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โดย ส านักการประชุม ส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา 

วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
(เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

ก่อนเปิดการประชุม นายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้อนุญาต                 
ให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที่ เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด                   
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จ านวน ๑๐ คน เป็นเวลาพอสมควร 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม  
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    จ านวน   ๑   เรื่อง 
  เรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
  - พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ทั้งนี้ โดยที่นายอนุพร  อรุณรัตน์ 

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาได้อยู่ในที่ประชุม จึงได้เชิญให้กล่าวค าปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่  

ที่ประชุมรับทราบ 

 (๒) รับรองรายงานการประชุม            (ไม่มี) 

 (๓) กระทู้ถาม                  (ไม่มี)   
 
 
 
 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  

วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖  
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 เรื่องด่วน จ านวน ๑ เรื่อง 
 

 

ผลการพิจารณา 
ในการพิจารณารายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ          

ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕)                   
ของที่ประชุมวุฒิสภา มีนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี กับคณะ ประกอบด้วย 
เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการ กอง ๓ ส านักงาน ป.ย.ป. ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูประเทศ         
ด้านกระบวนการยุติธรรม  ด้านกฎหมาย และด้านพลังงานเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงประกอบ                
การพิจารณารายงานดังกล่าว โดยนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ได้เสนอ
รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕) ในภาพรวมต่อที่ประชุม 

จากนั้น พลเอก ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  (ตสร.) คนที่หนึ่ง  
ได้แถลงรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐                  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕) ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า               
จากผลการติดตามการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมและฉบับปรับปรุงในภาพรวม                  
ในห้วงเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๕ พบว่า โครงการที่ได้ติดตามอยู่เดิมและโครงการ/กิจกรรม             
ตาม Big Rock รวมทั้งหมด ๔๕๘ โครงการ จากทั้งหมด ๑,๘๒๒ โครงการ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน ๕๕ โครงการ มีความคืบหน้าตามแผน จ านวน ๓๑๓ โครงการ ด าเนินการล่าช้า จ านวน ๘๖ 
โครงการ และเปลี่ยนวิธีด าเนินการ จ านวน ๔ โครงการ โดยมีผลการประเมินโอกาสต่อการบรรลุ
เป้าหมายส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับการปฏิรูปประเทศด้านที่มีการด าเนินการคืบหน้า             
ตามแผนมากที่สุด ได้แก่ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และด้านสาธารณสุข ส่วนด้านที่ด าเนินการ
ล่าช้ากว่าแผนมากที่สุด ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย และด้านกระบวนการยุติธรรม ตามล าดับ  

 - รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ ๑๖ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕)               
พร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท า
และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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ส าหรับผลการติดตามความก้าวหน้าและการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายในภาพรวม รวมถึงการติดตาม
กฎหมายที่คณะกรรมาธิการ ตสร. ได้จัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนในการเร่งรัด ซึ่งวุฒิสภาได้ติดตาม
กฎหมายทั้งสิ้นจ านวน ๗๒ ฉบับ พบว่า มีกฎหมายที่ประกาศให้มีผลบังคับใช้แล้ว จ านวน ๑๕ ฉบับ                 
อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๕๗ ฉบับ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ด าเนินการล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ในแผน            
และไม่มีความคืบหน้า จ านวน ๒๔ ฉบับ และล่าช้าแต่ยังมีความคืบหน้าในการด าเนินการบ้าง                   
จ านวน ๓๓ ฉบับ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ ตสร. มีข้อเสนอแนะและเร่งรัดในภาพรวมต่อการขับเคลื่อน 
การปฏิรูปประเทศในระยะต่อไป ให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญอย่างเป็นรูปธรรมที่ส าคัญ โดยควร
เร่งรัดและผลักดันการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่มีความล่าช้าสูง จ านวน ๘๖ โครงการ และเร่งรัดและ
ผลักดันการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ผลการด าเนินการมีความคืบหน้าตามแผนงาน จ านวน ๓๑๓ 
โครงการ รัฐบาลควรมีแนวทางการด าเนินการภายหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศที่ชัดเจน 
และควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษในการเร่งรัดและผลักดันการเสนอร่างพระราชบัญญัติตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศในทุกด้านเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็ว อีกทั้งเร่งรัดให้ผู้มีหน้าที่ด าเนินการ
ทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่หมดความจ าเป็น ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือที่เป็น
อุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชน ตลอดจนเห็นควรให้มีการปรับปรุง             
การแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเร่งด่วน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการป้องกัน ปราบปราม 
และสกัดกั้นการทุจริตของภาคการเมืองและระบบราชการอย่างเด็ดขาด นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการ
เห็นว่า การปฏิรูปประเทศยังไม่ควรสิ้นสุดลงในระยะเวลานี้ แต่ควรก าหนดให้มีการด าเนินการ ขบัเคลือ่น
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้กลไกต่าง ๆ ของการปฏิรูปสามารถด าเนินการได้อย่างเป็นปกติ ไม่ขาดช่วง ซึ่งการที่
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมีมติเห็นชอบให้แผนการปฏิรูปประเทศสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๕ จึงถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้การปฏิรูปประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ทุกฝ่ายต้องการ
ขับเคลื่อนให้เกิดขึ้น เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง 

