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โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา 

วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
(เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของ ท่ีประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม จ านวน   ๗   เรื่อง 

- เรื่องที่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระ 
การประชุม ดังน้ี 

  ๑. พลเอก สนิธชนก  สังขจันทร์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง 
เป็นสมาชิกวุฒิสภาได้อยู่ในที่ประชุม จึงได้เชิญให้กล่าวค าปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ 

๒. รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา   
เรื่อง  แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม : กรณีเครือข่ายสภาเด็ก  
และเยาวชนระดับอ าเภอ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๓. รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานสรุปผลการด าเนินงานของ

หน่ ว ยรั บ งบประมาณที่ เ กี่ ย ว กั บข้ อสั ง เ ก ตของคณะกร รมาธิ ก า ร วิ ส ามัญ พิ จ า รณาศึ กษ า 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔. รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๒  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันจันทร์ที่  ๗  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕ 
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๕. รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา  

เรื่อง บทบาทตลาดตราสารหนี้ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ 

การเงิน และการคลัง 

๖. รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา  

เรื่อง  แผนงานเชิงรุกของรัฐบาล : การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption  Perceptions 

Index : CPI) (พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๕   –   ๒ ๕ ๖ ๗ )  ข อ ง ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร ศึ ก ษ า ต ร ว จ ส อ บ เ รื่ อ ง 

การทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 

๗. รับทราบ เรื่อง สมาชิกวุฒิสภาได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองประธานสหภาพรัฐสภา 

(Vice-President of the IPU) นางพิกุลแก้ว  ไกรฤกษ์ สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการ 

การต่างประเทศวุฒิสภา ได้รับเลือกจากคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา (IPU Executive Committee) 

ด้วยมติเป็นเอกฉันท์เลือกให้ นางพิกุลแก้ว  ไกรฤกษ์ ด ารงต าแหน่งรองประธานสหภาพรัฐสภา ในสัดส่วน

ของกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย - แปซิฟิก ซึ่งนับเป็นเกียรติที่สมาชิกวุฒิสภาของประเทศไทยด ารงต าแหน่ง  

รองประธานสหภาพรัฐสภาเป็นครั้งแรกในรอบ ๗๒ ปี ใน IPU 

ที่ประชุมรับทราบ 

 (๒) รับรองรายงานการประชุม      (ไม่มี) 

 (๓) กระทู้ถาม   
      ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ จ านวน   ๒   เรื่อง 

 

 
 

ผลการพิจารณา 
เนื่องจากรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา  นาคาศัย) ผู้ได้รับมอบหมาย

ให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าว
ออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 

 
  

๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ผลสัมฤทธิ์การปฏิรูปประเทศ (นายอ าพล  จินดาวัฒนะ 
เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 
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ผลการพิจารณา 
ด้วยที่ผ่านมาได้เกิดเหตุร้ายที่มีการใช้อาวุธปืนท าให้ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก

หลายครั้ง และมีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้นต่อเนื่องทั้งยังมีข้อมูลซึ่งเผยแพร่โดย Thai PBS ว่าในปี ๒๕๖๕
ประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนมากที่สุดในโลกเรียงตามล าดับ ได้แก่ บราซิล สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก 
โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๕ และในปี ๒๕๖๑ ประเทศที่มีการครอบครองอาวุธปืนมากที่สุดในโลก 
เรียงตามล าดับ ได้แก่สหรัฐอเมริกา อินเดีย และจีน โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ ๑๓ มีพลเรือนครอบครอง
อาวุธปืนจ านวนประมาณ ๑๐,๓๐๐,๐๐๐ กระบอกโดยเป็นอาวุธปืนมีทะเบียนประมาณ ๖ ล้านกระบอก 
ไม่มีทะเบียนประมาณ ๔ ล้านกระบอกเฉลี่ยคนไทยมีอาวุธปืน ๑๕ กระบอกต่อ ๑๐๐ คน ซึ่งมากเป็น
อันดับ ๑ ในอาเซียน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการจ าหน่ายอาวุธปืนไม่มีทะเบียนทั้งทางออนไลน์ 
และตลาดมืดเป็นจ านวนมาก ประเทศไทยจึงเป็นตลาดมืดค้าอาวุธหลักของภูมิภาค การท่ีประชาชน
เข้าถึงอาวุธปืนได้ไม่ยาก ประกอบกับระบบการอนุญาตให้บุคคลมีอาวุธปืนได้ค่อนข้างง่ายท าให้คนไทย 
มีอาวุธปืนในครอบครองง่ายและมาก ด้านหนึ่งสามารถใช้ป้องกันชีวิตและทรัพย์สิน แต่อีกด้านหนึ่ง  
เป็นโอกาสให้ใช้อาวุธปืนไปในทางมิชอบ กระทบต่อชีวิตประชาชน และสวัสดิภาพของสังคม ทั้งนี้ ในกลางปี ๒๕๖๔ 
ได้ตั้งกระทู้ถาม เรื่อง การควบคุมอาวุธปืนทางออนไลน์ ถามนายกรัฐมนตรี เพ่ือขอให้ตอบในที่ประชุมวุฒิสภา
แต่ไม่ได้รับการตอบในสมัยประชุม เมื่อสิ้นสุดสมัยประชุม จึงต้องแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการ
ตอบในราชกิจจานุเบกษา อย่างไรก็ดี จนถึงปัจจุบันยังไม่มีการตอบกระทู้ถามดังกล่าว ขอเรียนถามว่า
รัฐบาลมีข้อมูลการครอบครองอาวุธปืนของประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ อย่างไร  อีกทั้ง 
มีมาตรการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนของประชาชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไร รวมถึงมีมาตรการ
ควบคุมการค้าอาวุธปืนในตลาดมืด และในตลาดออนไลน์อย่างไร ตลอดจนมีหลักประกันใดให้ประชาชน
เชื่อมั่นได้ว่าจะไม่มีผู้ร้ายใช้อาวุธปืนท าร้ายผู้บริสุทธิ์ในอนาคต 

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบ
กระทู้ถามตอบชี้แจงว่า ภาครัฐมีข้อมูลของประชาชนและข้าราชการที่ขอซื้อ ขอมี และใช้อาวุธปืน  
โดยเป็นอาวุธปืนมีทะเบียนประมาณ ๖,๑๔๒,๒๔๙ กระบอก อย่างไรก็ดี อาวุธปืนของทหาร ต ารวจ  
และเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐไม่ได้มีการขึ้นทะเบียน เนื่องจากมีกฎหมายยกเว้นให้ และมีการควบคุมโดย
หน่วยงานต้นสังกัด ส าหรับมาตรการควบคุมการครอบครองอาวุธปืน ประชาชนจะซื้อ จะมี และใช้อาวุธปืน
ต้องขออนุญาตจากทางราชการก่อน โดยมีนายทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขออนุญาต ส่วนการ 

๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การควบคุมอาวุธปืน (นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม 
ถามนายกรัฐมนตรี) 
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ขอพกพาอาวุธปืน ผู้มีอ านาจออกใบอนุญาตให้พกพาในกรุงเทพมหานคร คือ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 
ส่วนในต่างจังหวัด คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุญาตและสามารถเพิกถอนได้
ในส่วนของมาตรการควบคุมการค้าอาวุธปืนในตลาดมืด และในตลาดออนไลน์ เจ้าหน้าที่ต ารวจจะด าเนินการ
ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในการตรวจสอบแพลตฟอร์ม (Platform) ออนไลน์ 
รวมถึงร่วมมือกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในการตรวจสอบพัสดุ และด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ลักลอบ
จ าหน่ายอาวุธปืน นอกจากนี้ จะเพ่ิมความรัดกุมในการอนุญาตให้ซื้อ ให้มี ให้ใช้ และพกพาอาวุธปืน 
มีการทบทวนตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาตทุก ๓ ปี หรือทุก ๕ ปี รวมถึงยังมีแนวคิดที่จะ
ออกกฎหมายให้ผู้ครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตให้น ามามอบคืนแก่รัฐโดยไม่มีความผิด 
ตลอดจนจะมีการเพิ่มโทษกรณีมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตให้มากขึ้น 

