
 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 

ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 

 วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 

วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
(เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา  
ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง  
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด 
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จ านวน ๑๐ คน เป็นเวลาพอสมควร 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้ 
 
(๑)  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ไม่มี) 

 
(๒)  รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 
 
(๓)  กระทูถ้าม (ไม่มี) 

 
เรื่องด่วน จ านวน     ๔     เรื่อง 

 

เรื่องด่วนที่ ๓ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ.ประจ าปี ๒๕๖๔  
พร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท า 
และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
พ.ศ. ๒๕๖๐) 



๒ 
 

เรื่องด่วนที่ ๔ รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๔  
พร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท า 
และด าเ นินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  (ตามมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน 
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐)  

เรื่องด่วนที่ ๕ รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๔) พร้อมรายงาน 
ของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการ  
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 

เรื่องด่วนที่ ๖ รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔) พร้อมรายงาน 
ของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการ  
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 

(เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๕) 

 
ผลการพิจารณา 
ในการพิจารณาได้มีรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) กรรมการปฏิรูป

ประเทศ ผู้แทนจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.) เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายงาน  

ผู้แทนคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ ตสร. ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา 
และสมาชิกวุฒิสภา ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการตามรายงานทั้ง ๔ ฉบับ 
จ าแนกตามแผนการปฏิรูปประเทศ ๑๔ ด้าน โดยมีสาระส าคัญโดยสรุป ดังนี้ 

๑. แผนการปฏิรูปด้านการเมือง 
จากการติดตามการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปด้านการเมือง มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ (๑) 

กิจกรรมด้านการส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
มีหน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม คือ คณะกรรมการการเลือกตั้งและสถาบัน
พระปกเกล้า อย่างไรก็ตาม ควรมีการสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ประชาธิปไตยโดยผลักดันให้เป็นวาระ
แห่งชาติ  (๒) กิจกรรมด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ 
เห็นว่ายังด าเนินการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จึงควรเร่งด าเนินการนโยบายสาธารณะให้ทั่วถึง กว้างขวาง 



๓ 
 
และเป็นธรรม (๓) กิจกรรมด้านการสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ควรเร่งให้เกิดความ
สามัคคีปรองดองในสังคมโดยแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มนักการเมือง 
นักวิชาการ และภาคประชาชน  (๔) กิจกรรมด้านการส่งเสริมพัฒนาพรรคการเมือง ควรสนับสนุนให้ 
พรรคการเมืองเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง กล่าวคือ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองทุกระดับและ 
การด าเนินงานดา้นการเมืองค านงึถึงประโยชนท์ี่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน  และ (๕) กิจกรรมด้านการปรบัปรงุ
โครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูป ควรมีการพัฒนางานด้านรัฐธรรมนูญไปพร้อมกับความร่วมมือ
ในทางการเมือง เร่งลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นให้ได้มากที่สุด  ทั้งนี้ เพ่ือให้รัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง 
โดยอาจใช้วิธีการแก้ไขเพ่ิมเติมหรือจัดท ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (เมื่อครบ ๕ ปี) เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรม 
ทางการเมืองที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วม และเกิดความรับผิดชอบร่วมกันในการสนับสนุนให้เกิดการเลือกตั้ง 
ที่สุจริตและเป็นธรรมต่อไป 

๒. แผนการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
จากการติดตามการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีข้อเสนอแนะ 

ดังนี้ (๑) กิจกรรมด้านการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 
ได้มีการศึกษาและจัดท ารายงานไทยแลนด์ดิจิทัลแพลตฟอร์ม (One Country One Platform) เสนอไปยัง
รัฐบาลเพ่ือประกอบในการพิจารณาด าเนินการแล้ว  และ (๒) กิจกรรมด้านการจัดโครงสร้างองค์กร 
และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัวและเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ควรมีการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารราชการจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิส์ูง โดยการบริหารระบบงาน ระบบเงิน และระบบก าลังคนอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งได้มีการรว่มมอืกับคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และกระทรวงมหาดไทยในการจัดสัมมนา
เรื่องการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น ซึ่งภายหลังการด าเนินงานเกิดผลส าเร็จ กล่าวคือ ได้รับทราบ
ถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของจังหวัด ซึ่งจะได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป เกิดการเร่งรัดการให้บริการประชาชนด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e-Service) และจัด
ให้บริการประชาชน ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด ศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอ และองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ ตลอดจนมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อน
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และมีการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ โดยให้ยกเลิก
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารราชการเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการพ.ศ. ๒๕๖๐ และเสนอ 
“(ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ....” ซึ่งอยู่ระหว่างส านัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะน าทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศใช้ต่อไป 

๓. แผนการปฏิรูปด้านกฎหมาย 
จากการติดตามการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปด้านกฎหมาย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

(๑) กิจกรรมการจัดให้มีกลไกยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ
ของประชาชน ในภาพรวมสามารถด าเนินการได้ตามแผนงาน แต่เพ่ือให้เกิดความชัดเจนควรมีการแยก



๔ 
 
กระบวนงานที่แล้วเสร็จ ออกจากกระบวนงานที่อยู่ระหว่างการด าเนินงาน อีกทั้งควรน าเสนอกระบวนงาน 
ที่หน่วยงานยังไม่แจ้งความคืบหน้าหรือยังไม่มีความชัดเจนว่ามีมากน้อยเพียงใดด้วย และ (๒) กิจกรรม 
การจัดท าประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน  
ควรมีการพิจารณาประกอบกับหลักเกณฑ์ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมาย
และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ตลอดจนพิจารณาเป้าหมายกับกิจกรรมให้สอดคล้อง
กัน โดยการรวบรวมกฎหมายควรให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจได้โดยง่าย  
มิใช่เพียงแต่มุ่งหมายในความสะดวกของการใช้งานเท่านั้น  นอกจากนี้ ตามบทบัญญัติมาตรา ๒๕๘ 
ของรัฐธรรมนูญ ควรมีการปฏิรูประบบการเรียนการสอนวิชากฎหมายและจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 
ในเรื่องดังกล่าวด้วย นอกจากกิจกรรมส าคัญดังที่กล่าวมาข้างต้น ควรมีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดจากเชิงปริมาณ
เป็นเชิงคุณภาพเพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ควรมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือลดขั้นตอน 
และทันตามก าหนด เวลา และควรน าแผนด้านกฎหมายมาประกอบการพิจารณาด าเนินการใด ๆ เพ่ือให้การ
ด าเนินการนั้น อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เหมาะสม 

๔. แผนการปฏิรูปด้านกระบวนการยุติธรรม 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๘ ง.ด้านกระบวนการยุติธรรม ให้ด าเนินการ

ปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมให้เกิดผล ดังต่อไปนี้ (๑) ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพ่ือให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้า ซึ่งขณะนี้ถือว่าเริ่มมีการ
ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม 
พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา  (๒) ปรับปรุงระบบการสอบสวนคดีอาญาให้มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการอย่างเหมาะสม รวมทั้งก าหนดให้การสอบสวน  
ต้องใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์ และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าหนึ่งหน่วยงาน 
ที่มีอิสระจากกันเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก  (๓)  เสริมสร้างและ
พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรขององค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมให้มุ่งอ านวยความยุติธรรม  
แก่ประชาชนโดยสะดวกและรวดเร็ว  (๔) บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
เกี่ยวกับหน้าที่ อ านาจ และภารกิจของต ารวจให้เหมาะสม แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการต ารวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าข้าราชการต ารวจจะได้รับค่าตอบแทน  
ที่เหมาะสม ได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง และโยกย้าย และการพิจารณาบ าเหนจ็ความชอบตามระบบคณุธรรม
ที่ชัดเจน ค านึงถึงอาวุโสและความสามารถประกอบกันเพ่ือให้ข้าราชการต ารวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  
อย่างมีอิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใดของบุคคลใด มีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ. .... ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงกฎหมายที่กล่าวมา 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา  

โดยโครงการที่ต้องด าเนินการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด คือ การให้ประชาชนสามารถ
ติดตามความคืบหน้าขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม การรับแจ้งความร้องทุกข์ 