จากนั้น ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาที่รับผิดชอบแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านต่าง ๆ  ได้แก่  ด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย                   
ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข  
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม ด้านพลังงาน ด้านการป้องกันและปราบปราม              
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
รวมทั้งผู้แทนของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ และสมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดง
ความคิดเห็นต่อรายงานดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 
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ด้านการเมือง  
          ได้มีการติดตามกิจกรรมปฏิรูป/ประเด็นปฏิรูป จ านวน ๕ กิจกรรมปฏิรูป/ประเด็นปฏิรูป 
ปรากฏว่ามีความคืบหน้าเป็นไปตามล าดับ โดยมีข้อเสนอแนะ ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูป/ประเด็นปฏิรูปที่ ๑  
การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขต้องมีการ
ปลูกฝังตั้งแต่เด็กและเยาวชน ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาควรจัดท า
หลักสูตรการศึกษาเรียนรู้เรื่องการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม กิจกรรมปฏิรูป/ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ประเด็นการส่งเสริม                
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ  ควรเร่งรัดการตรา
พระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .. ..  กิจกรรม
ปฏิรูป/ประเด็นปฏิรูปที่ ๓ การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ  ในประเด็นนี้                
เห็นว่า แม้มีความพยายามสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์มาโดยตลอด แต่มีความยากล าบาก             
ในการด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จ ด้วยเหตุผลสถานการณ์ทางการเมือง อีกทั้งช่วงเวลานี้เป็น
ช่วงเวลาใกล้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  กิจกรรมปฏิรูป/ประเด็นปฏิรูปที่ ๔ การส่งเสริม
การพัฒนาพรรคการเมือง ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น การก าหนดให้เลือกตั้งแบบเขตเดียว
เบอร์เดียวท าให้ตัวแทนของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ ดังนั้น จึงควร
ปรับเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสียใหม่ให้มีผู้แทนได้มากกว่าหนึ่งคน เพื่อให้ตัวแทน
ของประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้มากยิ่งขึ้น  กิจกรรมปฏิรูป/ประเด็นปฏิรูปที่ ๕ การปรับปรุง
โครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูปประเทศ เห็นว่าการปรับปรุงโครงสร้างหรือเนื้อหา
ของรัฐธรรมนูญจะต้องพิจารณาจากปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันอย่างรอบด้านและเป็นประเด็นที่มี
ความส าคัญ โดยเมื่อปรับปรุงแล้วจะต้องเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม มิใช่แก้ไขเฉพาะประเด็น
ที่เอื้อประโยชน์ต่อเฉพาะบุคคลกลุ่มใด รวมถึงมีข้อสังเกตว่าการจัดท าชุดความรู้ แก้ความขัดแย้ง                
สร้างความสามัคคีปรองดองภายในชาติ และการตราพระราชบัญญัติเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง 
พ.ศ. .... มีความล่าช้า  
 