ทั้งนี้ ผู้ตั้งกระทู้ถามมีข้อเสนอแนะว่า ควรเพ่ิมมาตรการเพ่ือควบคุมดูแลโครงการสวัสดิการ
ซื้อขายอาวุธปืนที่สร้างแรงจูงใจให้มีการซื้อขายอาวุธปืน รวมทั้งเข้มงวดในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่น 
ขออนุญาตซื้ออาวุธปืน รวมถึงควรเพ่ิมความเข้มงวดในการควบคุมและตรวจสอบการพกพาอาวุธปืนที่มีการขึ้น
ทะเบียน และอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตไปในสถานที่ต่าง ๆ  

ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามรับข้อเสนอแนะพร้อมทั้งชี้แจงเพ่ิมเตมิวา่ กรณทีีม่บีคุคล
พกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการจับกุมให้เป็นไปตามกฎหมาย 

  ๓.๒ กระทูถ้ามด้วยวาจา     จ านวน   ๒   เรื่อง 
 

 

ผลการพิจารณา 
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ  

ศิลปอาชา) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป
ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป 
  

 ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื ่อง การขอตัดต้นไม้ตามโครงการส่งเสริมเกษตรกรปลูกป่า  
(ว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม  เพ็งพานิชภักดี  เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมได้รับรองแล้ว 

 

ผลการพิจารณา 
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถาม

ติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยัง
ประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป 

เรื่องด่วน       จ านวน   ๒   เรื่อง 

 

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มติเมื่อวันที่  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ อนุมัติการแต่งตั้ง นายเทพสุ  

บวรโชติดารา ข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงินส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพ่ือทดแทนต าแหน่ง 

ที่ว่างตามมติที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ 

กันยายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปตามที่ 

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) เสนอซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน

พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา  ๕๗ (๑) และได้ เสนอมายังวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  

ตามพระราชบัญญัติป้ องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ .  ๒๕๔๒ ซึ่ งแก้ ไขเ พ่ิมเติม 

โดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๒   

 

 ๓.๒.๒ กระทู ้ถาม เรื ่อง การขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย 
(ศส.ปชต.)การขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) (นายเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน 
เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
 

 

เรื่องด่วนที่ ๑. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติความ
ประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
(ตามข้อบังคับข้อ๑๐๕) 
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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมได้รับรองแล้ว 

โดยที่ข้อบังคับข้อ ๑๐๕ ก าหนดว่าเมื่อมีกรณีที่วุฒิสภาจะต้องพิจารณาให้บุคคล 
ด ารงต าแหน่งใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้น  
คณะหนึ่งมีจ านวนไม่เกินสิบห้าคนเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรม  
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งนั้นรวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานอันจ าเป็นส าหรับต าแหน่งนั้นเป็นกรณี ๆ ไป 

ผลการพิจารณา 
ที่ประชุมได้มีมติตั้ งคณะกรรมาธิการสามัญเ พ่ือท าหน้ าที่ ตรวจสอบประวัติ 

ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จ านวน ๑๕ คน ประกอบด้วย 
  ๑. นายก าพล  เลิศเกียรติด ารงค์ 
  ๒. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ 
  ๓. นายค านูณ  สิทธิสมาน 
  ๔. นายเจตน์  ศิรธรานนท์ 
  ๕. พลเรือเอก ชัยวัฒน์  เอี่ยมสมุทร 
  ๖. นายดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม 
  ๗. นายเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย ์
  ๘. หม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล 
  ๙. นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์ 
  ๑๐. พลต ารวจโท พิสัณห์  จุลดิลก 
  ๑๑. นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง 
  ๑๒. พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร 
  ๑๓. พลเอก สกล  ชื่นตระกูล 
  ๑๔. นายสวัสดิ์  สมัครพงศ์ 
  ๑๕. พลเอก อู้ด  เบื้องบน   

โดยก าหนดเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่วุฒิสภา
มีมติตั้ง 
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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมได้รับรองแล้ว 

ทั้งน้ี ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒ ประธานของที่ประชุมขอปรึกษาต่อที่ประชุม
เพ่ือขอน าระเบียบวาระที่ (๖) เรื่องที่เสนอใหม่ เรื่อง ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผย
บันทึกการประชุม จ านวน ๑๐ ครั้ง ของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และระเบียบวาระท่ี (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วขึ้นมาพิจารณา
ก่อนตามล าดับ แล้วจึงด าเนินการพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่      จ านวน   ๑   เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 
ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จ านวน ๑๐ ครั้ง ของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว            จ านวน   ๑   เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 

ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ (นางพิกุลแก้ว  ไกรฤกษ์) ประธานคณะ 
อนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย  
(นายถวิล  เปลี่ยนศรี) และนายพลเทพ  ธนโกเศศ อนุกรรมาธิการ ได้เสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อ 
ที่ประชุม สรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์ “Indo – Pacific” ของสหรัฐฯ และยุทธศาสตร์ “Belt and Road 
Initiative: BRI” ของจีน มีความส าคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อภูมิภาคและประเทศไทย คณะกรรมาธิการ

- ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จ านวน ๑๐ ครั้ง 

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 

- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์ “Indo – Pacific” ของสหรัฐฯ 
และ “Belt and Road Initiative: BRI” ของจีน : ผลกระทบต่อภูมิภาคและประเทศไทย 
(คณะกรรมาธิการการต่างประเทศพิจารณาเสร็จแล้ว) 
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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมได้รับรองแล้ว 