๕ 
 
ต่างท้องที่ การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ การบันทึกภาพและเสียง
ในการตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าในการสอบสวน การปฏิรูป  การปล่อยชั่วคราว และการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. . .. เ พ่ือรับรองบทบาทและสถานะของ 
นิติวิทยาศาสตร์และบุคลากรในสาขานี้  ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ.  ...  
มีเหตุผลในการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว เ พ่ือน านิติวิทยาศาสตร์ เข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม 
เป็นความหวังว่าประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมบนพ้ืนฐานของความจริงที่ถูกต้องผ่านกระบวนการ  
ทางวิทยาศาสตร์ โดยมีขอบเขตการบังคับใช้อย่างกว้างขวางมาก ตั้งแต่การพิสูจน์ลายมือ อาวุธ เส้นขน 
บาดแผล อาชญากรรมทั่วไป อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ เป็นต้น แต่พบว่าหลักการของร่างกฎหมาย
ดังกล่าวมีเนื้อหามุ่งเน้นไปที่การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายนิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือก าหนดนโยบายและ  
ทิศทางการพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ การจัดท าแผนบูรณาการ การร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
และการพัฒนาความรู้และศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน และมุ่งเน้นการจัดตั้งสภานิติวิทยาศาสตร์ เพ่ือดูแลมาตรฐาน
วิชาชีพ ควบคุมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ ก าหนดมาตรฐานการเก็บพยานหลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุ 
และการตรวจพิสูจน์หลักฐานจากศพ ตัวผู้ต้องหาและพยาน ให้เป็นไปตามหลักสากลและระบบการจัดเก็บ
ฐานข้อมูล ซึ่งปัจจุบันร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ... หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้ง ๒ หน่วยงาน คือ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และส านักงานต ารวจแห่งชาติยังมีความเห็นแตกต่างกันอยู่ 
ดังนั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศต้องหาจุดร่วมระหว่างสองหน่วยงานนี้ให้ได้ และเร่งรัดการเสนอ
กฎหมายดังกล่าวให้เร็วที่สุด 

๕. แผนการปฏิรูปดา้นเศรษฐกิจ 
จากการศึกษาสรุปผลการติดตามความคืบหน้าในภาพรวม พบการด าเนินการที่มีตัวชี้วัดส าคัญ

ใน ๓ ประเด็น คือ (๑) การยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกจิของประเทศ มีตัวชี้วัด เป็นผลิตภาพการผลิตรวม 
(productivity).โดยมีก าหนดเป้าหมายในปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ไว้ประมาณ ๒.๕% ต่อปี จากเดิม 
ปี ๒๕๖๓ มีผลติดลบถึง -๕.๕๓ % และก าหนดตัวชี้วัดอันดับความสามารถในการแข่งขันอยู่ใน ๒๕ อันดับแรก 
แต่ผลปรากฏว่าในปี ๒๕๖๔ อยู่ในอันดับที่ ๒๘ จึงควรก ากับดูแลให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดมากกว่านี้   
(๒) การกระจายความเจริญและความเข้มแข็งของภาคสังคม มีตัวชี้วัดค่าสัมประสิทธิ์ความเสมอภาค 
(Gini.Coefficient).ด้านรายได้ โดยก าหนดเป้าหมายในปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ลดลงเหลือ ๐.๔๑ จากเดิม 
ปี ๒๕๖๓ อยู่ที่ ๐.๔๓ จึงเสนอแนะว่า ส านักงานสถิติแห่งชาติ ควรจัดท าส ามะโนประชากรเพ่ือให้ได้ข้อมูล
รายได้และรายจ่ายของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด (Bottom ๔๐) ให้สอดคล้องและทัน 
ต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน กระทรวงการคลังควรเร่งรัดด าเนินการทบทวนโครงการระบบโอนเงินเพ่ือผู้มีรายได้
น้อย (Negative income Tax : NIT) ให้ปรับเปลี่ยนเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพ่ือช่วยเหลือกลุ่ม 
Bottom ๔๐ โดยตรง  (๓) การปรับบทบาท โครงสร้าง และกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศ 
มีตัวชี้วัด เป็นอันดับประสิทธิภาพภาครัฐ โดยก าหนดเป้าหมายในปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ จะเป็นประเทศ
อันดับ ๒ ของอาเซียน ซึ่งในปี ๒๕๖๔ ประเทศไทยได้เป็นอันดับ ๒ ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  จึงเห็นว่า 



๖ 
 
ในปี ๒๕๖๕ ควรก ากับดูแลให้เป็นไปตามแผนเช่นนี้ต่อไป  อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจทั้ง ๕ กิจกรรมส าคัญ ได้แก่ (๑) การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (๒) การส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง (๓) การเพิ่มโอกาส SMEs ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย (๔) การเป็น
ศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (๕) การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ โดยทั้ง ๕ กิจกรรมมีอัตราความส าเร็จในภาพรวม ๗๔.๘๘ % ซึ่งมีแนวโน้มประสบความส าเร็จ 
ในอนาคต ดังนั้น ประเด็นท้าทายที่ควรต้องด าเนินการ คือ ธนาคารแห่งประเทศไทยควรมีนโยบายการเงิน 
ที่เหมาะสมเพื่อรักษาเสถยีรภาพทางการเงิน และควรร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาการขับเคลื่อนประเด็นปฏิรูปให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ และเนื่องจากข้อจ ากัดในการด าเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ท าให้ไม่เป็นไปตามแผน ทุกภาคส่วน
จึงควรเร่งฟ้ืนฟูภาคเศรษฐกิจโดยปรับปรุงกิจกรรม และสนับสนุนการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจการค้าการลงทุนของ
ประเทศ เช่น ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวกการลงทุน การเงิน การประกันภัย 
ตลอดจนการปรับปรุงระบบ Smart visa  คัดเลือกโครงการส าคัญให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผน
แม่บท ตลอดจนปรับบทบาทโครงสร้างและกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ การติดตามงบประมาณ และการประเมินผลสัมฤทธิ์   

อนึ่ง คณะกรรมการปฏิรูปได้น าข้อเสนอแนะของวุฒิสภาในเรื่องการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค
ไปก าหนดไวเ้ปน็กิจกรรมส าคัญของการปฏิรูปด้วย โดยเฉพาะการเชือ่มโยงผ่านการขนส่งถ่ายล า – ผ่านแดน 
ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับเพื่อนบ้าน ตั้งแต่การถ่ายของจากยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งขอ งเข้ามาใน
ประเทศไทยไปยังอีกยานพาหนะหนึ่งที่ขนส่งของออกไปนอกราชอาณาจักร และเป็นการขนส่งสินค้าผ่านแดน
ประเทศไทย ซึ่งการขนส่งถ่ายล า – ผ่านแดนมีประโยชน์ในการลดต้นทุนด้าน Logistics ท าให้ผู้ลงทุนสนใจ
ในการลงทุน และสามารถน าไปสู่การเป็นศูนย์กลางถ่ายล า – ผ่านแดนได้ โดยรัฐบาลควรร่วมมือกับจีน 
เพ่ือขนส่งสินค้าจากรถไฟที่ผ่านลาวเชื่อมโยงมาที่ท่าเรือแหลมฉบังให้ได้ เพราะปัจจุบันยังไม่สามารถถ่ายล าได้ 
เนื่องจากสินค้ายังไม่มีปริมาณมากพอ การด าเนินการในเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เพียงแค่โครงสร้างพ้ืนฐานอย่างเดียว 
แต่ต้องอ านวยความสะดวกให้นักลงทุน และด าเนินการอย่างรวดเร็ว และควรพัฒนาศักยภาพและผลักดัน  
ให้เกิดกองเรือพาณิชย์แห่งชาติและท่าเรืออย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้  ควรเร่งรัดออกกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การถ่ายล า - ผ่านแดน เช่น ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมพาณิชยนาวี พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติ  
การขนส่งทางราง พ.ศ. .... หรือปรับปรุงพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อสังเกตต่อแนวทางการขับเคลื่อนการสร้างเกษตรมูลค่าสูง ทั้ง ๘ ประเด็น ดังนี้ (๑) การจัดท า
แผนที่การเกษตร (Agri.-.Map) ปรากฏการรายงานเฉพาะว่าได้มีการปรับเปลี่ ยน แต่มิได้บอกว่า
เปลี่ยนเป็นกิจกรรมเกษตรใด ผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไร เกิดการปรับเปลี่ยนเป็นการถาวรหรือไม่ และยังคงมี
พ้ืนที่ไม่เหมาะสมมากกว่า ๕๘ ล้านไร่ ซึ่งส่งผลต่อผลิตภาพด้านการใช้ที่ดินในภาพรวม (๒) แปลงใหญ่ 
(Collaborative Farm) การรายงานไม่มีความชัดเจนในเรื่องการใช้พ้ืนที่ว่าใช้พ้ืนที่เท่าใด ผลิตสินค้าใด 



