชน โดยเฉพาะโครงการคลองไทยแนว ๙ เอ เช่ือมระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทย ซ่ึงเป็น
โครงการท่ีมีการลงทุนสูงและอาจนําไปสู่ปัญหาความม่ันคงได้ อีกท้ังยังส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และการประกอบอาชีพของประชาชน  

  ด้านสาธารณสุข 
  กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ 
(Big Rock) ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสาธารณสุข มีกิจกรรม Big Rock ๕ กิจกรรม 
คือ ๑) การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่ 
เพ่ือความม่ันคงแห่งชาติด้านสุขภาพ ๒) การปฏิรูปเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสําหรับประชาชนและผู้ป่วย  
๓) การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษา พยาบาลท่ีบ้าน/ชุมชน และการดูแล
สุขภาพตนเองในระบบปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม ๔) การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุน 
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ท่ีเก่ียวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ท่ัวถึงเพียงพอและย่ังยืนด้านการเงินการคลัง และ 
๕) การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้าน
สุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถ่ิน ซ่ึงหากจะกล่าวโดยเฉพาะถึงเรื่องการปฏิรูปเขตสุขภาพนั้น 
กระทรวงสาธารณสุขได้มีแนวคิดท่ีสอดคล้องกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากเขตสุขภาพ 
เป็นการกระจายอํานาจและเป็นการจัดการโครงสร้างภายในของกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่มีกฎหมาย
รองรับ และไม่สามารถบริหารจัดการข้ามกระทรวงได้ ส่งผลให้ไม่มีอํานาจบริหารจัดการท่ีเบ็ดเสร็จ
เด็ดขาด เกิดปัญหาการเข้าถึงการใช้บริการทางการแพทย์ เกิดความเหล่ือมลํ้าทางด้านงบประมาณและ
กําลังคน รวมท้ังขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานอื่น ดังนั้น อาจจะต้องมีการแก้ไข
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาไปสู่การมีกฎหมายจัดต้ังเขตสุขภาพ ท่ีเป็นรูปธรรมและเพื่อให้ประชาชน
ได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ี รวมทั้งควรมีการทบทวนและพิจารณาการถ่ายโอนอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในบางกรณี เช่น การถ่ายโอนอํานาจของ รพ.สต. ไปให้ อบต. หรือ อบจ. จะทําให้
ประชาชนได้รับผลกระทบเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยท่ีเป็นระบบ 
นอกจากนี้ จากการลงพ้ืนท่ีติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดําเนินการปฏิรูปเขตสุขภาพ (Sandbox)  
ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี ๑ ได้แก่ จังหวัดลําปาง จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน นั้น ได้มี
ข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูประดับจังหวัด โดยให้มีการพิจารณาหาข้อสรุปรูปแบบการดําเนินการ Sandbox 
ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการทํา Sandbox รวมท้ังหารือร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ก.พ.ร. ก.พ. กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ เพื่อออกแบบการดําเนินการ 
ในพ้ืนท่ีด้วย 
  ส่วนการปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติ 
และโรคอุบัติใหม่เพ่ือความม่ันคงแห่งชาติด้านสุขภาพ นั้น ด้านโครงสร้างการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  
ควรให้ความสําคัญในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขเพ่ือรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานครท้ังระบบ ด้านกฎหมาย ควรเร่งรัดการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือนําไปสู่ 
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสถานการณ์ด้านสาธารณสุขฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน 
ในอนาคต รวมท้ังทบทวนโครงสร้างการบริหารสถานการณ์ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ด้านการเตรียม
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ควรมีการจัดทําแผนการดําเนินการท่ีชัดเจนเพ่ือนําไปสู่การพัฒนาระบบบริการ 
เพ่ือรองรับการมีส่วนร่วมจากทุกสังกัด และควรมีแผนท่ีขัดเจนในการใช้งบประมาณตามพระราชกําหนด 
ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ และด้านการบริหาร
จัดการงบประมาณ ควรติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกําหนดท้ัง ๒ ฉบับดังกล่าวข้างต้น
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เก่ียวกับการดําเนินการในเรื่อง Home Isolation และ Community Isolation ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ด้วยว่า คุณภาพของการให้บริการคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่ 