จึงได้ศึกษาความเป็นมาและความส าคัญของทั้งสองยุทธศาสตร์ พัฒนาการของปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างสหรัฐฯ และจีน ผลกระทบจากการปะทะกันทางยุทธศาสตร์ของสองมหาอ านาจ ผลกระทบต่อ
อาเซียนและไทย ประเด็นที่อาจกระทบต่อเสถียรภาพของภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก ประเด็นที่ควรติดตาม
ในภูมิภาคอินโด – แปซิฟิก รวมถึงประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยยุทธศาสตร์ “Indo – Pacific” เกิดจาก
ความกังวลถึงศักยภาพของจีน สหรัฐฯ จึงได้จัดท ายุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศส าหรับภูมิภาค  
เอเชีย – แปซิฟิก ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายพ้ืนที่ให้ครอบคลุมไปจนถึงมหาสมุทรอินเดีย เรียกว่า  
“อินโด – แปซิฟิก” ( Indo – Pacific) โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือสกัดกั้นการขยายอิทธิพลของจีน 
ในภูมิภาคนี้ โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า Free and Open Indo – Pacific (FOIP) เพ่ือสร้างความ
รุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจร่วมกันของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค  ส าหรับยุทธศาสตร์ “แถบและเส้นทาง”
(Belt and Road Initiative: BRI) จีนเป็นผู้ริเริ่ม เป็นแนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือ 
และการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกเข้าด้วยกัน โดยมีจีนเป็นศูนย์กลาง ความร่วมมือภายใต้
กรอบ BRI ประกอบด้วย ๕ ประเด็นหลัก คือ ๑) ความร่วมมือในระดับนโยบายระหว่างประเทศ (Policy 
Coordination) ๒) ความเชื่อมโยงทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและเส้นทางคมนาคม (Facilities 
Connectivity) ๓) การค้าที่ปราศจากอุปสรรค (Unimpeded Trade)  ๔) การบูรณาการทางการเงินการคลัง 
(Financial Integration) และ ๕) การสานสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชน (People-to-People 
Bonds) ด้วยทั้งสองยุทธศาสตร์ดังกล่าว เป็นกลไกความร่วมมือที่ครอบคลุมมหาสมุทรอินเดียยาวไปถึง
มหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งอาเซียนมีที่ตั้งอยู่ใจกลางของยุทธศาสตร์ทั้งสอง และท าให้ทั้งสองมหาอ านาจ
พยายามด าเนินการให้อาเซียนเข้ามาเป็นพันธมิตรกับประเทศของตน และกีดกันอีกประเทศหนึ่ง ดังนั้น 
อาเซียนย่อมเผชิญกับแรงผลักดันจากมหาอ านาจทั้งสอง รวมทั้งความแตกต่างของแต่ละประเทศสมาชิก
ซึ่งมีทั้งในส่วนที่เป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับจีน อาทิ กัมพูชาและลาว และในส่วนที่เป็นพันธมิตร 
ที่ใกล้ชิดกับสหรัฐฯ อาทิ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ซึ่งโจทย์ส าคัญส าหรับอาเซียนคือจะท า
อย่างไรให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์กับยุทธศาสตร์ของทั้งสองมหาอ านาจในแบบที่อาเซียน
ต้องการเอง และไม่โอนเอียงไปเข้าข้างฝ่ายใด รวมทั้งส่งเสริมความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN 
Centrality) ไว้ให้ได้ท่ามกลางความแตกต่างของประเทศสมาชิก ส าหรับผลกระทบต่อไทย หากไทย
สามารถบริหารจัดการดุลอ านาจ การรักษาความสัมพันธ์ และด าเนินยุทธศาสตร์ภายใต้ความร่วมมือ  
กับสหรัฐฯ และจีน ได้อย่างเหมาะสม ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ไทยอย่างมาก ในขณะที่ไทยเองก็ต้อง
เพิ่มความระมัดระวังเกี่ยวกับการพิจารณาแนวทางในการด าเนินนโยบายเพ่ือพัฒนากรอบความร่วมมือ
ระหว่างสหรัฐฯ และจีนอย่างรอบคอบ ทั้งในด้านการเมือง ความมั่นคง และเศรษฐกิจ เพราะเนื่องจาก
ไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศมหาอ านาจทั้ง ๒ มาอย่างยาวนาน ฉะนั้น การตัดสินใจที่จะเลือก
เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจท าได้ง่ายนักส าหรับไทย ดังนั้น คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการก าหนดท่าทีของไทย ได้แก่ ควรติดตามและประเมินสถานการณ์การเผชิญหน้าอย่างใกล้ชิด 



 

- ๙ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมได้รับรองแล้ว 

แสวงประโยชน์จากการเป็นพันธมิตรที่ดีของทั้งสองมหาอ านาจ การมีปฏิสัมพันธ์อย่างสมดุล 
เพ่ือผลประโยชน์แห่งชาติ ใช้พลังอ านาจแห่งชาติอย่างรอบด้าน (ทหาร การทูต ข่าวกรอง เศรษฐกิจ ฯลฯ 
อย่างบูรณาการ เพ่ือสร้างอ านาจต่อรอง) การแสวงหาพันธมิตรอื่ น ๆ เพ่ิมเติม และสนับสนุนการใช้
กรอบอาเซียนและกรอบที่มีไทยเป็นแกนกลางเพื่อปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติ 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการว่าไทยจะต้องติดตามและ
ประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และควรก าหนดท่าทีที่ชัดเจนว่าไทยมิใช่คู่ขัดแย้งหรือเลือกข้างใด  
โดยสร้างความไว้วางใจให้กับทั้งจีนและสหรัฐฯ ในฐานะเป็นพันธมิตรซึ่งการวางตัวเป็นกลางจะต้องยึด
หลักการเป็นส าคัญ นอกจากนี้ ไทยควรเป็นสื่อกลางในการช่วยสนับสนุนให้จีนยอมรับและส่งเสริมการมี
บทบาทน าของอาเซียนในกลไกความร่วมมือต่าง ๆ และสนับสนุนให้จีนใช้กลไกของอาเซียนในเวทีต่าง ๆ 
ในการเจรจาหารือ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือ ความเชื่อมั่น และความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างจีนกับ
อาเซียน อีกทั้งไทยจะต้องเพ่ิมอ านาจการต่อรองเพราะแม้ไทยจะเป็นประเทศเล็ก ๆ แต่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจโดยมีการส่งออกสินค้าส าคัญ ๆ ไปยังประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ ควรระมัดระวังในการแสดง
ความคิดเห็นหรือการเสนอข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของไทย  
และท่าที่ของไทยที่มีต่อทั้งสองประเทศดังกล่าว 

ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มี
ผลกระทบต่อประเทศไทย (นายถวิล  เปลี่ยนศรี) ได้ชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภาและ
ขอรับข้อเสนอแนะของสมาชิกไว้พิจารณาด าเนินการเพ่ือปรับปรุงรายงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นด้ วยกับรายงานพร้อมทั้ ง ข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

 

 

เรื่องด่วนที่ ๒. รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕) 
พร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท า
และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมได้รับรองแล้ว 

ผลการพิจารณา 
ในการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา  

นาคาศัย) ผู้แทนกรรมการปฏิรูปประเทศ ผู้แทนจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ  

และส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง 

(ส านักงาน ป.ย.ป ) เข้าร่วมประชุมเพ่ือน าเสนอและชี้แจงรายงาน โดยเลขาธิการสภาพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายดนุชา  พิชยนันท์) เป็นผู้น าเสนอรายงานต่อที่ประชุม 

คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท า  
และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (คณะกรรมาธิการ ตสร.) โดยรองประธานคณะกรรมาธิการ ตสร.  
คนที่หนึ่ง (พลเอก ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์) ได้แถลงรายงานของคณะกรรมาธิการ ตสร. สรุปได้ว่า  
ผลการติดตามการด าเนินการประเด็นปฏิรูป/กิจกรรมปฏิรูป/โครงการตามแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิม
และฉบับปรับปรุงในภาพรวม (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕) พบว่า โครงการที่ได้ติดตามอยู่เดิม 
และโครงการ/กิจกรรมตาม Big Rock รวมทั้งหมด ๔๙๐ โครงการ จากทั้งหมด ๑,๘๒๒ โครงการ  
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๔๒ โครงการ มีความคืบหน้าตามแผน จ านวน ๓๕๙ โครงการ 
ด าเนินการล่าช้า จ านวน ๘๘ โครงการ และเปลี่ยนวิธีด าเนินการ จ านวน ๑ โครงการ โดยมีผลการ
ประเมินโอกาสต่อการบรรลุเป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับการปฏิรูปประเทศด้านที่มี
การด าเนินการคืบหน้าตามแผนมากที่สุด ร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และด้านสาธารณสุข ส่วนด้านที่ด าเนินการล่าช้า
กว่าแผนมากที่สุด ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ และด้านกระบวนการยุติธรรม ตามล าดับ  

คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะและเร่งรัดในภาพรวม ต่อการขับเคลื่อนแผนการ
ปฏิรูปประเทศ รวม ๔ ประการ (๑) เร่งรัดและผลักดันการด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยเฉพาะด้านที่มี
ผลการด าเนินโครงการล่าช้าอย่างมีนัยส าคัญจ านวนมาก ได้แก่ ด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
กระบวนการยุติธรรม (๒) เร่งรัดและผลักดันการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ผลการด าเนินการมีความ
คืบหน้าตามแผนงาน จ านวน ๓๕๙ โครงการ ให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาที่ก าหนด (๓) รัฐบาลควร 
ให้ความส าคัญเป็นพิเศษในการเร่งรัดและผลักดันการเสนอร่างพระราชบัญญัติตามแผนการปฏิรูป
ประเทศในทุกด้านเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็ว และควรมีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าจะเสนอเข้าสู่
รัฐสภาได้ทันภายในปี ๒๕๖๕ รวมถึงควรเร่งรัด ตรวจสอบ และติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการออกอนุบัญญัติต่าง ๆ  ตามกฎหมายให้ครบถ้วนโดยเร็ว ตลอดจนเร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่ด าเนินการ
ทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่หมดความจ าเป็น และ (๔) เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 
โดยเฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม ภายใต้กิจกรรม Big Rock ที่ยังมีผลการเบิกจ่ายน้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐  
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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมได้รับรองแล้ว 

ต่อมา ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา ได้อภิปราย 
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการตามรายงาน โดยจ าแนกตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
สรุปได้ดังน้ี 

ด้านการเมือง  
ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองมีประเด็นส าคัญ ได้แก่ (๑) ควรมีการ

ส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้แก่เด็ก เยาวชน 
นักเรียน และนักศึกษา โดยให้สถานศึกษาท าหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ในบริบทที่ถูกต้องและเหมาะสม  
(๒) ควรเร่งด าเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมนโยบายสาธารณะในทุกระดับ (๓) ควรสนับสนุน
ให้เกิดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ โดยสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางเมือง  
ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน  ทั้งนี้ ตามร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พ.ศ. .... (๔) ควรให้ความส าคัญและผลักดันให้
ประชาชนมีอ านาจที่แท้จริงและเป็นอิสระในการเลือกตั้งโดยปราศจากซึ่งการซื้อสิทธิขายเสียง เพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ศูนย์ส่งเสริมพัฒนา
ประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ควรให้บุคลากรภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ตามนัยมาตรา ๒๕๘ (ก) (๓) มาตรา ๒๕๘ (ข)  
และมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ โดยพรรคการเมืองต้องมีความรับผิดชอบในการประกาศโฆษณานโยบาย
ที่ไม่ได้วิเคราะห์ผลกระทบไว้ และ กกต. ต้องขับเคลื่อน ศส.ปชต. ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายตามที่ได้
ท าบันทึกความตกลง (MOU) ร่วมกันไว้ โดยมีการบูรณาการร่วมกัน มีการแจ้งเงื่อนไขความตกลงใน MOU 
ให้ทุกหน่วยงานในทุกระดับที่เกี่ยวข้องทราบ มีการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  
มีการติดตามประเมินผลที่ชัดเจน และมีการตรวจสอบการเลือกตั้งเพ่ือไม่ให้เกิดการซื้อสิทธิขายเสียง  
แต่ในขณะเดียวกันต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าเศรษฐกิจระดับครัวเรือนมีความส าคัญต่อประชาชน
เป็นอย่างยิ่ง  และ (๕) ควรมีการแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูปประเทศ
ที่เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน และก่อให้เกิดการยอมรับของประชาชนอย่างแท้จริง   

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
เป้าหมายที่คาดหวังให้บรรลุตามตัวชี้วั ดในปี ๒๕๖๕ ได้แก่ การบริการภาครัฐ 

มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยการน านวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ มีกิจกรรมที่ควรเร่งรัด ได้แก่ (๑) การปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ดิจิทัล อาทิ ควรเร่งปรับระบบดิจิทัลให้มีความรวดเร็ว  

เป็นไปในทิศทางเดียวกันมีระบบแอปพลิเคชั่นที่ใช้งานได้สะดวกไม่ซับซ้อน ควรเร่งฝึกทักษะบุคลากร

ภาครัฐให้มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการประชาชนด้านดิจิทัล มีการน าปัญญาประดิษฐ์มาให้บริการ
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โดยความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชน การบริการประชาชนในรูปแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว  

(One stop Service) เพ่ือเพ่ิมความสะดวกให้ประชาชน เร่งผลักดันระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล 

(Digital ID) ที่มีความปลอดภัยและสะดวกต่อการใช้งาน (๒) การจัดโครงสร้างองค์กรและระบบงาน

ภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ อาทิ ควรเร่งด าเนินการเสนอ

ร่างพระราชบัญญัติยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัย พ.ศ. .... เพ่ือปรับเปลี่ยน  

การบริหารจัดการภาครัฐในรูปแบบใหม่ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลได้ 

ควรมีการทบทวนบทบาท หน้าที่และอ านาจ ภารกิจขององค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐเพ่ือการ

ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพภารกิจที่แตกต่างกัน รวมถึงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการมอบอ านาจในการ

จัดโครงสร้างส่วนราชการภายในให้เหมาะสม (๓) ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบ

เปิด เร่งเพ่ิมทักษะด้าน Digital Literacy ให้บุคลากรมีความคล่องตัวทางดิจิทัล แก้ไขกฎระเบียบ 

ที่เกี่ยวข้องให้รองรับต่อการปฏิบัติงาน (๔) ควรเร่งสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่

โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเร่งด าเนินการตามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ของหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพ่ือมุ่งสามารถให้บริการอ านวยความสะดวกประชาชนระดับพ้ืนที่ เพ่ือการขับเคลื่อนจังหวัด  

ที่มีผลสัมฤทธิ์สูง  

ด้านกฎหมาย  
จากกิจกรรมปฏิรูปที่ก าหนดให้มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระ  

หรือเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน ควรมีการจัดล าดับความจ าเป็น
เร่งด่วนเพ่ือด าเนินการ ควรเร่งรัดให้หน่วยงานราชการพัฒนาระบบ e-Service มาใช้กับกระบวนการ 
ทางกฎหมาย ให้แล้วเสร็จ โดยก่อนน ามาใช้ต้องประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
ประชาชน รวมถึงกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย ควรมีการประเมินผล  
รับฟังความคิดเห็น และความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย เพื่อน าไปปรับปรุง
พัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ควรเร่งรัดการด าเนินการยกร่างกฎหมายและปรับปรุงกฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ ได้แก่ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ ร่างพระราชบัญญัติการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้
โดยสะดวก พ.ศ. .... นอกจากนี้ ขอสอบถามความคืบหน้าในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า  
ร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ 
และเอกชน พ.ศ. ....  
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ด้านกระบวนการยุติธรรม  
จากปัญหาความล่าช้าของการด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม อุปสรรคการเข้าถึง  

ของประชาชน และความเหลื่อมล้ าในการบังคับใช้กฎหมาย น ามาซึ่งการขับเคลื่อนการปฏิรูปที่เกิด

ผลสัมฤทธิ์ ได้แก่ การประกาศใช้พระราชบัญญัติก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม  

พ.ศ. ๒๕๖๕ ท าให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้าในขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ  

ในกระบวนการยุติธรรมได้ อย่างไรก็ดี ยังต้องปรับปรุงในหลายส่วน อาทิ (๑) การรับแจ้งความร้องทุกข์

ต่างท้องที่ ต้องสร้างความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  (๒) การจัดหา

ทนายความประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ ส่งผลให้สามารถลดปริมาณคดีในชั้นศาลได้ 

เนื่องจากทนายความจะสามารถช่วยประชาชนในการเจรจาไกล่เกลี่ยในชั้นการสอบสวนของพนักงาน

สอบสวนได้ แต่อย่างไรก็ดี ควรติดตามประเมินผลของการมีทนายอาสา และศักยภาพของทนายอาสาด้วย 

(๓) การปฏิรูปการปล่อยชั่วคราว ควรพัฒนาระบบปล่อยตัวชั่วคราว และมีการประเมินผลสัมฤทธิ์  