๗ 
 
ส่งผลต่อการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างไร (๓) ชลประทาน ข้อมูลที่ได้รับรายงานส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติการ 
ตามแผนงานเดิม ไม่มีข้อมูลปริมาณน้ าที่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ พ้ืนที่ที่ได้รับประโยชน์ ตลอดจน
ระยะเวลาที่สามารถจัดระบบชลประทานได้ทั่วถึงพ้ืนที่ท าการเกษตร (๔) พัฒนาพันธุ์พืช/พันธุ์สัตว์ 
ไม่ปรากฏรายละเอียดจ านวน/ชนิดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่พัฒนาได้ และไม่มีการแสดงผลสัมฤทธิ์ว่าพันธุ์พืช
และพันธุ์สัตว์ที่พัฒนาได้นั้น ตอบสนองต่อความต้องการ หรือน าไปสร้างมูลค่าเพ่ิมได้อย่างไร (๕) พัฒนา
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พบว่า การขับเคลื่อนสถาบันเกษตรกรไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควรจาก
จ านวนสหกรณ์ที่ลดลง ๑๔๗ แห่ง และที่ต้องช าระบัญชีถึงร้อยละ ๑๖.๕๐ (๖) สร้างผู้ประกอบการ 
(Smart.Farmer/Young.Smart.Farmer).ไม่พบความเคลื่อนไหวของข้อมูล ทั้งในเรื่องจ านวนผู้ประกอบการ
ที่เพ่ิมขึ้นในปี ๒๕๖๕ ประเภทธุรกิจ/กิจการ ความยั่งยืน/การต่อยอด (๗) Big Data ขณะที่ข้อมูลจ าเป็น 
ต่อการขับเคลื่อนแผน แต่การจัดท า Big Data ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น จึงต้องก าหนดเวลา
การใช้ประโยชน์จาก Big Data ให้ชัดเจน และ (๘) BCG ไม่มีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรม แสดงเฉพาะแนวคิด 
การด าเนินโครงการไม่ปรากฏชัดเจน 

ข้อสังเกตต่อโครงการที่สอดคล้องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ประเด็นอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต แผนย่อยอุตสาหกรรมชีวภาพ จ านวน ๒ โครงการ คือ  
(๑) โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรม อาหารพันธุ์ใหม่ ซึ่งพบว่า ผลิตภาพ
ที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการที่ได้รับการเสริมสร้างในการพัฒนานวัตกรรมอาหารอยู่ที่ร้อยละ ๒๙ และมีการ
รายงานจ านวนผู้ประกอบการที่ได้รับการเสริมสร้างความสามารถในการด าเนินธุรกิจนวัตกรรม แต่จาก
ปัญหาสภาพเศรษฐกิจและโควิด ๑๙ ท าให้ผู้ประกอบการขาดสภาพคล่อง ไม่สามารถช าระเงนิค่ารถเข็นทีส่ัง่
จองไว้ ท าให้รถเข็นที่บางส่วนที่สร้างเสร็จแล้วรอการส่งมอบต้องจัดเก็บไว้ที่โกดังของโรงงาน ท าให้เกิด
ปัญหาพ้ืนที่จัดเก็บไม่เพียงพอ และโรงงงานมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมในการดูแลรักษารถให้อยู่ในสภาพที่ดี และ  
(๒) โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ ซึ่งมีเป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัย นวัตกรรม 
และพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงแผนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านต้นทุนอุตสาหกรรมเกษตร  
และอาหารครบวงจรนั้น จากการรายงานพบว่า ไม่ปรากฏวิธีการด าเนินงานและผลการด าเนินการในรายงาน 
ขอให้เร่งรัดติดตามในเรื่องนี้ด้วย นอกจากนี้ ขอให้มีการศึกษาเรื่องเทคโนโลยีอาหารเกี่ยวกับอาหารอนาคต
ทั้ง ๔ หมวดหมู่ ได้แก่ อาหารฟังก์ชั่น อาหารทางการแพทย์ อาหารอินทรีย์ และอาหารนวัตกรรมใหม่ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป 

ข้อสังเกตต่อการขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่ การขับเคลื่อนเกษตรแปลงใหญ่เป็นการรวมกลุ่ม
แบบใหม่ ที่สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก จากการลงพ้ืนที่ดูระบบการท างานแปลงใหญ่ พบว่ายังไม่สมบูรณ์
เท่าที่ควร จึงมีข้อเสนอแนะ รวม ๔ ประเด็น ๑. ต้องมีการปฏิรูประบบราชการ ให้แต่ละหน่วยงานบูรณาการ
การท างาน ๒. เมื่อมีการจัดชั้นแปลงใหญ่แล้ว จะต้องสร้างหลักสูตรการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับลักษณะ 
ของแต่ละแปลง ๓. ควรให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องการท าแผนธุรกิจ เพ่ือเปิดโอกาสให้สามารถ
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เข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า และควรมีการติดตามวิเคราะห์ความเสี่ยง เพ่ือช่วยเหลือให้เกษตรกร  
มีความสามารถในการช าระหนี้ 

๖. แผนการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จากการติดตามการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม เห็นควรเร่งรัดด าเนินการ ทั้งในด้านจัดการแหล่งมลพิษ ได้แก่ ขยะมูลฝอยชุมชน น้ าเสีย 
ฝุ่น.PM.2.5.รวมถึงกากของเสียจากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตราย เนื่องจากแม้อยู่ในช่วงมีแผนปฏิรูป 
แต่ผลการจัดอันดับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมของไทยระดับนานาชาติปี ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลงไป 
จากปี ๒๕๖๓ ในทางที่แย่ลง ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ควรเร่งให้สามารถจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม 
และยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ๓ แห่ง และควรเร่งรัดการออกกฎหมายสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ 
การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และซากผลิตภัณฑ์อื่น พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... และปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ส าหรับแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรม
ปฏิรูปที่ ๒ การบริหารจัดการเขตทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด Big  Rock มีโครงการก าหนดเขตการปกครอง
ของจังหวัดทางทะเล มีการด าเนินการส าเร็จในหลายพ้ืนที่ ยกเว้นการแบ่งเขตทางทะเลระหวา่งจังหวัดกระบี่
และจังหวัดพังงา ยังไม่สามารถยุติในระดับจังหวัด ส่งผลต่อการด าเนินการในการตราร่างพระราชบัญญัติ  
การก าหนดเขตการปกครองของจังหวัดทะเล พ.ศ. .... เกิดผลกระทบต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ เห็นควรให้
กระทรวงมหาดไทยเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จ หากสามารถเร่งออกกฎหมายใช้บังคับจะมีการก าหนด
ขอบเขตอ านาจและหน้าที่ชัดเจน ส่งผลถึงการจัดท าหลักสูตรและการเรียนการสอนของสถานศึกษา  
ทั้งในกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้เตรีย มการ 
เพ่ือรองรับการด าเนินการตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว  เมื่อด าเนินการแล้วไม่ต้องปรับปรุงพระราชบัญญัติ  แต่ใช้
การแก้ไขประกาศแนบท้ายพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการก าหนดเขตและแผนที่โดยใช้มติคณะรัฐมนตรี และ
เห็นควรตั้งข้อสังเกตแนบท้ายประกาศเพื่อเป็นการยืนยันให้เกิดความมั่นใจว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ
ปรับปรุงแก้ไขการก าหนดเขตทางทะเลใหม่ให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป ในส่วนของแผนปฏิรูปประเทศ 
(ฉบับเดิม) ในประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การบริหารจัดการขยะในทะเลและชายฝั่ง มีความคืบหน้าการเร่งรัดออก
กฎหมายโดยกรมเจ้าท่าได้ เสนอขอแก้ ไขเ พ่ิ มเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ า ไทย  
โดยเพ่ิมเติมบทบัญญัติว่าด้วยการทิ้งขยะในทะเล ก าหนดมาตรการในการควบคุมการทิ้งขยะจากเรือและ
แท่นให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลและเป็นไปตามพันธกรณี อันเป็นการป้องกันมิให้เกิดมลพิษ 
และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล ปัจจุบันสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยแล้ว อยู่ในขั้นการพิจารณา 
ของวุฒิสภา ส่วนประเด็นปฏิรูปที่ ๖ การบริหารจัดการการประมงทะเล มีความคืบหน้าในการจัดท าระบบ
ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่มีศักยภาพส าหรับประมงพื้นบ้าน แผนบริหารจัดการประมงทะเลที่เหมาะสม 
สอดคล้องกับพ้ืนที่และฤดูกาล และมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการประมงทะเลให้เหมาะสม 
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กับด้านการแสวงหา อนุรักษ์และฟ้ืนฟูสัตว์ทะเล แต่อย่างไรก็ดี อัตราโทษปรับเกี่ยวกับการท าความผิด
ส าหรับผู้ประกอบอาชีพประมงยังรุนแรง ถึงแม้เป็นไปตามหลักการสากล แต่ควรเฝ้าระวังและมีการป้องกัน
ล่วงหน้า โดยเพ่ิมความถี่ในการตรวจเรือประมงและการก าหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดการกระท าความผิด
และการลงโทษที่รุนแรง 