  ด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ  
(Big Rock) ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านส่ือสารมวลชน มีกิจกรรม Big Rock  
๓ กิจกรรม คือ ๑) การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake 
News ๒) การกํากับดูแลส่ือออนไลน์ และ ๓) การยกระดับการรู้เท่าทันส่ือ ซ่ึงได้มีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะในส่วนท่ี ๑ แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และการขับเคล่ือนสู่การบรรลุเป้าหมาย 
อันพึงประสงค์ว่า การกําหนดโครงการซ่ึงเป็นแผนขับเคล่ือน (ระดับ ๓) ยังขาดความสอดคล้องกับแผน
ปฏิรูป (ระดับ ๒) จึงควรเพิ่มเติมข้อมูลในส่วนของความเช่ือมโยงและความเก่ียวข้องกับเป้าหมาย 
ให้ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินผลของแผนขับเคล่ือน (ระดับ ๓) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการใช้แผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูป Big Rock ในการติดตาม เร่งรัดการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างตรงจุด และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง และจากการติดตามการดําเนินการและการจัดทําแผน
ขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูป Big Rock พบว่า หน่วยงานท่ีมีความรู้ความเข้าใจจะกระจุกตัวอยู่เฉพาะ
ส่วนกลาง ดังน้ัน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมดําเนินการจึงควรเร่งรัดส่ือสารทําความ
เข้าใจเกี่ยวกับแผนการขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูป Big Rock ท้ังในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
ในเบื้องต้นควรเร่งรัดทําความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินผล และการรายงานข้อมูลความคืบหน้า 
การดําเนินการให้มีข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันอยู่เสมอและควรพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) ให้สามารถเข้าใช้งานได้โดยง่าย มีข้อมูลท่ีครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน รวมท้ังเร่งรัดให้
หน่วยงานรายงานผลการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง สําหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในส่วนท่ี ๒ แผน
ขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock (๖๒ กิจกรรม) และรายการโครงการท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย นั้น 
เห็นว่า โครงการตามท่ีปรากฏในรายงานมีจํานวนน้อย ไม่สอดคล้องกับจํานวนเป้าหมายท่ีกําหนดไว้  
และบางเป้าหมายย่อยก็ไม่ปรากฏรายช่ือโครงการมารองรับ อีกท้ังโครงการที่ถูกบรรจุในแผนส่วนหนึ่ง 
มีลักษณะเป็นงานประจําซ่ึงไม่น่าจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ  
และบางโครงการท่ีมีรายช่ือกําหนดไว้ในแผนยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจึงควรเร่งรัดการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อดําเนินการโดยเร็ว 
  ส่วนข้อวิเคราะห์ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการขับเคล่ือนการดําเนินงานผ่านแผน
ขับเคล่ือนกิจกรรม Big Rock นั้น ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ควรหารือร่วมกับหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องเม่ือได้รับผลการวิเคราะห์ต่าง ๆ แล้ว เพ่ือกําหนดแนวทางการแก้ไขและรายงานให้วุฒิสภา
ได้รับทราบต่อไป รวมท้ังเห็นควรรายงานปัญหาอุปสรรคหรือผลจากการวิเคราะห์ให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้อง
นําไปดําเนินการต่อไป นอกจากนี้เห็นว่า ภาพรวมการดําเนินการด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยี
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สารสนเทศท้ัง ๓ กิจกรรม Big Rock มีการดําเนินการเป็นไปตามท่ีแผนกําหนด แต่บางโครงการยังไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณ จึงควรเร่งรัดจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การดําเนินการปฏิบัติได้โดยเร็ว  
และในส่วนของความคืบหน้ากฎหมายปฏิรูปประเทศด้านส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น  
ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา กล่าวคือ แก้ไขเกณฑ์อายุของเด็กท่ีกระทําความผิด 
ทางอาญาแต่ไม่ต้องรับโทษ จากเดิมท่ีกําหนดไว้ไม่เกิน ๑๐ ปี เป็น ไม่เกิน ๑๒ ปี ส่วนกรณีของ 
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. .... ไม่พบข้อมูลการดําเนินการแต่อย่างใด  
ท้ังนี้ ควรกําหนดเป้าหมายเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีเป็นปัญหาอุปสรรค ให้ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน สามารถนําพาประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างทันท่วงที และควรพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี 
การส่ือสารดิจิทัล ๓ แนวทาง คือ พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
พัฒนาให้ประชาชนมีทักษะและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้อย่าง
ทัดเทียม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการรู้เท่าทันส่ือ
ให้กับประชาชนด้วย นอกจากนี้ ควรกําหนดแผนหรือนโยบายเชิงรุก เพ่ือบูรณาการข้อมูลจากการ
พัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐไปใช้ประโยชน์ในภารกิจด้านอ่ืน พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการส่ือสารในการ
ส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้านการบริการท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้สามารถเข้าถึง 
การบริการท่ีรวดเร็ว ปลอดภัย และควรเร่งรัดให้หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนร่วมกันขับเคล่ือน
กระบวนการนําสังคมไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเท่าทัน พร้อมกับติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง 
การใช้เทคโนโลยีการส่ือสารดิจิทัลไปในทางมิชอบ                 