ของโครงการทุก ๖ เดือน (๔) การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการบันทึกภาพและเสียงในการ

ตรวจค้น จับกุม และการสอบปากค าในการสอบสวน และควรเร่งรัดการตราร่างพระราชบัญญัติระบบ

นิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. .... เพื่อประโยชน์ต่อการอ านวยความยุติธรรมชั้นต้นให้แก่ประชาชน 

ด้านเศรษฐกิจ  
แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี

นัยส าคัญ (Big Rock) ของด้านเศรษฐกิจมีแนวโน้มไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมาย ทั้ง ๓ เป้าหมายส าคัญ คือ  
๑) การยกระดับศักยภาพทางเศรษฐกิจ ๒) การกระจายความเจริญและความเข้มแข็งของสังคม  
และ ๓) การปรับบทบาท โครงสร้างและกลไกสถาบันบริหารจัดการเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งการ  
จัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ต้องพิจารณาจากสมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
ประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้น ควรก าหนดประเด็น
พิจารณาการจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของแผนงานหรือโครงการที่อยู่ในแต่ละปัจจัยย่อย
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถด าเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบุผู้รับผิดขอบหลกัเสนอตอ่
คณะอนุกรรมการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ รัฐบาลควรมอบหมายให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาคู่มือการจัดอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ( IMD)  
และสร้างความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การวัดระดับดังกล่าว รวมทั้ง  Big Rock อื่น ๆ ได้แก่ กิจกรรม 
การสร้างเกษตรมูลค่าสูง ซึ่งตัวชี้วัดอัตราการขยายตัวของ GDP ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย เนื่องจาก
พิจารณาสภาพเศรษฐกิจของเกษตรกรในภาพรวมเท่านั้น ควรพิจารณารายได้เฉลี่ยต่อหัว สัดส่วนหนี้สิน 



 

- ๑๔ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมได้รับรองแล้ว 

สัดส่วนคนจน และความไม่เท่าเทียมประกอบด้วย หรือกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวมูลค่าสูง 
ซึ่งตัวชี้วัดเรื่องค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวและอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว
ของไทยในด้านสุขภาพและอนามัย ด้านความมั่นคง ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย และต้องเร่งให้ความส าคญั
กับมาตรการความปลอดภัย มีระบบรองรับการแจ้งเหตุฉุกเฉิน เตือนภัยแก่นักท่องเที่ยว กิจกรรมการ
เพ่ิมโอกาสของ SMEs ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย ตัวชี้วัดด้านสัดส่วน GDP  และอัตราการ
ขยายตัวของมูลค่าเชิงพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของ  SMEs ยังไม่บรรลุตามเป้าหมาย กิจกรรมการ 
เป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค มีตัวชี้วัดในการจัดอันดับความยากง่ายในการ
ประกอบธุรกิจและมูลค่าการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย และกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพคนเพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ยังไม่บรรลุตัวชี้วัด ควรต้องเร่งผลการด าเนินการ  
ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดมากขึ้น  

ควรเร่งขับเคลื่อนการจัดท าข้อมูลสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมภายใต้ 
Happy Model  ในปีงบประมาณปี ๒๕๖๖ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น 
จึงควรพัฒนามาตรฐานผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม ธุรกิจขนส่งและบริการทางรถยนต์ และธุรกิจบริการโรงแรมและที่พัก โดยเร่งหาแรงงานภาคบริการ
มาเติมในส่วนที่ขาดหายไปในช่วงที่ผ่านมา สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน พัฒนาคุณภาพ 
สร้างอัตลักษณ์ ความมีมาตรฐานของสถานประกอบการ ความสะดวกสบาย ความปลอดภัย ความสวยงาม 
ราคายุติธรรม และควรน าข้อมูลจากบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวใช้เป็นเครื่องมือหลักในการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ในด้านอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็น
หน่วยงานหลักในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องเร่งขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างนักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food warriers)  
สร้างนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต ภายใต้โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ในอุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย สร้างโอกาสทางธุรกิจ และสร้างปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือเร่งการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ควรทบทวนและเร่งรัดการสร้างระบบขนส่งทางรางในจุดเชื่อมโยงทางรถไฟ
จากจีน - นครเวียงจันทร์ รวมถึงในด้านการส่งเสริมพาณิชย์นาวี ควรเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพาณิชย์นาวีให้แล้วเสร็จก่อนมีการตรวจมาตรฐานทางทะเลขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
( International Maritime Organization : IMO) ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และควรส่งเสริมให้
ส านักงานส่งเสริมการพาณิชย์นาวี เป็นองค์การมหาชนตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว เพ่ือจะได้เป็น
หน่วยงานที่คอยก ากับดูแลและส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด  

เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งปัจจุบันพบว่า ยังไม่สามารถยกเลิกเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด
ได้ แม้ใกล้จะครบก าหนดเป้าหมายไว้ที่เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ มีกิจกรรมที่วางแผนไว้และด าเนินการได้ 
อาทิ กิจกรรมก ากับดูแลการจัดการน้ าเสียจากโรงงานในและนอกนิคมอุตสาหกรรม และอาคารใหญ่  
กิจกรรมที่ด าเนินการแล้วแต่ไม่ส าเร็จ อาทิ การควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมในและนอกนิคม
อุตสาหกรรมให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาการปนเปื้อนสาร VOCs ในดินและน้ าใต้ดิน แต่ยังมีหลาย
กิจกรรมยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ อาทิ การก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบ าบัดน้ าเสีย  
ในพ้ืนที่เขตควบคุมมลพิษจังหวัดระยอง และการปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมน้ าเสีย 
เทศบาลเมืองมาบตาพุด เนื่องจากปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ ส่วนกิจกรรมการก ากับดูแลการระบาย
มลพิษและสาร VOCs จากยานพาหนะ ที่ยังไม่มีการด าเนินการใด ๆ และไม่มีกฎหมายรองรับ จึงสรุปได้ว่า
ปัญหาการปฏิรูปเกิดจากอุปสรรคที่ส าคัญ ได้แก่ ขาดการติดตามตรวจสอบอย่างจริงจังของหน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบ หน่วยงานที่รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติการตามแผนปฏิรูปที่วางไว้ ขาดงบประมาณ
สนับสนุน และขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรเร่งหาแนวทางเพ่ือให้กิจกรรมที่วางแผนไว้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้  

ด้านสาธารณสุข  
ส าหรับโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการเพ่ือให้เกิดการปฏิรูปด้านสาธารณสุขยังขาดการ

สนับสนุนงบประมาณที่เพียงพอ ส่งผลให้ไม่เกิดผลการปฏิรูปที่เป็นรูปธรรม การขับเคลื่อนจ าเป็นต้อง
อาศัยระยะเวลา และการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
คณะกรรมาธิการเห็นควรเร่งรัดกรณีกิจกรรมการปฏิรูปด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่เพ่ือความมั่นคงด้านสุขภาพ จากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ซึ่งเป็นโรคระบาดใหม่ ประเทศไทยแก้ปัญหาภายใต้อ านาจกฎหมายหลายฉบับ 
อาทิ พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ . ๒๕๕๘ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ และพระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในการออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
เพ่ือแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ บริหารจัดการโดยศูนย์บริหาร
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (ศบค.) และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
(Emergency Operations Center : EOC) เป็นผู้บัญชาการเฉพาะกิจ แม้ว่าการจัดการต่อสถานการณ์
การระบาด ประเทศไทยจะท าได้ดีอยู่ในระดับ ๕ ของทั่วโลก แต่ยังพบปัญหาในการปฏิบัติงาน 
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ในบางส่วน ดังนั้น เพ่ือรองรับการเกิดโรคระบาดใหม่ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ให้มี การจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เห็นว่าควรปรับปรุงพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเสนอให้เพิ่ม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นสมาชิกสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีศูนย์บัญชาการฉุกเฉิน
แห่งชาติ (National Command Center) ในสภาความมั่นคงแห่งชาติ และก าหนดผู้รับผิดชอบ
ประกอบด้วยบุคลากรจากสาธารณสุขและมหาดไทยเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจ าเพื่อสามารถรองรับ
สถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงควรให้มีกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข เพ่ือให้มีกฎหมายเพื่อด าเนินการเฉพาะด้านสาธารณสุขโดยตรง 