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
   คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินได้ติดตามกิจกรรมปฏิรูปด้านต่าง ๆ                  
และมีข้อเสนอแนะที่ส าคัญสรุปได้ ดังนี้  
   กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐ 
ไปสู่ดิจิทัล ควรพัฒนาแอปพลิเคชันภาครัฐให้เป็นแพลตฟอร์มเดียวของประเทศ โดยส านักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากผู้พัฒนาบริการไปเป็นผู้สนับสนุนแพลตฟอร์ม ควรเร่งรัด 
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การออกกฎระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการก าหนดมาตรการเพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงการใช้ข้อมูล
ระหว่างหน่วยงานร่วมกัน ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) จะต้องมีการปรับ 
แผนและกลยุทธ์ให้มีการพัฒนาระบบดังกล่าวให้เร็วขึ้น รวมทั้งควรก าหนดค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้พ้ืนที่บนระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) และวัตถุประสงค์ของการลงทุนโครงการ
พัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ รวมทั้งส่งเสริมให้หน่วยงานราชการเข้ามาใช้ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
   กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ จัดโครงสร้างองค์กรและระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ ควรศึกษาปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการถ่ายโอน
ภารกิจด้านบุคลากร งบประมาณ การคงอยู่ของหน่วยงาน และการถ่ายโอนภารกิจไปยังภาคเอกชน 
เพ่ือไม่ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่ เ พ่ิมขึ้นกับประชาชน ควรเร่งรัดและผลักดันการด าเนินการ 
โครงการทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความคล่องตัว
ในการบริหารราชการ (ร่างพระราชบัญญัติยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัย พ.ศ. ....) 
   กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด  
เพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม ควรเร่งรัด 
เพ่ิมทักษะด้านดิจิทัลให้บุคลากร (Digital Literacy) ให้มีความคล่องตัวทางดิจิทัล (Digital Agility)  
ในการบริการประชาชน เร่งรัดแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือเอื้อต่อการปฏิบัติงานในระบบดิจิทัล 
เชื่อมโยงระบบข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ถอดบทเรียน หลักเกณฑ์ ข้าราชการไปปฏิบัติงาน 
ที่หน่วยงานอื่นและการบรรจุบุคคลที่มีความช านาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่ระบบราชการ 
รวมทั้งควรก าหนดคุณสมบัติด้านดิจิทัลในการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ  
   กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ศูนย์ด ารงธรรมควรเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service  
โดยกระทรวงมหาดไทยควรเตรียมความพร้อมการเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ จังหวัด  
และ อปท. ในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว รวมถึงควรมีการประเมินผลการด าเนินการ 
ตามนโยบายส าคัญ (Agenda) ของแต่ละจังหวัดที่เลือกด าเนินการในโครงการจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง  
ตลอดจนรวบรวมข้อมูลและปัญหาในระดับจังหวัดจากการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
การบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕  
   กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงิน 
เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต ควรก าหนดราคาขั้นต่ าของการเสนอราคา
กลางที่สามารถด าเนินการได้จริง เพื่อป้องกันการละทิ้งงาน ควรจัดสรรเพิ่มงบประมาณให้ผู้สังเกตการณ์ 
(Observer) ในโครงการข้อตกลงคุณธรรม ควรเร่งการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-LAAS  
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เข้ากับระบบ e-GP และประสานกับ สตง. ให้ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลรวมทั้งเร่งรัดด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลได้ติดตามการปฏิรูปประเทศและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารราชการแผ่นดินและการต่อต้านทุจริต โดยได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่ส าคัญสรุปได้ 
ดังนี้ 
   ข้อสังเกตที่ ๑ เครื่องมือการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสภาครัฐ ITA เป็นเครื่องมือที่
มีประสิทธิภาพ วัดผลได้ตรงตามความจริงหรือไม่  ได้มีข้อเสนอแนะว่า ส านักงาน ป.ป.ช. ต้องให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเครื่องมือ ITA ให้มากกว่าการเพ่ิมปริมาณหน่วยงานรับการประเมิน อีกทั้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน าผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีที่ผ่านมา มาพัฒนาองค์กรเพ่ือให้เห็นผลการด าเนินงานได้อย่างเป็น
รูปธรรม และให้ความส าคัญกับการประเมินการท างานของผู้บริหารของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน 
และพัฒนาเครื่องมือแบบประเมินโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงวิธีการให้เป็นแบบ Real Time  
รวมทั้งพิจารณาน าประเด็นและจ านวนเรื่องร้องเรียนจากทุกแหล่งมาใช้พิจารณาร่วมกับการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และควรวัดที่ผลลัพธ์ของการ
ด าเนินงานที่จะสะท้อนถึงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานตามแผนงาน  
รวมทั้งควรมีการทวนสอบข้อมูลและผลการประเมินที่ได้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ด้วย  
   ข้อสังเกตที่ ๒ ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสภาครัฐ ITA สูงขึ้น ไม่ส่งผลให้ 
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI สูงขึ้น  
   ข้อสังเกตที่ ๓ รัฐต้องให้ความส าคัญกับการผลักดัน และขับเคลื่อนการประเมินดัชนี
การรับรู้การทุจริต CPI จะบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ได้มีข้อเสนอแนะว่า ต้องมีการลด
อุปสรรคและพัฒนาการอ านวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุน 
รวมทั้งต้องเปิดเผยข้อมูลตามหลักสากลเพ่ือการเฝ้าระวังและลดโอกาสการทุจริต สร้างการรับรู้เชิงรุก
เชื่อมโยงถึง Partner Institute ที่จัดส่งข้อมูลให้กับแหล่งการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) และวางระบบการขับเคลื่อน "แผนงานเชิงรุกของรัฐบาล                  
ในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI" 
   ข้อสังเกตที่ ๔ การผลักดันให้เจ้าหน้าที่รัฐท างานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม  
และสร้างวัฒนธรรมซื่อสัตย์สุจริตในระบบราชการไทย มีข้อเสนอแนะว่า โดยที่กิจกรรมหรือโครงการ
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ตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติและการด าเนินการที่มีอยู่ ไม่เพียงพอในการมุ่งให้เกิดผลส าเร็จ 
ตามเป้าหมาย จึงต้องสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานให้มีระบบการเฝ้าระวังที่เข้มแข็ง  
   ข้อสังเกตที่ ๕ โดยที่การท าให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมเป็นเรื่องส าคัญ 
ที่ต้องเร่งด าเนินการอย่างจริงจัง จึงได้มีข้อเสนอแนะว่า ส านักงาน ป.ช.ช. ต้องสื่อสารให้เกิดการรับรู้ 
ถึงการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและต้องมีการบูรณาการการท างานทั้งระดับบริหารและประสาน 
การท างานในระดับปฏิบัติการเพ่ือให้การแก้ปัญหาร่วมกันเป็นไปโดยรวดเร็วและไม่ซ้ าซ้อน รวมทั้ง 
ใช้ประโยชน์จาก Big Data ที่มีอยู่ในการแก้ปัญหาการทุจริตเชิงรุก และเร่งด าเนินการน าเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยมาใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน 
 