กรณีการก าหนดเขตพ้ืนที่ทางทะเล จังหวัดที่มีอาณาเขตติดกับทะเลหรือเรียกว่าจังหวัดทะเล 
มีจ านวน ๒๓ จังหวัด ได้มีการก าหนดพิกัดทางทะเลใน ๗ จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรี มีก าหนดจุดพิกัดไว้อย่างชัดเจนในแผนที่ ท้าย
พระราชบัญญัติก าหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งใช้เป็นเขตปกครอง และด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ ในเขตทะเล มีระบุไว้ในเหตุผลประกอบพระราชบัญญัติอย่างชัดเจน อย่างไรก็ดี ยังมีหลายจังหวัดที่มี 
อาณาเขตติดกับทะเลแต่เป็นจุดที่ประชิดกับประเทศอื่น เพราะเส้นที่ลากจากสุดแดนทางบกบริเวณชายฝั่ง
ออกไปในทะเลนั้น ถือเป็นเส้นเขตแดนทางทะเลระหว่างประเทศด้วย เกิดเป็นเขตทางทะเลทับซ้อน  
เกิดปัญหาการอ้างสิทธิของทั้งสองประเทศตามแนวเขตทับซ้อนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนในระหว่าง 
ที่ร่างพระราชบัญญตัิเขตปกครองของจังหวดัทางทะเล พ.ศ. .... ยังไม่บังคับใช้ เห็นควรพิจารณาให้ใช้อ านาจ
ตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ ในมาตรา ๓ เพ่ือออกประกาศ
ก าหนดให้พ้ืนที่ทางทะเลทั้ง ๒๓ จังหวัด เป็นเขตทางทะเลของศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ทางทะเล (ศรชล.) จังหวัดด้วย จะท าให้มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัด เพ่ือประโยชน์ด้านการปกครอง การบริการประชาชน จึงควรเร่งรัด
ประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติเขตปกครองของจังหวัดทางทะเล พ.ศ. .... โดยเร็ว  จะสามารถใช้จุดพิกัด
เส้นแนวเขตที่ประเทศไทย เคยประกาศไว้เป็นเขตจังหวัดทางทะเลประเภทต่าง ๆ เพ่ือยืนยันการอ้างสิทธิ  
ในเขตทะเล โดยไม่ใช่การอ้างสิทธิสูงสุดทางทะเลอาณาเขต และเพ่ืออ านวยความสะดวกกับประชาชน 
ในงานปกครองต่าง ๆ ในเขตทางทะเลแต่ละจังหวัด นอกจากนี้ เนื่องจากอ านาจประกาศให้เป็นพ้ืนที่ 
ทางทะเลจังหวัด ตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓ 
เป็นอ านาจของคณะกรรมการนโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
เห็นควรให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ได้เร่งด าเนินการเพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีฐานะ
เป็น ผอ. ศรชล. จังหวัด สามารถด าเนินการและอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนได้จนกว่า  
ร่างพระราชบัญญตัิเขตปกครองของจังหวดัจะประกาศใช้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ต่อไป 

๗. แผนการปฏิรูปด้านสาธารณสุข 
จากการติดตามการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปด้านการสาธารณสุข มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

(๑) กิจกรรมการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติ และโรคอุบัติใหม่  
เพ่ือความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ ควรมีการถอดบทเรียนในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) โดยอ้างอิงข้อมูลการจัดล าดับสากลจากนิตยสาร CEOWORLD, ดัชนีเศรษฐกิจชุมชน 
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(Community Economic Index: CEI), Global Sustainable Seafood Initiative: GSSI) หรือการ
จัดล าดับจากหน่วยงานสากลอื่น ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมทั้งด้านยา การรักษาพยาบาล การแพร่ระบาด 
การติดเชื้อ การป้องกัน การตอบสนองต่อการระบาด รวมถึงระบบสาธารณสุข และการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบสากล  (๒) กิจกรรมระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน 
และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบสุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม  ควรเร่งด าเนินการพัฒนาระบบ 
ธรรมาภิบาลข้อมูล (Governance Data Center) ที่สมบูรณ์ เพ่ือการเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นระบบและมีเอกภาพ
ในอนาคตส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  และ (๓) กิจกรรมการปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น  ควรเร่งให้เกิด
การพัฒนาเขตสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบโดยการบริหารงานส่วนกลางในภูมิภาค เพ่ือให้การบริหารจัดการ
เกิดบริการสุขภาพแบบบูรณาการภายในเขต ภายใต้ก าลังคน ข้อมูล เทคโนโลยี งบประมาณ การอภิบาล
ระบบที่เหมาะสม และประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการในทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมด้านสาธารณสุขครอบคลุมการด าเนินการต่างๆ ในหลายเรื่อง ซึ่งบางเรื่องได้ถูกระบุ
อยู่ในกิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) และบางเรื่องไม่ถูกระบุหรือมีการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
จึงเห็นควรพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งในระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
สุขภาพ ก าลังคนสุขภาพ ระบบบริการปฐมภูมิ การแพทย์แผนไทย การแพทย์ฉุกเฉิน การสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค และระบบหลักประกันสุขภาพ  

๘. แผนการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากการติดตามการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มขี้อเสนอแนะ ดังนี้ (๑) กิจกรรมการพัฒนาระบบคลังขอ้มลูข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการจัดการ 
Fake News ควรมุ่งเน้นในการเพ่ิมประสิทธภิาพและประสิทธิผลในการตรวจจับข่าวปลอมและข่าวบิดเบือน
ให้มากขึ้น รวมทั้งควรพัฒนาระบบการประสานงานร่วมกับหน่วยงานอื่นเพ่ือให้จัดการได้เร็วขึ้น (๒) กิจกรรม
การก ากับดูแลสื่อออนไลน์ ควรส่งเสริมความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตโดยการเร่งรัดก าหนดมาตรการ
คุ้มครองความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจ พร้อมทั้งพิจารณาลดความซ้ าซ้อน 
ในการด าเนินการของหน่วยงานในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ต  
และ (๓) กิจกรรมการยกระดับการรู้เท่าทันสื่อ ควรน าโครงการที่ได้รายงานว่ามีผลส าเร็จตรงตามเป้าหมาย
เหล่านั้นไปต่อยอดและขยายผลให้เข้าไปสู่การให้ความรู้กับภาคประชาชน และควรมีการส ารวจและ
ประเมินผลข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประเทศไทยในการรายงานครั้งต่อไปด้วย 
นอกจากข้อเสนอแนะกิจกรรมการปฏิรูปที่กล่าวมาข้างต้นแล้วข้อเสนอแนะในภาพรวม คือ (๑) การใช้จ่าย
งบประมาณในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริมให้ไปสู่
การสัมฤทธิ์ผลของแผนหรือโครงการได้อย่างแท้จริง (๒) การด าเนินการในระยะต่อไป ควรเร่งรัดการ
ขับเคลื่อนด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน
และประเทศชาติ (๓) ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนินการทั้งภายในองค์กรของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
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และภายนอกโดยเฉพาะภาคประชาชน (๔) ควรเร่งรัดในการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นปัญหา
อุปสรรค หรือเป็นข้อจ ากัดในการด าเนินการ 

๙. แผนการปฏิรูปด้านสังคม 
กิจกรรมตามแผนปฏิรูปด้านสังคมมีการยึดโยงกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ 

ความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมีความเกี่ยวข้อง 
กับแผนแม่บทพลังทางสังคม แผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และแผนแม่บทความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม ส าหรับข้อเสนอแนะในกิจกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านมีรายละเอียด 
กล่าวคือ (๑) กิจกรรมการมีระบบการออมเพ่ือสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและ
ครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ ในโครงการร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบาย 
บ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ควรพิจารณาผลกระทบกับนายจ้างและแรงงานในกลุ่มธุรกิจขนาดย่อมและการปฏิรูปกองทุนประกันสังคม 
ควรสร้างความเข้าใจ เพ่ือไม่ให้คลาดเคลื่อนไปว่าเป็นการสร้างระบบบ าเหน็จบ านาญแบบถ้วนหน้า 
และครอบคลุมระบบบ าเหน็จบ านาญทุกประเภทของประเทศ ควรศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วน 
การจ่ายเงินสมทบที่มีความเหมาะสม ควรก าหนดบทบาทของคณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ 
ให้ชัดเจนเพ่ือลดความซ้ าซ้อนการออมและลดต้นทุนการออมของแรงงาน โครงการการผลักดันข้อเสนอ 
การปรับกฎระเบียบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ควรก าหนด
ช่วงอายุที่มีความเหมาะสมได้รับบ านาญของแรงงานแต่ละกลุ่ม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างแรงจูงใจการ
ออมให้มากขึ้น ตลอดจนเพ่ิมตัวชี้วัดที่เป็นจ านวนแรงงานในระบบและนอกระบบที่เข้าสู่ระบบหลักประกัน
รายได้ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ (การออมเพ่ือสร้างหลักประกันรายได้) (๒) กิจกรรมการผลักดันให้มีฐานข้อมูล
ทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพ่ือให้สามารถจัดสวัสดิการและสร้างโอกาส ในการประกอบอาชีพ 
ที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในโครงการพัฒนาต าบลแบบบูรณาการ โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (๑ ต าบล ๑ มหาวิทยาลัย) และโครงการพัฒนาระบบข้อมูลกลาง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะที่ ๒ ควรให้ความส าคัญกับการจัดท าระบบฐานข้อมูลต าบลโดยต าบล 
เพ่ือต าบล ควรขยายผลการด าเนินงานระบบฐานข้อมูลต าบลโดยต าบลเพ่ือต าบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต าบลโดยต าบลเพ่ือต าบลกับฐานข้อมูลกลางของประเทศ ควรผลักดัน 
องค์ความรู้กลไกต าบลจัดการตนเองเข้าสู่ระบบหลักและจัดท าแผนที่พื้นที่ปฏิบัติการที่หน่วยสนับสนุนต่างๆ 
ได้เข้าไปสนับสนุนให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ควรเพ่ิมข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและ 
สิทธิขั้นพ้ืนฐานที่ครบถ้วนสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญในฐานข้อมูล และควรพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้มีองค์ความรู้ในการจัดเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล  
(๓) กิจกรรมการปฏิรูป การขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือได้
อย่างครอบคลุมและทั่วถึง ในโครงการกิจกรรมปฏิรูปการเข้าถึงสิทธิเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
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และโครงการเชื่อมโยงข้อมูลการจัดท าระบบข้อมูลด้านคนพิการ ควรมีข้อมูลพ้ืนฐานคนพิการที่จ าเป็น 
ท่ีสามารถน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรประเมินความพิการจากความเห็นทางการแพทย์ควบคู่ไปกับ
ความยากล าบากในการด าเนินชีวิตประจ าวันอย่างมีมาตรฐาน ควรพิจารณาก าหนดประเภทความบกพร่อง
อื่นให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ควรใช้วิธีการประเมินตนเองและการประเมินโดยประชาคม 
เพื่อให้เกิดโครงสร้างพ้ืนฐานที่ครอบคลุมส าหรับคนพิการ ควรมีการด าเนินการร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  (๔) กิจกรรมการสร้าง
กลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของ
เทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โครงการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านชุมชนส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส าหรับคณะกรรมการ
ชุมชน และโครงการติดตามผลการจัดตั้งชุมชนและการด าเนินงานของคณะกรรมการชุมชน ควรพัฒนาให้
เกิดความเข้มแข็งของกลไกพหุภาคีในระดับพ้ืนที่  องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องมีคุณธรรมจริยธรรมในการ
จัดการทรัพยากร ควรมีการเพ่ิมตัวชี้วัดเชิงคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน และให้ความส าคัญกับ 
การท างานที่เชื่อมโยงกับสภาองค์กรชุมชนตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑  และ (๕) 
กิจกรรมการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน ในโครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรและประชาชน โครงการศึกษาแนวทาง วิธีการ และหลักเกณฑ์ให้สถาบันบริหาร
จัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) หรือธนาคารที่ดิน เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประเมินราคาที่ดินเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้แก่ที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนในส่วนที่ดินเอกชนที่รัฐจัดให้ประชาชนใช้ประโยชน์ โครงการ
แผนงานส ารวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินในกรุงเทพมหานครและในภูมิภาค ควรก าหนดนโยบาย
การบริหารจัดการที่ดินรัฐที่ถูกบุกรุกหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้มีความชัดเจน และเสริมสร้างกลไกชุมชนเข้มแข็ง
ในที่ดิน สปก./คทช. เพ่ือให้ประชาชนที่มีสิทธิในที่ดินดังกล่าวอย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ กฎหมายที่ควรเร่งรัด
ด าเนินการด้านผู้สูงอายุ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... 
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... และการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติกองทุน
การออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔  ด้านคนพิการ ได้แก่ การแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประเด็นกองทุนคนพิการ  ด้านกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและ
ส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ....  และด้านประชาชน ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
องค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... 

๑๐. แผนการปฏิรูปด้านพลังงาน 
ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน ประกอบด้วย ๕ กิจกรรมปฏิรูป คือ กิจกรรมปฏิรูป 

ที่ ๑ ศูนย์อนุมัติเบ็ดเสร็จ One Stop Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนา
ศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) 
ส าหรับภาครัฐ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ พัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมีระยะที่ ๔ และกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕  
ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน โดยผลจากการติดตาม  
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ทั้ง ๕ กิจกรรม มีแนวโน้มจะบรรลุเป้าหมายปานกลาง โดยกิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศ
พลังงานแห่งชาติ  พบว่าไม่สามารถด าเนินการจัดตั้งได้ทันในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จึงอยากให้ทบทวน 
การจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวอีกครั้งว่าวัตถุประสงค์ที่จัดตั้งคุ้มค่ากับงบประมาณและอัตราก าลังหรือไม่ เนื่องจาก
ในอดีตแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว เพ่ือให้ส่งข้อมูล ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือของภาครัฐ ไปสู่
ประชาชน เพราะประชาชนในสมัยนั้นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลสาธารณูปโภคด้านพลังงานได้อย่างสะดวก  
ท าให้เกิดความสับสนข้อมูล สร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ท าให้ไม่เข้าใจแนวทางการด าเนินการ  
ทางด้านกิจการพลังงานของประเทศเท่าที่ควร แต่ปัจจุบันการเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ  ประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้หลากหลายช่องทาง ไม่จ าเป็นต้องอาศัยเพียงการส่งข้อมลูตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งศูนย์ หรือต้อง
ให้บุคลากรผู้เชี่ยวชาญในการส่งข้อมูลมาปฏิบัติงานที่ศูนย์อีก  ดังนั้น เพ่ือประหยัดงบประมาณและบุคลากร 
ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธ์และการตอบชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องพลังงานที่ประชาชนให้ความสนใจให้มากขึ้น
แทนการตั้งศูนย์ดังกล่าว เช่น การชี้แจงสาเหตุการเพ่ิมขึ้นของราคาน้ ามันในประเทศที่ไม่สอดคล้อง  
กับการลดลงของราคาน้ ามันโลก เหตุผลการชดใช้เงินเข้าสู่กองทุนน้ ามัน เปิดเผยวิธีการค านวณราคาน้ ามัน
ในประเทศ ชี้แจงการบริหารกิจการไฟฟ้าหรือค่าไฟฟ้าที่ราคาสูงจนก่อภาระให้แก่ประชาชน เป็นต้น  
เพ่ือสร้างความเชื่อถือและสร้างความเข้าใจในสถานการณ์พลังงานปัจจุบันของประเทศให้แก่ประชาชนได้
ทราบ และในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน 
พบว่า ผลการติดตามอยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่อศึกษาในกิจกรรมย่อยที่ ๑ ปรับปรุงแผนพัฒนาก าลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP.2022) การจัดท าแผนดังกล่าว มี เป้าหมายที่ควรค านึงถึง คือ 
การกระจายสัดส่วนและแหล่งเชื้อเพลิงที่สมดุล การผลิตไฟฟ้าใช้เองของ Prosumer (Professional Consumer) 
การบริหารแหล่งเชื้อเพลิง ระบบส่งและระบบจ าหน่ายไฟฟ้าให้ทันสมัย ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
โดยขณะนี้กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการท าแผนและรับฟังความคิดเห็น และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
เพ่ือน าไปปฏิบัติ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จึงควรเร่งรัดการด าเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาก าลังผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP ๒๐๒๒) ให้ทันภายในก าหนดดงักล่าว ส่วนในกิจกรรมย่อยที่ ๒ ส่งเสริมกิจการ
ไฟฟ้าเพ่ือเพ่ิมการแข่งขัน และปฏิรูปโครงสร้างการบริหารกิจการไฟฟ้า โดยมีเป้าหมาย คือ การส่งเสริม
กิจการไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการแข่งขันภายใต้การก ากับให้มีประสิทธิภาพสูงสุด แต่คงไว้ซึ่งความมั่นคง และส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตเอง ใช้เอง และซื้อขายไฟฟ้ากันเองภายในชุมชน ซึ่งจากการติดตามผลได้มีการ
ด าเนินการบางเรื่องเสร็จแล้ว เช่น การจัดท าประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน การแต่งตั้ ง
คณะท างานขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการแข่งขันกิจการไฟฟ้า ส่วนที่ยังอยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
คือ การจัดท าแผนปฏิบัติการโครงการน าร่องตลาดซื้อขายไฟฟ้าเสรีในพ้ืนที่ EEC จัดท าร่างระเบียบและ
กฎเกณฑ์ส าหรับส่งเสริมกิจการจ าหน่าย.(RETAIL).การจัดท าแผนบูรณาการการลงทุนและด าเนินงาน 
เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานระยะ ๕ ปี การปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพ่ือเตรียมการเปลี่ยน
ผ่านสู่ยุค.Prosumer.และการปรับปรุงรายละเอียดในใบแจ้งค่าไฟฟ้าอย่างโปร่งใสแก่ประชาชนผ่านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ทั้งนี้  ยังพบปัญหาว่าตัวชี้วัดส่วนใหญ่ของกิจกรรมเป็นการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน 
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และการปรับปรุงกฎระเบียบ  ดังนั้น จึงเสนอแนะให้ปรับปรุงตัวชี้วัดของการด าเนินการที่ยังขาดความชัดเจน
ว่าจะน าไปสู่เป้าหมายได้หรือไม่.นอกจากนี้ ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๔ การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคาร 
ด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC) พบว่ามีแนวโน้มบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับมาก โดยมีความคืบหน้า 
ที่ส าคัญ คือ การประกาศกฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือขนาดองค์กร และมาตรฐานหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ืออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ พบปัญหาข้อกฎหมายที่มีการหารือไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรณีที่คณะกรรมการควบคุมอาคารให้ความเห็นชอบกฎกระทรวง
ดังกล่าวเฉพาะบางข้อ อยากทราบว่าจะส่งผลต่อสภาพการบังคับใช้อย่างไร และหน่วยงานใดมีอ านาจและ
หน้าที่โดยตรงในการออกประกาศบังคับใช้กฎกระทรวงนี้ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตอบข้อหารือว่า การเห็นชอบกฎกระทรวงบางข้อของคณะกรรมการไม่เกิดผล  
ทางกฎหมาย จะเกิดปัญหาในการบังคับใช้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  
กับกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จึงควรพิจารณาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายร่วมกัน 
ดังนั้น จึงเสนอแนะให้ พพ. ประสานหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาอย่างเป็นทางการเพ่ือหาข้อยุติ  
ที่ชัดเจน และควรด าเนินการประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร  
และกระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการควบคุมอาคารควรเร่งรัดพิจารณาให้ความเห็นชอบกฎกระทรวง
ทั้งฉบับโดยเร็ว เพ่ือให้หน่วยงานปฏิบัติสามารถบังคับใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งควรอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐) 
เพื่อด าเนินการออกประกาศกระทรวงเพื่อรองรับกฎกระทรวงดังกล่าว ตลอดจนควรก าหนดบทลงโทษกรณี
ผู้ประกอบการอาคารหรือเจ้าของอาคารไม่ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐาน BEC เฉพาะโทษปรับเท่านั้น 
เพราะความผิดดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในอาคาร 