ด้านสังคม  
ข้อเสนอแนะและแนวทางเร่งรัดเพ่ือด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายและยั่งยืน ได้แก่ 

ควรเร่งด าเนินการตามโครงการปฏิรูปอย่างต่อเนื่องโดยค านึงถึงสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ  
และสถานะการเงินการคลังของประเทศ และขยายผลกิจกรรมที่ด าเนินการส าเร็จ อาทิ โครงการพัฒนา
ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรเร่งจัดท าระบบฐานข้อมูลต าบลโดยต าบลเพ่ือต าบล 
ขยายผลการด าเนินงานระบบโดยการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ควรบูรณาการการท างานร่วมกันในลักษณะการพัฒนาในระดับ
พ้ืนที่หรือที่เรียกว่า One Plan ควรจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและข้อมูลทางสังคมของชุมชน 
ในด้านต่าง ๆ เสริมสร้างชุมชน ต าบลเข้มแข็งให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่ด้วย “จตุพลัง” ใช้ต าบลเป็นพ้ืนที่
ด าเนินการ มีฐานข้อมูลคนพิการที่เชื่อมโยงกันแบบไร้รอยต่อกับฐานข้อมูลอื่นเพ่ือคนพิการเข้าถึงได้  
ในส่วนของโครงการเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรและประชาชน ควรก าหนดนโยบายการบริหาร
จัดการที่ดินรัฐที่ถูกบุกรุกหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้มีความชัดเจนเพ่ือให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินได้ใช้
ประโยชน์ในการสร้างอาชีพและรายได้ให้ตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ ควรเร่งรัดการจัดท าร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... (โดยไม่หมายรวมถึงร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการด าเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือก าไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ. ....) 
และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์  

ด้านพลังงาน  
ผลการติดตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงานในฉบับเดิมและฉบับปรับปรุง เห็นว่า 

บางกิจกรรมยังไม่มีความคืบหน้า จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (ฉบับปรับปรุง) 
- ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ ศูนย์อนุมัติเบ็ดเสร็จ One Stop Service ด้านกิจการไฟฟ้าที่แท้จริง  

โดยการจัดท า MOU ระหว่างส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรม
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เห็นว่า ควรรอให้กฎกระทรวงยกเลิกประเภทหรือชนิดของโรงงานล าดับที ๘๘ (โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า)  
มีผลบังคับใช้ ซึ่งขณะนี้กระทรวงพลังงานได้จัดท าระเบียบเรียบร้อยแล้ว กระทรวงอุตสาหกรรมจึงควรเร่ง
ด าเนินการจัดท า MOU ดังกล่าวโดยเร็ว 

- ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ โดยการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว 
มีความจ าเป็นอย่างมาก แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ทั้ง ๆ ที่ประชาชนต้องการทราบข้อมูลดิบทางด้านพลังงาน 
ที่ถูกต้องและแท้จริง แต่เนื่องจากมีกฎ ระเบียบบางฉบับ ห้ามเผยแพร่ข้อมูลบางอย่าง ท าให้การจัดตั้ง
ศูนย์มีความล่าช้า ท าให้ประชาชนไม่เข้าใจและไม่เชื่อถือข้อมูลจากภาครัฐ จึงควรเร่งแก้กฎ ระเบียบ  
ที่เป็นอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติได้ในอนาคต 

- ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การใช้มาตรการบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ส าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานควรเร่งรัดศึกษาข้อดีข้อเสียของการให้ ๓ 
หน่วยงาน คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เข้ามาเป็นบริษัทจัดการพลังงานน าร่อง เพ่ือขยายผลให้ภาคเอกชนเข้ามาเป็นบริษัทจัดการพลังงาน
ส าหรับหน่วยงานภาครัฐต่อไป 

- ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ การพัฒนาปิโตรเคมีระยะที่ 4 เพ่ือการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจ 
หมุนเวียนและสร้างฐานทางเศรษฐกิจใหม่ (New S-Curve) ควรเร่งรัดการด าเนินงานในพ้ืนที่ภาคใต้ 
และพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพไปพร้อมกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก 

- ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมการ
แข่งขัน ควรมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้เกิดการแข่งขันด้านกิจการไฟฟ้าและโครงสร้างการบริหาร
กิจการไฟฟ้า โดยควรมีผู้เข้าร่วมตั้งแต่ ๒ รายขึ้นไป ควรเร่งรัดแผนบูรณาการการลงทุนและด าเนินงาน
เพ่ือพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน และให้ความส าคัญในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
ในระยะยาว ตลอดจนกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพลังงานควรต้องเร่งด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาแหล่งพ้ืนที่ปิโตรเลียมทับซ้อนระหว่างประเทศ (ไทย - กัมพูชา) 

๒. แผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน (ฉบับเดิม)  
- ประเด็นปฏิรูปที่ ๙ ปฏิรูประบบบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวลไม้โตเร็วส าหรับโรงไฟฟ้า 

ชีวมวล ควรเร่งรัดพิจารณาก าหนดพ้ืนที่ส าหรับปลูกไม้โตเร็ว โดยต้องพิจารณาพ้ืนที่ปลูกใกล้โรงไฟฟ้าเดิม 
ที่มีเชื้อเพลิงไม่เพียงพอ และควรเร่งรัดจัดท ามาตรฐานและราคากลางของเชื้อเพลิงชีวมวลให้เป็น
มาตรฐานกลาง รวมทั้งควรระบุเกี่ยวกับพันธุ์ไม้โตเร็วที่เหมาะสมส าหรับส่งเสริมและสนับสนุนให้ปลูก
อย่างชัดเจน 
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เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมได้รับรองแล้ว 

- ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๐ แนวทางส่งเสริมและขจัดอุปสรรคในการน าขยะมูลฝอยไปเป็น
เชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า กระทรวงมหาดไทยควรเร่งรัดการจัดล าดับความส าคัญของกลุ่มพื้นที่เร่งด่วนที่มี
ศักยภาพในการน าขยะเป็นเชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้าให้มีความชัดเจน และควรพิจารณาแนวทางลดขั้นตอน 
การคัดเลือกเอกชนเพื่อเข้าลงทุนในโครงการพลังงานขยะ 

- ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๑ การส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลังงาน ควรเร่งรัดการเสนอเรื่องการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟเสรีต่อคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาต ิเพ่ือให้มีนโยบายที่ชัดเจนและสามารถด าเนินการออกระเบียบที่เกี่ยวข้องได้อย่างเป็นรูปธรรม 

- ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๔ การใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building 
Energy Code : BEC) กระทรวงพลังงานได้ออกกฎกระทรวงก าหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร 
และมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการในการออกแบบอาคารเพ่ื ออนุรักษ์พลังงานเรียบร้อยแล้ว 
แต่คณะกรรมการควบคุมอาคารของกระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกฎกระทรวงเพียง
บางข้อ ท าให้ในทางปฏิบัติเกิดปัญหาการบังคับใช้กฎกระทรวงดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงควรเร่งรัดให้
คณะกรรมการควบคุมอาคารปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดโดยเร็ว ตามความเห็นของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายได้ 

- ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๖ การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย ควรเร่งด าเนินการ 
ตามกรอบแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ดังกล่าว เช่น การติดตั้งเครื่องอัดประจุส าหรับ  
ยานยนต์ไฟฟ้า การลงทุนอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ การน าแบตเตอรี่เก่ามาใช้งานและการก าจัดแบตเตอรี่ 

- ประเด็นปฏิรูปที่ ๑๗ การส่งเสริมเทคโนโลยีระบบการกักเก็บพลังงาน ส านักงานนโยบาย 
และแผนพลังงานควรเร่งจัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตระบบกักเก็บพลังงานทั้ง ๔ ด้าน 
คือ การใช้ การผลิต การปรับปรุงกฎหมาย การส่งเสริมการวิจัย ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
ข้อเสนอแนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในประเด็นการ

ยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) และการยกระดับการท างาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) กล่าวคือ การยกระดับ CPI ยังไม่มีกิจกรรม
หรือโครงการผลักดันโดยตรงในการด าเนินงาน  ในการนี้ จึงควรก าหนดกิจกรรมหรือโครงการ 
เพื่อยกระดับ CPI ทั้งการลดอุปสรรคและพัฒนาการอ านวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐที่เอื้อต่อ
การค้าและการลงทุน การเปิดเผยข้อมูลตามหลักสากลเพ่ือการเฝ้าระวังและลดโอกาสในการทุจริต 
การสร้างการรับรู้เชิงรุกเชื่อมโยงถึงพันธมิตร (Partner Institute) ที่จัดส่งข้อมูลให้กับแหล่งการประเมิน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต การป้องกันการคอร์รัปชั่นในระบบราชการไทย และการวางระบบการขับเคลื่อน 
“แผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI” ที่ชัดเจน  ทั้งนี้ โดยให้
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คณะอนุกรรมการผลักดันการด าเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด าเนินการเพ่ือผลักดัน
กิจกรรมในระดับพื้นที่ ตลอดจนกระจายความส าคัญของ CPI ไปยังภูมิภาค ส าหรับประเด็นการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสภาครัฐ ITA ควรก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 
ก าหนดวิธีการประเมินทั้งระยะเวลาและการประเมินแบบเรียลไทม์ (Real Time) ก าหนดการตั้งค าถาม
ที่ชัดเจนตรงประเด็นในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ก าหนดมาตรฐานผู้ตรวจประเมิน ก าหนดประเด็นคดีทุจริต 
และมีการศึกษาวิจัยเครื่องมือการประเมิน ITA ให้มีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาการทุจริต และ
ยกระดับค่าคะแนน CPI  นอกจากประเด็นข้างต้นแล้ว ประเด็นการพัฒนาระบบราชการไทยที่โปร่งใส 
ไร้ผลประโยชน์ก็มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยควรมีการด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
มีจิตส านึกปฏิเสธการรับของขวัญของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ด าเนินการเพ่ือให้ได้คนดี คนเก่ง คนมี
คุณภาพ มาบริหารหรือปกครองให้หน่วยงานของรัฐ มีมาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยงต่อการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีระบบและต่อเนื่อง และก าหนดมาตรการตรวจสอบฐานะทางการเงิน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อป้องปรามและตรวจสอบความร่ ารวยผิดปกติ 

ด้านการศึกษา  
ข้อเสนอการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษามีประเด็นส าคัญ สรุปได้ว่า ระบบราชการ  

ถือเป็นอุปสรรคประการหนึ่งในการปฏิรูปการศึกษา เนื่องจากระบบราชการมีแนวคิดแบบดั้งเดิมและมี
ขั้นตอนที่ยุ่งยาก  ดังนั้น เพ่ือพัฒนาระบบการศึกษาจึงควรมีการปฏิรูประบบราชการโดยเร่งด่วนและน า
กลไกของผู้มีส่วนได้เสียทั้งสังคมมาใช้  ควรบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาไปพร้อมกัน  
ควรน านวัตกรรมทางการศึกษามาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาและก่อให้ เกิดความส าเร็จสูงสุดแก่ผู้ เรียน 
โดยปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนตามหลักสูตรอิงมาตรฐาน (Standard-based Curriculum) ไปสู่การ
เรียนรู้ที่พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียน (Competency-based Learning) ควรให้ฝ่ายการเมืองมีส่วนชี้น า
ในการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นโดยน าแนวคิด “การเมืองน าการทหาร” 
มาประยุกต์ใช้ ควรมีการพัฒนาครูโดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทในสถานการณ์
ปัจจุบัน โดยเฉพาะการจัดท ารายงานตามแบบประเมินประสิทธิภาพเชิงประจักษ์ของครู (ว PA) ที่ควร
น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ ส าหรับพ้ืนที่ห่างไกลก็ควรได้รับการสนับสนุนตามความเหมาะสม ควรมี
การกระจายอ านาจการจัดการศึกษาจากส่วนกลางไปยังหน่วยงานรองทั้งด้านวิชาการ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารทั่วไป และงบประมาณ  นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญกับการประเมินสมรรถนะ
ผู้เรียนตามมาตรฐานสากล หรือ PISA (Programmed for International Student Assessment) 
โดยองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของนักเรียน 
ทั้งด้านการอ่าน คิดวิเคราะห์ และวิทยาศาสตร์ 
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ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ผลการติดตามและข้อเสนอแนะตามกิจกรรมปฏิรูปพบว่า กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิง และการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการขับเคลื่อน และกิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชน บนฐาน
วัฒนธรรมแบบบูรณาการ ในภาพรวมพบว่า มีประสิทธิภาพมากกว่าปีที่ผ่านมามีแนวโน้มที่จะบรรลุ
เป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศได้ดียิ่งขึ้นแต่มีบางเป้าหมายย่อยที่ยังไม่มีโครงการรองรับที่ชัดเจน 
ควรหาวิธีการด าเนินการในรูปแบบใหม่ให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศ และมีข้อเสนอแนะต่อ
การด าเนินการตามกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ รวม ๓ ประเด็น คือ (๑) ควรต่อยอดและขยายผลการด าเนินการ
ของชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านคุณธรรม (๒) ควรจัดท าแนวทางการประเมินผลการด าเนินงานตามดัชนี
คุณธรรม (๓) ควรสร้างระบบการมีส่วนร่วมของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในการร่วมกัน
ขับเคลื่อนกลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit) และ ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินการตามกิจกรรม
ปฏิรูปที่ ๒ รวม ๔ ประเด็น คือ (๑) ควรมีพ้ืนที่ในการแสดงดนตรีไทยพ้ืนบ้านหรืองานศิลปะของเด็ก 
และเยาวชน (๒) ควรมีการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลทางด้านงานศิลปะและวัฒนธรรม (๓) ควรจัดกิจกรรม
ส่งเสริมวัฒนธรรมของแต่ละพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง และ (๔) ควรมีการระบุผลสัมฤทธิ์ในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓  การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้าง
วิถีชีวิตทางการกีฬา และการออกก าลังกายอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และสร้างโอกาสทางการกีฬา และการ
พัฒนานักกีฬาอาชีพ พบว่า มีการด าเนินการล่าช้ากว่าแผน ในเป้าหมายย่อยที่ ๔ การปรับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้อง
กับกิจกรรมด้านกีฬา  และเป้าหมายย่อยที่ ๕ พัฒนาศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬา เพ่ือ
ความเป็นเลิศทางการกีฬาของอาเซียน จึงมีข้อเสนอแนะในเป้าหมายย่อยที่ ๔ ให้มีการติดตาม
ประเมินผลความสัมฤทธิ์ของการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ตลอดจนปัญหา อุปสรรค 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ตามระเบียบนี้ และข้อเสนอแนะในเป้าหมายย่อยที่ ๕ ว่าควรสร้าง
ความร่วมมือทุกภาคส่วนในการลงทุนร่วมกัน ตลอดจนกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะส่งผลกระทบ
หรืออุปสรรคที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ นอกจากนี้  ได้มี
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ทั้งในเรื่องระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติการขับเคลื่อนเชิงนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับด้านกีฬาที่มีความล้าสมัย และการ
สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรการกีฬาและงบประมาณ เพ่ือให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนากีฬาให้แก่เด็ก 
เยาวชน และประชาชน ในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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การติดตามการบริหารงบประมาณ  
ผลการพิจารณาที่ส าคัญในภาพรวมพบว่า มีความคืบหน้าจากการรายงานรอบที่ผ่านมา 