  ด้านสังคม 
  ในกิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณ
ท่ีเพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานท้ังในและนอกระบบ ในส่วนของโครงการการร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ควรศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนการจ่ายเงินสมทบ 
ท่ีมีความเหมาะสม เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีชัดเจนในการกําหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบท้ังนายจ้างและลูกจ้าง
ท่ีจะไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาการเล่ียงเป็นแรงงานนอกระบบ ท้ังนี้ ในส่วนโครงการการผลักดันข้อเสนอ 
การปรับกฎระเบียบเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานของ กอช. ควรนําโครงการดังกล่าวไปผนวกกับ
การทํางานประจําของท้องถ่ินเพ่ือต่อยอดด้านสวัสดิการสังคม และควรมีการจัดทําฐานข้อมูลและ 
การกระจายตัวของกลุ่มแรงงานนอกระบบ เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ควรกําหนด 
ช่วงอายุท่ีมีความเหมาะสมในการได้รับบํานาญของแรงงานแต่ละกลุ่มให้มีความชัดเจน เนื่องจาก
แรงงานแต่ละกลุ่มมีอัตราการตายเฉล่ียท่ีแตกต่างกันซ่ึงอาจส่งผลให้แรงงานเสียชีวิตก่อนได้รับบํานาญ 
ในส่วนกิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒ ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือให้สามารถ
จัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพท่ีตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในการ
จัดเก็บข้อมูลตําบลเพื่อทําเป็นฐานข้อมูลตําบลควรใช้กระบวนการการวิจัยชุมชน (RECAP) เป็นตัวต้ัง 
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ควบคู่กับวิธีการพัฒนาระบบข้อมูลตําบล (TCNAP) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ 
และควรขยายผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยการสนับสนุนจากกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นและ สสส. ให้ครอบคลุมทุกตําบล ในส่วนกิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ การสร้างกลไกท่ีเอ้ือ 
ให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง รัฐโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินควรหาแนวทางให้เกิดการมีส่วนร่วม
ท้ัง ๔ ระดับ เพ่ือเป็นหุ้นส่วนสังคมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ได้แก่ ท้องถิ่น ท้องท่ี ภาคประชาสังคม และ
หน่วยงานอ่ืน ๆ และควรส่งเสริมสนับสนุนให้กลไกชุมชนมีการจัดต้ังเป็นนิติบุคคล (วิสาหกิจ/กองทุน) 
เพ่ือให้ชุมชนสามารถขอรับเงินอุดหนุนและระดมทรัพยากรท่ีจําเป็นได้จากหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ 
รวมท้ังควรมีกระบวนการเสริมศักยภาพให้แก่หน่วยงานระดับท้องถิ่นเพ่ือให้มีศักยภาพในการบริหารจัด
การเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนกิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕ การสร้างมูลค่าให้กับท่ีดินท่ีรัฐจัดให้กับ
ประชาชนน้ัน การใช้สิทธิท่ีตนเองมีในท่ีดินรัฐเพ่ือเป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้ขอสินเช่ือกับธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอ่ืนของรัฐ ควรสร้างความร่วมมืออย่างจริงจังกับธนาคารและรัฐบาลควรกําหนดนโยบาย
ให้ชัดเจน และควรกําหนดนโยบายการบริหารจัดการท่ีดินรัฐท่ีถูกบุกรุกหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้มีความ
ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนท่ีไม่มีท่ีดินได้ใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่
ตนเองและครอบครัว เช่น การให้เช่า ท้ังนี้ ในกรณีประชาชนท่ีได้รับจัดสรรท่ีดินจากรัฐเพ่ือใช้ประโยชน์ 
หากบุคคลนั้นได้มีฐานะความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้นแล้วควรคืนท่ีดินให้แก่รัฐ เพื่อให้สิทธิบุคคลอ่ืนได้ใช้ประโยชน์
ในท่ีดินนั้นต่อไป ในกิจกรรมปฏิรูปท่ี ๓ การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพ่ือให้คนพิการได้รับสิทธิ
สวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึงนั้น ควรมีระบบการประเมินความพิการใหม่ 
โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับท่ีมีความบกพร่องขั้นรุนแรงและมีความต้องการหรือความจําเป็น 
ท่ีจะต้องได้รับสวัสดิการเฉพาะความพิการ และระดับท่ีมีความจําเป็นต้องมีตัวเลขเป็นสถิติเพื่อการจัดทํา
นโยบายสาธารณะ ท้ังนี้ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรเช่ือมโยงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนหรือการขึ้น
ทะเบียนคนพิการระหว่างกัน นอกจากนี้ ควรเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาค
ประชาสังคม พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ุ พ.ศ. .... แก้ไข
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และร่างพระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็จบํานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ประเด็นกองทุนคนพิการ รวมท้ังควรปรับปรุงระเบียบเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ และแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการเก่ียวกับการขอมีบัตรคนพิการฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมท้ังควรออกระเบียบต่าง ๆ ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนข้อเสนอแนะและแนวทางการเร่งรัด
ดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายและยั่งยืน โดยการพิจารณาติดตาม เร่งรัดและขยายผลการดําเนินงาน 
ในแต่ละกิจกรรม และให้ความสําคัญกับการจัดทําฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและข้อมูลทางสังคมของ
ชุมชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะระดับตําบล รวมท้ังควรพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งของกลไกในระดับ
พ้ืนท่ีผ่านการเช่ือมโยงกับกลไกคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการและควรใช้กลไกคณะกรรมการ 
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พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการช่วยเหลือประชาชน ตลอดจน 
ควรเสริมสร้างชุมชน/ตําบลเข้มแข็งให้คลอบคลุมในทุกพ้ืนท่ี 

  ด้านพลังงาน 
  ในกิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ ศูนย์อนุมัติเบ็ดเสร็จ One Stop Service ด้านกิจการไฟฟ้า 
ท่ีแท้จริงสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ควรเร่งรัดคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงานเพ่ือพิจารณาดําเนินงานและสนับสนุนการขับเคล่ือนการดําเนินงานดังกล่าวต่อไป และควร
เร่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือจะได้
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. .... ภายในปี 
๒๕๖๕ และเร่งการจัดทําระเบียบกรรมการกํากับกิจการพลังงานฯ ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้งพิจารณากฎหมาย
ต่าง ๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับการจัดต้ังศูนย์อนุมัติเบ็ดเสร็จ One Stop Service ในกิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒  
การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ กระทรวงพลังงานและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรเร่ง
ดําเนินการด้านต่าง ๆ โดยในด้านงบประมาณ ควรเร่งเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าหรือแหล่งเงินงบประมาณอ่ืน ๆ สําหรับการขับเคล่ือนการดําเนินการโครงการต่าง ๆ ท่ีไม่ได้
รับการจัดสรรจากงบประมาณประจําปี ๒๕๖๕ ในด้านบุคลากร การดําเนินการในช่วงแรกควรจ้าง
บุคลากรภายนอก (Outsource) เพ่ือมาติดต้ังระบบศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ จากนั้นควรเร่ง
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะด้านสําหรับการดําเนินงานของการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการดําเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติต่อไป ในด้านการเช่ือมโยงข้อมูล ควรศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลของ “หน่วยงาน
ของรัฐ” เพ่ิมเติม และดําเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง หรือ 
การจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพ่ือให้สามารถเข้าถึงและเช่ือมโยงข้อมูลพลังงานสําหรับ
การจัดต้ังศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติได้อย่างสมบูรณ์ ในกิจกรรมปฏิรูปท่ี ๓ การใช้มาตรการ
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สําหรับหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ควรเร่งรัดเสนอหลักการและแนวทางการดําเนินงานของธุรกิจบริษัท
จัดการพลังงาน (ESCO) ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาโดยเร็ว และสํานักงบประมาณควรเร่งรัด
ดําเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายท่ีเบิกจ่าย
ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค โดยพิจารณากําหนดเพ่ิม “หมวด” สําหรับ
ค่าบริการจัดการพลังงานข้ึนมาใหม่โดยเฉพาะ เพ่ือให้การดําเนินการ ESCO สําหรับหน่วยงานภาครัฐ 
สามารถขอจัดต้ังงบประมาณได้ตามกฎหมาย นอกจากนี้ พพ. ร่วมกับสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ควรเร่ิมดําเนินมาตรการ ESCO เป็นโครงการนําร่อง ในกิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑๒  
ปฏิรูปพลังงานภาคขนส่ง ระยะ ๒๐ ปี ควรนําทางเลือกในการลดการปล่อยคาร์บอนในภาคขนส่ง            
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โดยการลดการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลและใช้เช้ือเพลิงชีวภาพหรือพลังงานไฟฟ้า และควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
โดยการใช้การขนส่งท่ีเป็นการลดพลังงาน รวมท้ังสนับสนุนและผลักดันการใช้การขนส่งสาธารณะ 