๑๑. แผนการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
จากการติดตามการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ (๑) การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๓) โดยจะต้องลดอุปสรรคและพัฒนาการอ านวยความสะดวก
ในการให้บริการภาครัฐที่เอื้อต่อการค้าการลงทุน มีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักสากลเพ่ือการเฝ้าระวัง  
และลดโอกาสการทุจริต สร้างการรับรู้เชิงรุกเชื่อมโยงถึง Partner Institute ที่จัดส่งข้อมูลให้กับแหล่งการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต การป้องกันการคอร์รัปชั่นในระบบราชการไทย และวางระบบการขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุก
ของรัฐบาลในการยกระดบัคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจรติ CPI (๒) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประชาชนและหน่วยงานภาครฐัมีวฒันธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจรติ โดยในส่วนแนวทางสร้างวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตให้กับประชาชน จัดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา โดยให้เป็นหลักสูตร ที่ออกแบบ 
โดยความร่วมมือระหว่างครอบครัวโรงเรียนและชุมชนในการสอนเพื่อสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริต โดยอาจเป็นการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนแต่ปรับเปลี่ยนวิธีการบางส่วน แนวทางสร้าง
วัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตให้กับหน่วยงานภาครัฐ การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส  



๑๕ 
 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ต้องมีการ
ปรับพัฒนาเครื่องมือและแบบประเมิน ITA การปรับวิธีการประเมิน /เก็บข้อมูล ITA ให้มีมาตรการกระตุ้น
หน่วยงานที่รับการประเมิน และ (๓) การเพ่ิมเติมเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๑๓ หมุดหมายที่๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย 
มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน โดยขอเพ่ิมเติมประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในส่วนสถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมา และเป้าหมายตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของการพัฒนาระดับหมุดหมาย 
โดยเพ่ิมเป้าหมายที่ ๓ หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินการสนับสนุน การยกระดับ ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต 

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงหลักเกณฑ์โทษปรับนิติบุคคลที่กระท าความเสียหายให้กับประเทศ
ตามมาตรฐานสากล ตามกิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ พัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็วโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
ในการด าเนินคดีทุจรติทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเห็นว่า คณะรัฐมนตรี ส านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรน าผลการศึกษาตามรายงาน เรื่อง แนวทางและรูปแบบการก าหนดความผิดของนิติบุคคล  
ที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและผู้ร่วมกระท าความผิด ของคณะกรรมการอ านวยการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ซึ่งประกอบด้วยข้อเสนอให้จัดท ากฎหมายและแก้ไขเพ่ิ มเติมกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง ให้รองรับกรณีนิติบุคคลและผู้ร่วมกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับคดีทุจริตประพฤติมิชอบ 
แนวทางในการปอ้งกนัและเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนนิการที่เกีย่วข้อง กับการกระท าความผิดของนิตบิุคคล 
และข้อเสนอแนะในเชิงป้องกันและปราบปรามและแนวทางการหาผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง ไปด าเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป 

๑๒. แผนการปฏิรูปด้านการศึกษา 
จากการติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิรูปด้านการศึกษาเห็นว่าหน่วยงานต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง ควรต้องเร่งบูรณาการการท างานร่วมกันเพื่อให้การดูแลและพัฒนาเกิดขึ้นตั้งแต่ในระดับปฐมวัย 
ควรมีการวางแผนการช่วยเหลือส าหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-๑๙ 
ให้สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษา เพ่ือการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา ในส่วนของโครงการ
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระบบทิวภาคี เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานเต็มรูปแบบ อาทิ โครงการขยาย 
และยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน พบว่ายังอยู่ระหว่างด าเนินการ สะท้อนให้เห็นจุดอ่อน
ของอาชีวศึกษาที่ด าเนินการให้ส าเร็จตามแผนปฏิรูปที่วางไว้ได้อย่างล่าช้า จากการศึกษาระบบวิทยาลัย
สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ พบว่า ยึดหลักการกระจายอ านาจ โดยให้อาชีวศึกษามีอ านาจบริหารจัดการ 
เห็นว่าส านักงานอาชีวศึกษายังขาดการกระจายอ านาจที่เหมาะสม กฎหมายล าดับรองที่ออกตาม
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และบังคับใช้ในปัจจุบันยังมีจ านวนน้อย ครูและบุคลากร
ทางการศึกษายังขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการศึกษาในรูปแบบใหม่ ๆ ส าหรับโครงการทวิภาคี  
ซึ่งมีแนวทางให้สถานศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ขณะนี้ยังไม่มีข้อบังคับหรือรูปแบบที่ชัดเจน ส่งผลให้



๑๖ 
 
ขาดความร่วมมือจากสถานประกอบการอย่างเพียงพอ อีกทั้งปัญหาการจูงใจเพ่ือน าเด็กซึ่งอยู่ห่างไกล ให้เข้าสู่
ระบบการศึกษาทั้งหมด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และอาชีวศึกษาต้องบูรณาการ
ร่วมกัน จึงขอเสนอให้ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้จัดท าหลักสูตรมาตรฐานสมรรถนะ
ร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อลดช่องว่างทักษะระหว่างการเรียนการสอนในสถานศึกษาและการท างานในสถาน
ประกอบการ ควรส่ง เสริมและสนับสนุนให้ผู้ เ รียนอาชีวศึกษาทวิภาคี  มีสมรรถนะด้านอาชีพ 
มีความพร้อมในการเข้าสู่อาชีพ สามารถผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานอาชีพ รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ สถาน
ประกอบการที่มีคุณภาพร่วมจัดอาชีวศึกษาทวิภาคเพ่ิมขึ้น โดยปรับกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้  
ให้ก าลังคนอาชีวศึกษา มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับวิชาชีพในสังคมและในศตวรรษที่ ๒๑ และตรงความ
ต้องการของ สอศ. อีกทั้งพิจารณาเรื่องการเทียบประสบการณ์ของผู้จะเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษา สอศ. ควรมี
นโยบายและรูปแบบการด าเนินการ อาทิ การปรับวุฒิการศึกษาให้เทียบเท่า โดยค านึงถึงความสามารถด้วย 