เพียงเล็กน้อย และผลส าเร็จจากการด าเนินการยังไม่เปลี่ยนแปลง หรือเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย โดยยัง
ไม่มีนัยส าคัญต่อผลส าเร็จตามเป้าหมายเท่าที่ควร มีกิจกรรมที่มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผน จ านวน 
๕๕ กิจกรรม ล่าช้ากว่าแผน จ านวน ๗ กิจกรรม สาเหตุหลักเป็นเพราะปัญหาด้านงบประมาณ และการ
แก้ไขกฎหมายที่มีขั้นตอนมาก โดยมีข้อสังเกตว่า ขั้นตอนการจัดท าแผนปฏิรูปประเทศไม่สอดคล้องกับ
กระบวนการจัดท างบประมาณ ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕ เนื่องจากขั้นตอนการจัดท างบประมาณด าเนินการ
ด าเนินการก่อนแผนการปฏิรูปประเทศ การจัดท าโครงการ/การด าเนินงาน ในปี ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕  
ที่ได้รับอนุมัติ จึงยังเป็นไปตามแผนการปฏิรูปเดิม มิใช่แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และเสนอ
ว่า การรายงานความคืบหน้าในรอบต่อไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕ (๑) ควรให้หน่วยได้รายงาน
สถานภาพตามข้อเท็จจริง รวมทั้งปัญหาทางด้านงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ และในส่วนที่ได้รับ
จัดสรรแต่เบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้น ส่งผลต่อการที่ไม่บรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รวมทั้ง
แนวทางการประเมินผลการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญ ที่ต้องด าเนินการให้ประชาชนเห็นผลส าเร็จ
เป็นรูปธรรมเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา ๕ ปี ด้วย และ (๒) ควรให้หน่วยงานของรัฐน าประเด็นการปฏิรูป
ประเทศไปด าเนินการต่อเนื่อง ผ่านกลไกของแผนระดับ ๒ แผนระดับ ๓ และการด าเนินงานต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน (โดยสภาพัฒน์ฯ หารือร่วมกันกับส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือก าหนด KPI ที่เหมาะสม เพ่ือผลักดัน
ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศ เกิดผลได้อย่างยั่งยืน) ตามแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ภายหลังการสิ้นสุดแผนการปฏิรูปประเทศ  

จากนั้น รองประธานคณะกรรมาธิการ ตสร. คนที่สาม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชั ย   
บุญยะลีพรรณ) ได้กล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภา  
ที่ได้ร่วมศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล และสมาชิกวุฒิสภาที่ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นข้อสังเกต  
และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ต่อรายงานซึ่งคณะกรรมาธิการ ตสร. จะได้ประมวลสรุปผลการ
อภิปรายทั้งหมดพร้อมกับเล่มรายงาน เพ่ือเสนอต่อรัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารต่อไป และขอบคุณผู้แทน
คณะรัฐมนตรี ผู้แทนส่วนราชการ ที่ได้ร่วมกันบูรณาการการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ที่ส าคัญ  
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในการขับเคลื่อนและผลักดันการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

ต่อมา รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี และเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ  
และสังคมแห่งชาติ ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า (๑) คณะรัฐมนตรีขอรับข้อเสนอแนะและความเห็นของ
สมาชิกวุฒิสภา ที่ได้เน้นย้ าให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไป 
เพื่อให้ยังคงบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยคณะรัฐมนตรีจะได้ให้ความส าคัญในการก ากับ
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ติดตามเร่งรัดหน่วยงานผู้รับผิดชอบให้มีการด าเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมทั้งให้การ
ด าเนินการปฏิรูปผ่านแผนระดับ ๒ แผนระดับ ๓ ของหน่วยงาน ให้การปฏิรูปประเทศเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อไป ทั้งนี้ เมื่อแผนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุดลง ส านักงานจะได้เชื่อมโยงประเด็นปฏิรูปประเทศกับ
เป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายระดับหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ที่มีแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกัน ส าหรับเป็นกรอบในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการปฏิรูปประเทศต่อไป โดยวุฒิสภายังสามารถ
ติดตาม ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน/โครงการของหน่วยงานของรัฐได้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลจากระบบ eMENSCR (๒) การด าเนินการต่าง ๆ ที่ล่าช้ากว่าแผน ส านักงานจะรับ
ไปประสานหน่วยงานรับผิดชอบหลักของแต่ละกิจกรรม Big Rock ที่ยังมีความล่าช้า หรือไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน เพ่ือไปหารือร่วมกันกับหน่วยงานร่วมด าเนินการ ในการแก้ปัญหา เพ่ือปรับ
วิธีการด าเนินการเพื่อให้สามารถบรรลุผลได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดและให้เป็นผลที่มีความยั่งยืนในที่สุด 
(๓) การปฏิรูปกฎหมาย ส านักงานได้ปรับปรุงรูปแบบการรายงานความคืบหน้าของกฎหมายภายใต้
แผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้เห็นสถานะขั้นความส าเร็จของกฎหมายที่อยู่ระหว่างด าเนินการให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้นเป็น ๔ ขั้น และแม้ว่าแผนการปฏิรูปประเทศจะสิ้นสุดลง ก็ยังเป็นหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ในการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมายให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ต่อไป และในส่วนกฎหมาย ๑๐ ฉบับที่
วุฒิสภาให้ความสนใจและเคยได้แจ้งต่อคณะรัฐมนตรีทราบในที่ประชุมวุฒิสภานี้แล้ว ส านักงานได้สรุป
ความคืบหน้าในการด าเนินการไว้ในรายงานฯ ตามมาตรา ๒๗๐ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๕) แล้ว 
เพื่อรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือน ารายงานต่อสภาทราบในโอกาสต่อไป และ (๔) ปัญหาอุปสรรคส าคัญ
ในการขับเคลื่อนคือ โครงการ/กิจกรรม ในแต่ละกิจกรรม Big Rock ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีผลการเบิกจ่ายค่อนข้างต่ า ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด ๑๙ ในช่วงที่ผ่านมา 
ท าให้กิจกรรม/การด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ส่วนหนึ่งมีข้อจ ากัดในการด าเนินการ 
ไม่สามารถด าเนินงานได้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ จ าเป็นต้องมีการทบทวนปรับเปลี่ย นวิธีการ
ด าเนินงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งกระทบต่อผลของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
ในการด าเนินโครงการด้วย อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติหน่วยงานได้ขอผูกพันกันเงินงบประมาณไว้เบิก
เหลื่อมปีเพ่ือให้มีเงินงบประมาณรองรับในการด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้แล้วเสร็จต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕) 
พร้อมทั้งเห็นด้วยกับสรุปผลการวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ของคณะกรรมาธิการ ตสร.  และมีมติให้ส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 



 

- ๒๓ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมได้รับรองแล้ว 

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา              (ไม่มี) 

(๗) เรื่องอื่น ๆ               (ไม่มี) 
 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๙.๑๐ นาฬิกา 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 