ด้านกฎหมาย  
  กิจกรรมที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ 
มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือ  
การประกอบอาชีพของประชาชน ควรพิจารณาทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบที่มีผลกระทบกับการขอ
อนุญาตประชาชนเป็นส าคัญ เช่น พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ 
เร่งด าเนินการทบทวนกระบวนงานและด าเนินการปรับลดขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต 
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่
ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัยเพ่ือลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ปัจจุบัน  
มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งหน่วยงานควรจัดท าแนวทาง 
การปรับเปลี่ยนโทษส าหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติ และสร้างการรับรู้และเข้าใจให้กับประชาชน 
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล 
และการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการบังคับใช้กฎหมาย ควรพัฒนาระบบ e-Service ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ จัดให้มี
กลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งเมื่อเปิดใช้งานระบบการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมายทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย กิจกรรม
ปฏิรูปที่ ๕ จัดท าประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวมกฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพ่ือความสะดวกในการ
ใช้งาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดท า
ประมวลกฎหมายและกฎเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ควรมีการเตรียมความพร้อม 
ในการรวบรวมกฎหมายเพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบผ่านระบบกลางก่อนที่กฎหมายดังกล่าวจะมี
ผลใช้บังคับ นอกจากนี้ ควรเร่งรัดการปฏิรูประบบการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย
เพ่ือพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายให้เป็นผู้มีความรอบรู้ มีนิติทัศนะ และยึ ดมั่นในคุณธรรม 
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และจริยธรรมของนักกฎหมาย และเร่งรัดกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองทรัพย์สินตกค้างที่อยู่ในความ
ครอบครองของหน่วยงานของรัฐและเอกชน   