นอกจากนี้ ยังมีข้อสังเกตในประเด็นอื่น ๆ กล่าวคือ (๑) การจัดการศึกษาตามกฎหมายพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระในรายวิชา  
การเบิกจ่ายงบรายหัว และเกิดความไม่เป็นเอกภาพของหน่วยงานผู้รับผิดชอบดูแลจัดการศึกษา โดยเห็นว่า 
การพัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้ ควรก าหนดไว้ในหลักสูตรรายวิชาในแต่ละกลุ่มสาระวิชา  
เพือ่จัดสรรงบประมาณไปใช้กับสื่อการเรียนการสอนในส่วนนี้อย่างเต็มรูปแบบ (๒) การผลิตและพัฒนาครู 
จะต้องมีความสมดุลกับจ านวนผู้เรียน และไม่ควรให้เกิดการกระจุกตัวของครูในสถานศึกษาขนาดใหญ่และ
เป็นพ้ืนที่ที่มีความเจริญ การผลิตครูในพ้ืนที่ห่างไกล ควรมุ่งเน้นให้คนในพ้ืนที่ได้เข้าสู่กระบวนการผลิตและ
พัฒนาครูต่อไป (๓) การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน ควรมุ่งเน้นการสรา้งสมรรถนะที่หลากหลายให้กับ
ผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสร้างและพัฒนาสมรรถนะของตนด้วย และ (๔) กองทุนเสมอภาค 
ทางการศึกษาได้ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของคนในสังคม ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งส ารวจ
ผู้เรียนที่ต้องออกนอกระบบการศึกษา เพื่อรับการสนับสนุนจากกองทุน ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาต่อไป 

๑๓. แผนการปฏิรูปด้านวัฒนธรรม 
จากการติดตามการด าเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ เพ่ือการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิง และการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการ
ขับเคลื่อนให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรม พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบริหารจัดการได้ดีแม้อยู่ใน
สถานการณ์ระบาดของโรคโควดิ-๑๙ สามารถด าเนินการไดแ้ละมีโอกาสบรรลุเป้าหมาย อาทิ เรื่องเศรษฐกิจ
ชุมชนบนฐานวัฒนธรรม จึงควรให้ความส าคัญกับต้นแบบคุณธรรมในระดับชุมชน และท้องถิ่น  
เพ่ิมเครือข่ายการท างาน และควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินดัชนีคุณธรรม ๕ ประการ ควรเร่งขับเคลื่อน
ระบบเครดิตสังคมในระดับพ้ืนที่ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนกิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการเรียนรู้
และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ เห็นควรเพ่ิมบทบาทของประชาชนและปราชญ์ชาวบ้าน 
ในพ้ืนที่ที่มีการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในภูมิภาค ควรเร่งพัฒนาศักยภาพของแหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม
ในรูปแบบออนไลน์ การเพ่ิมพ้ืนที่ตลาดวัฒนธรรมและถนนสายวัฒนธรรม และน าสินค้าวัฒนธรรมจากพ้ืนที่ต่างๆ 



๑๗ 
 
เข้าสู่ระบบตลาดวัฒนธรรมออนไลน์  อย่างไรก็ตาม ต้องมีการก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ 
และค่าตั้งต้นให้ชัดเจน ส าหรับโครงการที่ไม่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิรูปประเทศ หน่วยงานควรปรับรูปแบบ
การด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ตามแผนปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้ 

๑๔. แผนการปฏิรูปด้านกีฬา 
จากการติดตามการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปด้านกีฬา มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ (๑).กิจกรรม 

การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬา และการออกกาลังกายอย่างทั่วถึง 
และเท่าเทียมและการสร้างโอกาสทางการกีฬา และการพัฒนานักกีฬาอาชีพ  สามารถด าเนินการได้ 
ตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งการส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น การปฏิรูป
การท างานด้านความรอบรู้แบบองค์รวม เป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกก าลัง
กายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬา และการพัฒนานักกีฬาอาชีพ  การปรับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับกิจกรรมด้านกีฬาที่ต้องด าเนินงานให้ได้ และพัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
เพ่ือความเป็นเลิศทางการกฬีาของอาเซียน (ASEAN Center for Sport Excellence) (๒) สภาพปัญหาและอุปสรรค 
กล่าวคือ ปัญหาด้านงบประมาณ พบว่า ในปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ โครงการส่วนใหญ่ไม่ได้รับการจัดสรรและลด
วงเงินงบประมาณส่งผลกระทบต่อการด าเนินการที่จะท าให้บรรลุค่าเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ซึ่งจะสิ้นสุดลงในปี ๒๕๖๕ ปัญหาการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย พบว่า เมื่อฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงาน 
ได้ก าหนดนโยบายให้กับฝ่ายปฏิบัติงาน แต่ก็ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ เนื่องจากมีหลายหน่วยงาน 
ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน และปัญหาการขาดฐานข้อมูลกลาง พบว่า ไม่มีฐานข้อมูลกลางที่สามารถน ามา
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการและก าหนดนโยบายด้านการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  (๓) 
ข้อเสนอแนะเร่งรัดในเป้าหมายที่ ๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตระหนักและให้ความส าคัญกับเจ้าหน้าที่ 
พลศึกษาโดยพิจารณาแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความมั่นคงในอาชีพ ควรก าหนดแนวทาง 
การขับเคลื่อนและพัฒนาเจ้าหน้าที่พลศึกษา (จพล.) และอาสาสมัครกีฬาและผู้น าการออกกาลังกาย (อสก.) 
อย่างยั่งยืน ควรจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนในพ้ืนที่  ควรพัฒนาวิธีการออกก าลังกาย
และการจัดการแข่งขันในสภาวะความปกติใหม่ (New.Normal) ควรจัดท าฐานข้อมูล การออกก าลังกาย
กีฬาและนันทนาการให้สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลของส่วนราชการ หน่วยงาน หรือภาคประชาชน 
ที่เกี่ยวข้อง  เป้าหมายย่อยที่ ๒ ควรจัดท ารายละเอียดโครงการ/ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ให้ครบถ้วน 
ทุกรายการและเป็นไปตามผลที่ได้จากการด าเนินการจริงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  เป้าหมายย่อยที่ ๓ 
ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข โดยสร้างการรับรู้และการท าความเข้าใจร่วมกัน 
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
และการจัดหางบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนการด าเนินการ 



๑๘ 
 
ที่ก าหนดไว้ ควรพิจารณาจัดท าหลักสูตรเฉพาะส าหรับผู้ที่เป็นนักกีฬาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก
ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญในแต่ละสถานศึกษามาบูรณาการต่อยอด ควรปรับปรุง/พัฒนาขั้นตอน
การด าเนินงานรูปแบบการรายงานผลการด าเนินการ ตลอดจนการบันทึกข้อมูลในระบบติดตามประเมินผล
แห่งชาติ (e-MENSCR) ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ตามผลการด าเนินการที่เกิดขึ้นจริง เป้าหมายย่อยที่ ๔ 
ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬา  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือหาแนวทางบูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกันเพ่ือให้ 
เกิดการบริหารจัดการและการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  เป้าหมายย่อยที่ ๕ ควรพิจารณา
ทบทวนโครงการโดยการวิเคราะห์/ประเมินผลการด าเนินการของโครงการถึงความคุ้มค่าในการลงทุน 
ความต้องการของภาคประชาชน เพ่ือไม่ให้เกิดการลงทุนที่สูญเปล่า เนื่องจากเป็นโครงการที่ใช้งบประมาณสูง 
อาจมีความจ าเป็นที่ต้องพิจารณาการลงทุนร่วมกับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  (๔) ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
ได้แก่ ด้านงบประมาณ ควรมีการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนและจัดหางบประมาณจากแหล่งอื่น 
มาช่วยสนับสนุนการดาเนินงานด้านกีฬา อันจะท า ให้การขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม Big.Rock 
ในปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗ หรือปีต่อ ๆ ไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ได้มากขึ้น  ด้านการ
ขับเคลื่อนเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ฝ่ายบริหารในระดับที่ก าหนดนโยบาย ควรมีการท าข้อตกลงความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดปัญหาการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับเจ้าหน้าที่  และด้านการ
พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลควรจะด าเนินการให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน เป็นไปตามความต้องการ
ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง โดยการบูรณาการจัดท าฐานข้อมูลร่วมกัน นอกจากนี้แล้วเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการท างานอาจก าหนดเป็นตัวชี้วัดร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 

๑๕. แผนการปฏิรูปด้านงบประมาณ 
จากการติดตามผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านงบประมาณ มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

(๑) ภาพรวมการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ พบว่า แต่ละด้านมีการพัฒนา
ที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  (๒) การประเมินผลความก้าวหน้าตามเป้าหมายของแผนแม่บทฯ 
๒๓ ประเด็น ๓๗ เป้าหมาย พบว่า สถานการณ์การบรรลุเป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทมีการพัฒนาลดลง 
การบรรลุเป้าหมายมีความเสี่ยงเพ่ิมมากขึ้น  และ (๓) การจัดท างบประมาณปี ๒๕๖๔ พบว่า ไม่ได้จัดท า
งบประมาณภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างแท้จริง แต่ในด้านการบริหารงบประมาณส่วนราชการมีความพยายาม 
ใช้จ่ายตามที่ได้รับจัดสรรในกรอบของยุทธศาสตร์ชาติ  (๔) การด าเนินการในขั้นต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ต้องให้ความส าคัญประเด็นที่ท้าทายต่อการบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะการพิจารณาคัดเลือกโครงการส าคัญ 
ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกท่ีก าหนด โดยโครงการส าคัญอาจต้องมีหน่วยงานมากกว่าหนึ่งหน่วยที่ต้องร่วม
ด าเนินการ และต้องให้มีการจัดท าค าของบประมาณจากหน่วยที่เกี่ยวข้องที่สอดประสานกัน และส านัก
งบประมาณต้องให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณให้   (๕) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บท 