  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  การติดตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเลือกติดตามโครงการท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ โครงการ 
ท่ีได้มีการติดตามอยู่เดิม จํานวน ๑๕ โครงการของจํานวน ๔ ประเด็นปฏิรูป และจํานวน ๑๕ โครงการ
ของ ๕ กิจกรรมปฏิรูป พบแนวโน้มอาจจะเส่ียงต่อการบรรลุเป้าหมายภายในปี ๒๕๖๕ เนื่องจาก
เป้าหมายย่อยของกิจกรรมปฏิรูปท่ีไม่มีโครงการ/การดําเนินการรองรับ โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ฉบับปรับปรุง) ผลอันพึงประสงค์และ
ผลสัมฤทธ์ิท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นมี ๒ เป้าหมาย คือ เป้าหมายท่ี ๑ ประเทศไทยมีการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบลดลง ตัวช้ีวัดคือ คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยดีขึ้น (Corruption Perceptions 
Index : CPI) และเป้าหมายท่ี ๒ หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซ่ือสัตย์สุจริต ตัวช้ีวัดคือ 
ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซ่ึงปัจจุบันผลการดําเนินการยังห่างไกลค่าเป้าหมาย  
โดยเร่ืองดังกล่าวมีความสําคัญ ซ่ึงการดําเนินการของหน่วยงานเดียวคงจะบรรลุผลได้ยากต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง จึงมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับแผนงานเชิงรุกเพ่ือยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ในปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ ได้แก่ ต้องลดอุปสรรคและพัฒนาการอํานวยความ
สะดวกในการให้บริการภาครัฐท่ีเอ้ือต่อการค้า การลงทุน มีแผนงานปรับปรุงและยกระดับการให้บริการ 
มีการจัดต้ังศูนย์อํานวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนสําหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ เปิดเผย
กระบวนการงบประมาณตามหลักสากล เช่น สํานักงบประมาณต้องเปิดเผยการจัดทํางบประมาณ 
โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ การนําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเผยแพร่บนเว็บไซต์ล่วงหน้า ๓ เดือน 
ก่อนเสนอให้รัฐสภาพิจารณา พัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐเพ่ือประชาชนโดยจัดทําเป็น ๒ ภาษา และต้อง
เป็นข้อมูลท่ีสามารถนําไปใช้ประมวลผลและวิเคราะห์ได้  ควรสร้างการรับรู้เชิงรุกเช่ือมโยงถึง Partner 
Institute ท่ีจัดส่งข้อมูลให้กับแหล่งการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) และวางระบบการ
ขับเคล่ือนแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนน (CPI) โดยจัดต้ังคณะทํางานข้ึนดําเนินการ   
  ข้อเสนอแนะเก่ียวกับแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง จํานวน ๕ กิจกรรมปฏิรูป 
ในกิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต โครงการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน เห็นว่า
การดําเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีจํานวนบุคลากรและงบประมาณ 
ไม่สอดคล้องกับพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ นอกจากนี้ เห็นว่าการดําเนินกิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ การส่งเสริมการ 
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยการ 
มีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชนนั้น ควรได้รับความร่วมมือจากกระทรวง 
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มหาดไทยในการจัดกิจกรรมของภาคประชาชนเพ่ือสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการต่อต้านการทุจริตด้วย กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒ การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ มีการพิจารณาศึกษาทบทวนพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงง่าย จัดทํากฎหมาย 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟ้องปิดปาก ซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นชอบในหลักการแล้ว กิจกรรม
ปฏิรูปท่ี ๓ การพัฒนากระบวนการยุติธรรมท่ีรวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการดําเนินคดีทุจริต 
ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน พบว่า ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐกับจํานวนคดีทุจริตของหน่วยงานภาครัฐมีความไม่สอดคล้องกัน กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ 
การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ โครงการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ของสํานักงาน ป.ป.ช. ขณะนี้อยู่ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
พิจารณา ซ่ึงร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นร่างกฎหมายสําคัญท่ีจะบรรลุเป้าหมายและตัวช้ีวัดของการปฏิรูป
ประเทศ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕ การพัฒนามาตรการสกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนินโครงการ
ขนาดใหญ่ เห็นว่า โครงการประเมินความเส่ียงการทุจริตเชิงนโยบาย ของสํานักงาน ป.ป.ท. ทําให้
หน่วยงานท่ีเสนอของบประมาณมีมาตรการในการประเมินความเส่ียงการทุจริตของหน่วยงาน และ
บูรณาการตรวจสอบข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐตามโครงการข้อตกลงคุณธรรมและโครงการความ
โปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ แต่กิจกรรมปฏิรูปดังกล่าวยังไม่รวมถึงการทุจริตเชิงนโยบายท่ีเกิดจาก
กลุ่มการเมืองโดยตรง 