  ด้านกระบวนการยุติธรรม  
  กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ 
ซึ่งด าเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด ได้แก่ การให้ประชาชนสามารถติดตามความคืบหน้า
ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม เป็นเรื่องที่ส าคัญ ซึ่งได้ก าหนดให้มีพระราชบัญญัติ
ก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
หรือติดตามความคืบหน้าในการด าเนินงานของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต้องปรับปรุง พัฒนาและเชื่อมโยง
ระบบตรวจสอบและแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบก่อนการใช้งานจริง ส าหรับการรับแจ้งความ
ร้องทุกข์ต่างท้องที่ ปัจจุบันการให้บริการในเรื่องดังกล่าวยังมีจ านวนน้อย ควรมีการจัดท าคู่มือและซักซ้อม
ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือสามารถบริการประชาชนได้อย่างมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  
ส่วนการปฏิรูปการปล่อยชั่วคราว ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วนั้น ควรน าผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาระบบปล่อยตัวชั่วคราวต่อไป และควรเร่งด าเนินการการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น 
จับกุม และการสอบปากค าในการสอบสวน เพ่ือช่วยในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและเพ่ือความเป็นธรรม  
แก่ทุกฝ่าย นอกจากนี้ ควรเร่งด าเนินการกิจกรรมปฏิรูปประเทศ/โครงการที่การด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด ได้แก่ การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานี 
ทั่วประเทศ ซึ่งควรจัดหาช่องทางอื่น ๆ ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือขยายเวลาการให้บริการ 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และให้ความส าคัญกับโครงการจัดท า           
ร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. .... เพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อเท็จจริงแห่งคดี 
 

ด้านเศรษฐกิจ  
จากการติดตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ รอบ ๓ เดือน (เมษายน – 