๑๙ 
 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รัฐบาลต้องให้ความส าคัญโดยให้หน่วยงานหลักก ากับควบคุมให้หน่วยงานรับผิดชอบ/
หน่วยร่วมด าเนินการที่มีประเดน็การบรรลุเปา้หมายระดบัวกิฤตหรือมีความเสี่ยง โดยน าหลักความรับผิดชอบ
มาประกอบการพิจารณาในการให้คุณให้โทษตามอ านาจที่มีอยู่ด้วย  

ส าหรับข้อเสนอแนะต่อแผนการปฏิรูปด้านงบประมาณ มีดังนี้ (๑) ภาพรวมการด าเนินการ 
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ พบว่า มีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ พระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศใช้ก่อนปรับปรุงแผน และการด าเนินการในกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศในช่วงแรก ส่วนราชการจะด าเนินการในรูปแบบเดิมและจะด าเนินการในกิจกรรม BR (หลังจาก 
มีการประกาศราชกิจจานุเบกษา) ได้เฉพาะท่ีมีงบประมาณรองรับ  ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
เป็นการก าหนดแผนด าเนินการในปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ จึงอาจเป็นปัญหาในการด าเนินการตามแผน 
และการด าเนินการด้านงบประมาณ  (๒) บทวิเคราะห์ด้านงบประมาณ พบว่า การปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
ไม่ตรงกับระยะเวลาการจัดท างบประมาณ เกิดผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระลอกที่ ๒-๓  
ตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงปลายปี ไม่ปรากฏการได้รับจัดสรรงบประมาณในแผนปฏิรูปประเทศในเอกสารงบประมาณ 
ซึ่งอาจมีบางส่วนที่หน่วยรับงบประมาณได้รับจัดสรรในกรอบยุทธศาสตร์ชาติ โครงการ/การด าเนินการส่วนหนึ่ง
อาจไม่ต้องใช้งบประมาณและอีกส่วนอาจใช้งบประมาณในแผนงานพ้ืนฐานของหนว่ย และความคืบหน้าเกิด
จากการติดตามเร่งรัด เสนอแนะของวุฒิสภา โดยคณะกรรมาธิการสามัญคณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่และอ านาจ
ตามรัฐธรรมนูญ เพราะฉะนั้นการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่ก าหนดให้มี
แผนการด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๕ อาจไม่ได้ด าเนินการตามแผน จึงส่งผลต่อการด าเนินการ
ในปี ๒๕๖๕ ด้วย และตามกฎหมายปฏิรูปประเทศใช้ด าเนินการภายใน ๕ ปี และจะต้องสิ้นสุดลงในปี ๒๕๖๕ 
ส าหรับข้อเสนอต่อ สศช. ควรมีแนวทางการพิจารณาทบทวนการปฏิรูปประเทศ โดยให้คณะกรรมการ  
ปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานหลักตรวจสอบการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
มีความคืบหน้า ส าเร็จตามเป้าหมาย และมีการประเมินผลถูกต้อง บังเกิดการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรม 

๑๖. แผนการปฏิรูปด้านอื่น ๆ 
จากการพิจารณารายงานในภาพรวม พบว่าโครงการที่เป็นกิจกรรมส าคัญภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ

และแผนการปฏิรูปประเทศที่ปรากฏในร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ มีหลายโครงการ 
อยู่ในระหว่างการพิจารณา และขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๖๖ โครงการต่าง ๆ จะได้รับ
จัดสรรด้วยหรือไม่ ทั้งในส่วนแผนฉบับที่ ๑๓ และแผนในฉบับถัดไป จะมีความคืบหน้าหรือพัฒนาเรื่องใด
เป็นส าคัญหรือไม่ 

หลังจากผู้แทนคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ ตสร. ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ าวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจนครบถ้วนแล้ว รองประธาน
คณะกรรมาธิการ ตสร. (พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์) ได้กล่าวขอบคุณรัฐมนตรี  ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทน



๒๐ 
 
คณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา ที่ได้ร่วมอภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ในการพิจารณารายงานทั้ง ๔ ฉบับ พร้อมทั้งรายงานของคณะกรรมาธิการ ตสร.  

จากนั้น เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายดนุชา พิชยนันท์)  
ได้ตอบชี้แจงว่า ประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภามีข้อถามว่า เหตุใดบางหน่วยงานไม่มีโครง การส าคัญ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หรือหากมี โครงการนั้นก็ไม่มีความส าคัญเพียงพอ ต้องเรียนว่า โดยหลักแล้ว
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะพิจารณากลั่นกรองโครงการส าคัญ  
ที่แต่ละหน่วยงานเสนอมา ร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพหลัก และหน่วยงานเจ้าภาพรองในเรื่อ งนั้นๆ 
เมื่อประเมินแล้วบางโครงการอาจไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ ท าให้ได้ผลการประเมินน้อย จึงท าให้หน่วยงานนั้นไม่มีโครงการส าคัญที่จะผลักดัน
ให้บรรลุเป้าหมายได้ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มีโครงการส าคัญ  ๓ โครงการ ซึ่งมีเป้าหมายให้ประชาชน
มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น ได้แก่ โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด  
เพ่ือรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ต ารวจ โครงการสมาร์ท เซฟตี้ โซน ( SMART SAFETY ZONE) 
และโครงการนวัตกรรมแพลตฟอร์มการตรวจสอบประวัติบัญชีผู้ขายและผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ กรณีกิจกรรม
Big Rock ด้านการเมืองที่มีข้อสังเกตว่าควรให้ความสนใจ คือ การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย ซึ่งสถาบันพระปกเกล้าได้จัดท าหลักสูตรการปกครอง เพ่ือส่งเสริมความรู้ทางการเมือง  
ทั้งแบบ Online และ Offline และเผยแพร่ขยายผลในสถานศึกษาทุกระดับ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ ต้องส่งเสริมกระบวนการการมีส่วนร่วมในระดับ
ฐานรากหรือระดบัท้องถิน่ผ่านกิจกรรมทั้งในรูปแบบ online และ on-site การสร้างความสามัคคีปรองดอง
ของคนในชาติ กรณีนี้ส านักงาน ป.ย.ป. อยู่ระหว่างด าเนินการสร้างชุดความรู้ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งและการสร้างความสามัคคีปรองดอง เพ่ือจัดท าข้อเสนอและมาตรการในการสร้างความปรองดอง
ของประชาชนและขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในสังคม หรือกรณีการส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 

กรณีสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ด าเนินการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยปลดล็อกข้อจ ากัดของการบริหารราชการ  
ในพ้ืนที่ ให้เกิดการบูรณาการระหว่างงบประมาณของหน่วยงานตามภารกิจจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) รวมทั้งผลักดันให้การบริหารสินทรัพย์ของจังหวัดมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้  ประเด็น
การให้ความส าคัญกับครอบครัวและให้การเรียนรู้แก่ครอบครัวและแผนแม่บทประเด็นที่ ๑๑ ศักยภาพคน
ตลอดช่วงชวีิต มุ่งเน้นทั้งการสรา้งสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ และการพัฒนา
ตามช่วงวัยต่างๆ โดยในส่วนของครอบครัวจะอยู่ในส่วนของการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ ที่ให้ความส าคัญตั้งแต่การส่งเสริมการเกื้อกูลกันในครอบครัวตั้งแต่การปลูกฝัง
และพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เปิดพ้ืนที่แห่งการเรียนรู้และจัดกระบวนการ



๒๑ 
 
เรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสม เอื้อแก่ครอบครัวทุกลักษณะ มีโครงการ Thai Family Platform 
เพื่อการเรียนรู้ส าหรับสตรีและครอบครัว โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ และการจัดกิจกรรมในชุมชนส่งเสริมศักยภาพครอบครัวของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๔ 
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๔ รายงานความคืบหน้า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ (เดือนกรกฎาคม – 
กันยายน ๒๕๖๔) และรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๔) รวม ๔ ฉบับ พร้อมทั้ง
รายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท า  
และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และเห็นด้วยกับรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานดังกล่าว
ของคณะกรรมาธิการ แล้วมีมติให้ส่งรายงานของคณะกรรมาธิการ ตสร. ดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 

จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้สั่งให้เลื่อนวาระที่ยังเหลืออยูอ่อกไปก่อน และสั่งปิดการประชุม 
 

เลกิประชุมเวลา ๑๗.๔๐ นาฬิกา 

 

ส านักการประชุม 
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