  ด้านการศึกษา 
  การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับ
การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้สมกับวัย แต่เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและการศึกษาทําให้เด็กไม่สามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติและเกิดปัญหาเด็กหลุดจากระบบ
การศึกษา ควรเร่งจัดระบบให้การช่วยเหลือเด็ก ซ่ึงในเบื้องต้นอาจจะจัดสถานท่ีปลอดภัยให้เด็กสามารถ
เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ปกติได้ มีการเยียวยาด้านจิตใจของเด็ก และต้องจัดบุคลากรท่ีมีความรู้ให้
เพียงพอต่อการพัฒนาการศึกษา รวมท้ังควรให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองเพ่ือแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
สําหรับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาต้ังแต่ระดับปฐมวัย โดยการพัฒนาการศึกษา
ให้สมวัย ในระดับปฐมวัยจะต้องมีการเตรียมการท้ังในด้านสุขภาพ โภชนาการ และการเตรียม
ประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดับอนุบาลต้องเน้นในเร่ืองการสร้างทักษะ ความคิด และการควบคุม
อารมณ์ ในระดับประถมศึกษาเน้นในเร่ืองระเบียบวินัย ทัศนคติ การพูดการเขียน และภาษา นอกจากนี้
ต้องมีการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้ทันสมัยและมีความชัดเจน พัฒนาการเรียนการสอนท่ัวประเทศ
ให้มีมาตรฐานท่ีใกล้เคียงกัน พัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ สําหรับการพัฒนาการศึกษาขั้น
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พ้ืนฐาน ควรให้ความสําคัญกับโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ เพ่ือทําหน้าท่ีแนะนําช้ีแนะแนวทางให้ครู
และผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงจะเป็นกลไกในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา และควรให้ความสําคัญกับ
ครูแนะแนวโดยเฉพาะการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การปรับโครงสร้างของหน่วยงานใน
ระบบการศึกษาเพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน เก่ียวกับโครงการกระจาย
อํานาจการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคล มีความล่าช้าไม่สามารถดําเนินงานตามแผนและ
ยังไม่สําเร็จ จึงควรเร่งรัดดําเนินการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โดยให้ท้องถ่ินและชุมชน
เข้ามีส่วนร่วมด้วย  
  สําหรับแผนปฏิรูปประเทศด้านท่ี ๑๒ การศึกษา กิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ี ๕  
การปฏิรูปบทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนา 
ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน ซ่ึงการวิจัยและนวัตกรรมมีความสําคัญต่อการ
พัฒนาทุกด้าน และช่วยเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกท้ังช่วยแก้ปัญหาให้ประเทศไทย
พ้นกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน ซ่ึงท่ีผ่านยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 
เพื่อการลงทุนอย่างจริงจัง ท้ังท่ีได้มีพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ใช้บังคับแล้ว  ท้ังนี้ การลงทุนการวิจัยและนวัตกรรมเกิดผล
อย่างน้อย ๓ ประการ คือ ๑) มีงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและปริมาณท่ีมากพอนําไปนําไปสู่การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ๒) มีกําลังคนท่ีมีความรู้ ความสามารถสูง มีทักษะ และคิดเป็น 
ทําเป็นอย่างมี คุณภาพ โดยใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนากําลังคนและผลงานทุกระดับ  
๓) มีโครงสร้างพ้ืนฐานการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงมี National 
Quality Infrastructure (NQI) แต่ท่ีผ่านมาได้รับงบประมาณจากภาครัฐน้อยมาก (๐.๐๘ - ๐.๒๐ 
เปอร์เซ็นต์ ของ GDP) ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการจัดโครงสร้างบริหาร
จัดการให้เหมาะสมตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมท้ังให้มีกฎหมายลําดับรองท่ีสามารถนําไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรัฐควรลงทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ิมขึ้นท้ังจํานวนเงินและ
เปอร์เซ็นต์ของ GDP ควบคู่กับการจูงใจให้เอกชนลงทุนด้านนี้เพิ่มข้ึน โดยใช้มาตรการจูงใจด้านภาษี 
สินเช่ือ และ BOI อีกท้ังควรส่งเสริมให้เกิดกลไกความร่วมมือในการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน ท้ังในส่วนกลาง สถาบัน และชุมชนท้องถิ่น เพ่ือให้มีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 
และนําไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากน้ี ควรให้มีระบบการติดตามและประเมินงานวิจัยและนวัตกรรม 
โดยเน้นการติดตามการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  
หรือส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจําเป็นต้องมีระบบ IT เฉพาะเพ่ือการนี้และให้เช่ือมโยงกับระบบ eMENSCR อีกท้ัง
หน่วยงานราชการทุกแห่งท่ีเป็นนิติบุคคลควรต้องจัดทํารายงานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
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ทุก ๆ ปี และให้มีการประเมินผล Transparency Report Index กับ ป.ป.ช. เพ่ือให้ทุกหน่วยงานเป็น 
Transparency Organization รวมถึงให้มีการประชาสัมพันธ์ผลงานให้มากขึ้น เพ่ือให้เห็นประโยชน์ 
ในการใช้ระบบและกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทุกด้าน นอกจากนี้  
ในส่วนของกิจกรรม Big Rock ท่ีเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ  
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ นั้น ประเทศไทยควรมีการกําหนดด้วยว่า ในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ คนไทยต้องมีทักษะใดบ้าง และต้องตระหนักรู้ร่วมกันว่า การเรียนรู้ทุกระดับนั้น ยังมีการเรียนรู้
ตลอดชีวิตท้ังในห้องเรียนและนอกห้องเรยีนอีกด้วย 

  ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  ในกิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูป
อุตสาหกรรมบันเทิง และการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคล่ือน ควรให้ความสําคัญ
กับความย่ังยืนของกิจกรรมต้นแบบในเรื่องคุณธรรมในระดับชุมชนและท้องถิ่น และควรเพิ่มกิจกรรม 
ให้หลากหลายและเน้นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมท้ังควรเร่ง
ขับเคล่ือนกลไกระบบเครดิตสังคมในระดับพ้ืนท่ีให้สามารถเกิดข้ึนได้อย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนกิจกรรม
ปฏิรูปท่ี ๒ การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ ควรบูรณาการ
แหล่งเรียนรู้ท้ังของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน และควร 
บูรณาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในการขับเคลื่อนพื้นท่ีเศรษฐกิจวัฒนธรรม รวมท้ังควรกําหนด
มาตรการการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรมให้มีความย่ังยืน นอกจากนี้ 
ในภาพรวมควรกําหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ เป้าหมายเชิงปริมาณ และค่าต้ังต้น (Baseline) ให้ชัดเจน 
และควรจัดสรรงบประมาณรองรับโครงการในแผนขับเคล่ือนกิจกรรมปฏิรูปประเทศให้ครบถ้วน ในส่วน
กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๓ การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาการออกกําลังกาย
อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬาอาชีพ ในเป้าหมายย่อยท่ี ๑ 
ส่งเสริมการออกกําลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถ่ิน ควรกําหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ท่ีชัดเจนให้กับเจ้าหน้าท่ีพลศึกษา เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีพลศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนการ
ดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ด้านกีฬาให้บรรลุตามค่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ ได้แก่ การรณรงค์ส่งเสริม
กิจกรรมการออกกําลังกายอย่างถูกสุขลักษณะและหลักวิชาการ นอกจากนี้ ควรนําเสนอวิธีการ 
การออกกําลังกายในความปกติใหม่ (New Normal) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19)  เช่น การออกกําลังกายด้วยการใช้ส่ือดิจิทัล ในเป้าหมายย่อยท่ี ๓ 
การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนากีฬา ควรปรับเปล่ียนรูปแบบแนวทางการดําเนินงานโครงการ
พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ในเป้าหมายย่อยท่ี ๔ 
การปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายด้านกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หลังจากท่ีมีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 



๑๘ 
 

 

การจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว ควรเชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมารับทราบ
ระเบียบดังกล่าว เพ่ือหาแนวทางบูรณาการ การบริหารจัดการและการใช้งบประมาณร่วมกันอย่างคุ้มค่า
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  ติดตามการบริหารงบประมาณ 
  จากรายงานความคืบหน้าฯ พบว่า การรายงานยังขาดการนําเสนอข้อมูลการดําเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ท่ีชัดเจนครบถ้วน อาทิเช่น จํานวนโครงการ การจัดลําดับความสําคัญ 
ความชัดเจนของงบประมาณท่ีใช้ดําเนินการ ได้แก่ โครงการท่ีใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือต่อเนื่องไปในงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รวมถึงการปรับแผนในการบริหารงบประมาณ โครงการท่ีใช้เงินนอกงบประมาณ โครงการท่ีไม่ใช้
งบประมาณ โครงการท่ียังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และความคืบหน้าของโครงการท่ีคาดว่า 
จะแล้วเสร็จและสามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด ท้ังนี้ ในส่วนเป้าหมายย่อย
ท่ียังไม่มีโครงการ/การดําเนินงาน รองรับท้ังในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ควรต้องมีการ
หารือเพ่ือทบทวนแผนการดําเนินการ นอกจากนี้ ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน 
ส้ินสุดล่าช้ากว่าระยะเวลาส้ินสุดของเป้าหมายย่อยท่ีกําหนดไว้ ควรพิจารณาหาแนวทางรองรับหรือ
กํากับติดตามหน่วยงานท่ีใช้ระยะเวลาเกินกว่าเป้าหมายกําหนด โดยเฉพาะท่ีล่วงเลยวันท่ี ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕ ให้ชัดเจน ในส่วนโครงการ/การดําเนินงาน ท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จําเป็นจะต้องมีการ
ทบทวนโครงการท้ังหมด โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุท่ีไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณรองรับ การจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการ/การดําเนินงาน ท่ียังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมีความจําเป็นต้อง
ดําเนินการ เพื่อนําไปสู่การใช้งบกลางในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการของบประมาณปี  
พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือดําเนินการในไตรมาสท่ี ๑ ให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด ท้ังนี้ ในส่วนข้อมูลโครงการ/
การดําเนินงาน รองรับกิจกรรม Big Rock การนําเข้าข้อมูลและการรายงานความคืบหน้า ณ ส้ินไตรมาส 
๓/๒๕๖๔ ยังไม่ครบถ้วน ควรเร่งรัดประสานงานเชิงรุกให้หน่วยงานท่ีรับผิดชอบหลักและหน่วยงาน 
ร่วมดําเนินการได้นําเข้าข้อมูลในระบบ eMENSCR พร้อมกับทําการประมวลผลและรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการ/การดําเนินงาน ภายใน ๑ เดือนนับจากวันส้ินสุดไตรมาส ตามหน้าท่ีท่ีกําหนดไว้
ในระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด 
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  การเร่งรัดการตรากฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
  คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาท้ัง ๒๖ คณะได้ดําเนินการคัดเลือกและ
จัดลําดับความสําคัญเร่งด่วนในการเร่งรัดติดตามกฎหมายท่ีต้องจัดทําหรือปรับปรุงเพ่ือการดําเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซ่ึงคณะกรรมาธิการ ตสร. ได้ประมวลผลการคัดเลือกแล้ว
เห็นควรให้มีการเร่งรัดและติดตามมากท่ีสุด จํานวน ๙ ฉบับ ได้แก่ 
  ๑. พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชนส่์วนรวม พ.ศ. .... 
  ๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. .... 
  ๔. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... 
  ๕. ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
พ.ศ. .... 
  ๖. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
  ๗. ร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. .... 
  ๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... 
  ๙. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ุ พ.ศ. .... 
  อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพระราชบัญญัติหลายฉบับไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติตาม 
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มีผลบังคับใช้แล้ว แต่ยังไม่มีการออกอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว หรือออกไม่ครบถ้วน จึงควรเร่งรัดการออกอนุบัญญัติต่าง ๆ ตามกฎหมายให้ครบถ้วน เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์
กฎหมาย และควรมีการพิจารณายกเลิก แก้ไขกฎหมาย หรือกฎที่เป็นภาระต่อการดําเนินชีวิตของ
ประชาชน ซ่ึงบางฉบับได้มีการดําเนินการแล้ว และในการรายงานผลการดําเนินการควรมีรายละเอียดว่า
มีการดําเนินการอยู่ในขั้นตอนใด  นอกจากนี้ หน่วยงานควรจัดทําคําอธิบายสรุปสาระสําคัญของ
กฎหมายและจัดทําคําแปลกฎหมายให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด  

  ต่อมารองประธานคณะกรรมาธิการ ตสร. (พลเอก ชูศักด์ิ  เมฆสุวรรณ์) ได้กล่าว
ขอบคุณทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังผู้แทนฝ่ายบริหารและผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา  
และสมาชิกวุฒิสภาท่ีได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ต้ังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ 
ต่อรายงานดังกล่าว ท้ังในภาพรวมและเชิงลึกอย่างกว้างขวางต่อแผนการปฏิรูปประเทศท้ังฉบับเดิม  
และฉบับปรับปรุง (Big Rock) อันจะช่วยกันขับเคล่ือนแผนการปฏิรูปประเทศให้สําเร็จตามกรอบเวลา 
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เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศต่อไป โดยคณะกรรมาธิการ ตสร. จะได้รวบรวมข้อมูล 
และสรุปผลการอภิปรายท้ังหมด พร้อมท้ังสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการ
ดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีในฐานะฝ่ายกําหนดนโยบาย 
ได้นําไปขับเคล่ือนและเร่งรัดไปยังหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติ ท้ังส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน  
ได้ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการให้เห็นเป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด และ 
จับต้องได้ในเชิงประจักษ์อย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับขั้นตอนการพิจารณาโครงการ
เพ่ือให้ได้โครงการท่ีสําคัญแท้จริงและมีจํานวนท่ีเพียงพอต่อการบรรลุเป้าหมาย  ท้ังนี้ สํานักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้องพิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับส่วนราชการท่ีรับผิดชอบ
ก่อนขออนุมัติคณะรัฐมนตรี  

จากนั้นเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายดนุชา พิชยนันท์) 
และผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ย.ป. (นางพงษ์สวาท  กายอรุณสุทธ์ิ) ได้กล่าวขอบคุณและช้ีแจง สรุปได้ว่า
ผลการรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของ
รัฐธรรมนูญ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จะประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือเร่งรัดขับเคล่ือนและผลักดันให้มีการดําเนินการท่ีส่งผลต่อ
กิจกรรมปฏิรูปฉบับปรับปรุง (Big Rock) และจักได้มีการถ่ายทอดนโยบายตามลําดับช้ันความรับผิดชอบ
ให้ชัดเจน และกํากับดูแลอย่างใกล้ชิด รวมท้ังให้ความสําคัญกับการออกกฎหมายท่ีจําเป็นเร่งด่วน 
เพ่ือให้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็ว รวมท้ังทุกประเด็นท่ีสมาชิกวุฒิสภาได้ให้ความสําคัญ ได้แก่ 
การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ให้ความสําคัญกับร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง  
ด้านบริหารราชการแผ่นดิน ท่ีให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการและการคัดกรองที่มีจํานวนมาก  
โดยให้มีระบบคัดกรองกลางสําหรับเป็นศูนย์บริการเอกชนและประชาชน ด้านกระบวนการยุติธรรม  
ซ่ึงควรมีการปรับปรุงเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านเศรษฐกิจ 
กรณีให้ความสําคัญกับการเร่งรัดให้มีการสร้างรางรถไฟช่วงขอนแก่น – หนองคาย และช่วงมาบกะเบา – 
ชุมทางถนนจิระ นั้น ขอช้ีแจงว่า ขณะนี้การดําเนินการสร้างทางรถไฟรางคู่ช่วงขอนแก่น – หนองคาย 
ทางกระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟได้มีการปรับปรุงรายงานการศึกษาความเหมาะสมการดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว และจักได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป ด้านการสาธารณสุข ให้มีการปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพเพ่ือประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขท่ีดี ด้านสังคม ให้เร่งรัดการออก
กฎหมายกองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติเพ่ือให้มีความชัดเจนในการบริหารจัดการลูกจ้างและนายจ้าง
ให้เหมาะสม ด้านพลังงาน ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างกิจการพลังงานเพ่ือรองรับแนวโน้มการเปล่ียน
ผ่านพลังงานและรองรับการปรับเปล่ียนการใช้พลังงานภาคขนส่ง ในเร่ืองนี้ได้มีการจัดทําแนวทางการ
ทํางานร่วมกันระหว่างกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรในการจัดแผนการ



๒๑ 
 

 

ทํางานให้บรรลุเป้าหมาย และเรื่องการปรับเปล่ียนยานยนต์ไฟฟ้าจะมีการปรับเปล่ียนท้ังรถยนต์ 
ส่วนบุคคล จักรยานยนต์ รวมถึงรถบัสโดยสารด้วย ด้านการศึกษาให้ความสําคัญกับการส่งเสริม
หลักสูตรศึกษานิเทศก์เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ ไปสู่การศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ สําหรับเรื่องงบประมาณขอช้ีแจงว่าการจัดสรรงบประมาณ 
ในปี ๒๕๖๕ มีข้อจํากัดค่อนข้างมาก เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้า โดยท่ีในขณะนี้มีการจัดทํายุทธศาสตร์
จัดสรรงบประมาณประจําปี ๒๕๖๖ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประสาน
กับสํานักงบประมาณให้มีการนํายุทธศาสตร์ชาติ โครงการสําคัญภายใต้แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์  
และโครงการสําคัญท่ีอยู่ภายในแผนการปฏิรูปประเทศไปบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
และจะผลักดันให้มีการจัดสรรงบประมาณต่อไปโดยเฉพาะโครงการท่ีมีความเร่งด่วนสูงสุดทุกด้าน ท้ังนี้ 
ในการดําเนินการขับเคล่ือนตามแผนการปฏิรูปประเทศ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูประเทศทุกด้าน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะร่วมกันดําเนินการตามแผน
ขับเคล่ือนกิจกรรมการปฏิรูปประเทศท่ีจะส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ  
(Big Rock) ตามท่ีระบุไว้ในแผนปรับปรุงท้ัง ๑๓ ด้าน และผลักดันให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  
๔๕ ฉบับ เพ่ือให้มีการดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังจะปรับปรุงและพัฒนาระบบ eMENSCR 
เพ่ือให้สามารถเข้าใช้งานได้โดยสะดวก สามารถติดตาม กํากับดูแลได้อย่างต่อเนื่อง 

สําหรับการดําเนินงานของสํานักงาน ป.ย.ป. มีการดําเนินการปรับปรุงและเพ่ิมเติมช่องทาง 
การทํางานและการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อกับราชการโดยเฉพาะกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ซ่ึงได้ดําเนินการร่วมกับสํานักงาน ก.พ.ร. และมีการปรับปรุงการทํางานและมาตรการต่าง ๆ      
ท่ีมีผลทําให้ลดละเลิกระบบการอนุญาต เพื่อไม่ให้เกิดภาระแก่ประชาชน ซ่ึงสามารถดําเนินการไปแล้ว 
๘๕  เปอร์ เ ซ็นต์  สําหรับปัญหาเ ร่ืองสภาพภูมิอากาศเรื่ องนี้ มีการดําเ นินการอย่างต่อเนื่ อง  
มีเป้าหมายเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก โดยสํานักงาน ป.ย.ป. ได้รับมอบหมายให้ศึกษาเพ่ิมเติม ซ่ึงได้มีการ
พัฒนาต่อยอดและมีการรายงานผลไปยังนายกรัฐมนตรีแล้ว ซ่ึงนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สํานักงาน 
ป .ย .ป . ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซ 
เรือนกระจกดําเนินการศึกษาโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะเรื่องข้อกฎหมายว่าจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายใด หรือจะต้องมีกฎหมายขึ้นบังคับใช้โดยเฉพาะ นอกจากน้ี เรื่องการเร่งรัดการออกกฎหมาย  
มีจํานวน ๔๕ ฉบับ และมีกฎหมายตามหมวด ๑๖ รวมถึงกฎหมายท่ีต้องตราขึ้นตามนโยบายรัฐบาล  
รวม ๗๑ ฉบับ ซ่ึงแม้มีการผลักดันไปแล้วหลายฉบับแต่ยังมีอีกหลายฉบับท่ีเป็นปัญหา เช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับการขัดกันของผลประโยชน์ท่ีจะต้องขับเคล่ือนต่อไป สําหรับกฎหมายจํานวน ๙ ฉบับตามท่ี
สมาชิกได้กล่าวมานั้น สํานักงาน ป.ย.ป. จะนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายระยะ
เร่งด่วนต่อไป ซ่ึงมีกฎหมายหลายฉบับท่ีมีการดําเนินการไปแล้ว เช่น กฎหมายอํานวยความสะดวก 
สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการจัดทําการประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมาย เพื่อพิจารณาว่าจะต้องมีการ
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พัฒนาปรับปรุงกฎหมายในประเด็นใดบ้าง  ท้ังนี้ จักได้พยายามผลักดันให้สัมฤทธิ์ผลตามค่าเป้าหมาย  
และขอรับประเด็นข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ไปเพื่อพิจารณาดําเนินการร่วมกับ ป.ย.ป. กระทรวงต่อไป 

ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔) 
พร้อมท้ังเห็นด้วยกับสรุปผลการวิเคราะห์รายงานดังกล่าวของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ  
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และมีมติให้ส่งรายงาน
ไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 (๓)  กระทู้ถาม               (ไม่มี) 

 (๔)  เร่ืองที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว               (ไม่มี) 

 (๕)  เร่ืองที่ค้างพิจารณา                      (ไม่มี) 

 (๖)  เร่ืองที่เสนอใหม่                      (ไม่มี) 

 (๗)  เร่ืองอื่น ๆ                       (ไม่มี) 

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๕ นาฬิกา 
 

 
 

 

 

สํานักการประชุม  
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 