มิถุนายน ๒๕๖๕) มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในภาพรวมในประเด็นซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการบรรลุ
เป้าหมายการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ในประเด็นเรื่องการยกเลิกแผนการปฏิรูปประเทศ          
ด้านเศรษฐกิจของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะท าให้การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สิ้นสุด
เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น เห็นควรให้มีการส่งต่อเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนการปฏิรูปประเทศ            
ที่ส าเร็จแล้วหรือยังไม่ส าเร็จไปให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดท าแผนระดับ ๒ และระดับ ๓ ด าเนินการ
ต่อไป ทั้งนี้การก าหนดตัวชี้วัดในส่วนของอัตราที่เพ่ิมขึ้น ควรก าหนดปีฐานเพ่ือให้เกิดความชัดเจน               
โดยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) และส านักงบประมาณควรก าหนดร้อยละ
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ของอัตราการเพ่ิมขึ้นของข้อมูลในแต่ละปี เพ่ือให้สามารถก าหนดในยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้อย่างถูกต้องและแม่นย า ในส่วนการเก็บค่าธรรมเนียม Carbon Tax ตาม Carbon 
content ของสินค้าที่น าเข้า EU องค์การก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ควรท าหน้าที่ตรวจสอบและรับรอง
สินค้าที่ก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นรายสินค้า เพ่ือให้เป็นไปตามที่ EU ก าหนด ประเด็น
เป้าหมายการยกระดับทางเศรษฐกิจของประเทศ ควรมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในแต่ละแผนงานเพื่อจัดท าคู่มือการจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (IMD) และสร้างการรับรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การวัดระดับผลสัมฤทธิ์ของแต่ละ 
Indicators หรือปัจจัยย่อยที่ส่งผลต่อการจัดอันดับของ IMD รวมทั้งควรก าหนดประเด็นพิจารณา                 
การจัดอันดับของความส าคัญและความเร่งด่วนของแผนงาน/โครงการที่อยู่ในแต่ละปัจจัยย่อย เพ่ือให้
ผู้รับผิดชอบสามารถด าเนินการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ นอกจากนี้          
ควรเร่งรัดการจัดท าร่างพระราชบัญญัติกองทุนช่วยเหลือเพ่ือการปรับตัวของภาคการผลิตแ ละ                    
ภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า พ.ศ. .... เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งภาคการผลิต เกษตร อุตสาหกรรมและบริการ ในส่วน
ประเด็นภาพรวมการก าหนดตัวชี้วัดและการรายงานผลการด าเนินการตามแผนการปฏิ รูปประเทศ            
ควรปรับตัวชี้วัดให้มีความท้าทายยิ่งขึ้น ควรรายงานให้ตรงกับตัวชี้วัดที่ก าหนด ทันสมัย เป็นปัจจุบัน 
รวมทั้งควรระบุปีฐานที่ชัดเจนกรณีที่มีการเปรียบเทียบ  ทั้งนี้ ในกรณีที่ตัวชี้วัดไม่มีการวัดผลหรือ                    
มีการยกเลิกการวัด ควรปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดใหม่ที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ               
การติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดใน ๕ กิจกรรมปฏิรูปประเทศ (Big Rock) ในเรื่องการสร้างเกษตรมูลค่าสูง 
การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง การเพ่ิมโอกาส SMEs ในอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย การเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค และการพัฒนาศักยภาพคน                 
เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
  โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เป็นโครงการตามแผนการพัฒนาเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยเชื่อมต่อ ๓ ท่าอากาศยานในเขตกรุงเทพมหานครและเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยาน        
อู่ตะเภา ซึ่งจะท าให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางระหว่างท่าอากาศยานเข้าสู่เขตเมืองและเขตธุรกิจได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็ว แต่ปรากฏว่าโครงการดังกล่าวมีการด าเนินการที่ล่าช้า อีกทั้งบางส่วนยังไม่เริ่ม
ด าเนินการ จึงเห็นควรเร่งรัดให้มีการด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามข้อสัญญา เพื่อให้เกิดการลงทุน
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกต่อไป นอกจากนี้ ควรให้มีการเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี พ.ศ. .... เพื่อให้สามารถก ากับกิจการพาณิชยนาวีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งรัฐบาลควร
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แถลงและชี้แจงความพร้อมเกี่ยวกับการตรวจประเมินประเทศสมาชิก IMO พร้อมมาตรการรองรับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตรวจประเมินดังกล่าวด้วย 
   ส าหรับด้านความสามารถในการแข่งขัน ประเด็นการท่องเที่ยว  อุตสาหกรรม                  
การท่องเที่ยวและบริการ เดิมมี ๒๘ โครงการ มีการปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว
คุณภาพสูง ๓๕ โครงการ (Big Rock)  โครงการทั้งหมดดังกล่าวมีความล่าช้า รวมทั้งสิ้น ๓๖ โครงการ 
ซึ่งเป้าหมายของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  คือ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การแข่งขัน
ระดับประเทศสูงขึ้น แต่โครงการ Big Rock ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไทย โดยชุมชนอยู่ดี             
มีสุข (Happy CBT) ไม่มีในรายงานผลการติดตาม และประเมินผล  จึงเห็นควรเร่งพัฒนาการท่องเที่ยว
ชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันในทางประวัติศาสตร์ โดยมีข้อเสนอแนะการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์เชื่อมโยงจังหวัดสุโขทัยกับจังหวัดซึ่งมีประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การเคลื่อนย้าย
ประชากรกลุ่มเดียวกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และเชื่อมโยงอารยธรรมมรดกโลกหลวงพระบางและวังเวียง 
ประเทศลาว จะเป็นการพัฒนาเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนภูมิภาคเชื่อมโยงต่างเขตปกครองท้องถิ่น
เป็นกลไกในการพัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวเดียวทั้งประเทศ เป็นการน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนา               
การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน จะท าให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว  นอกจากนี้ 
ในส่วนการส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ภาครัฐควรปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน               
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะเรื่องบุคลากร และควรมีกลไกการส่งเสริมด้านที่พัก โดยเฉพาะ       
การออกใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาต รวมทั้งการเตรียมการรองรับการเติบโตของ Digital Nomad 
ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ท างานไปด้วยและเที่ยวไปด้วย  
 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการติดตามความคืบหน้า    
การปฏิรูปประเทศ กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๔ ปฏิรูประบบบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณี             
เขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด โดยเห็นว่า สถานการณ์ปัจจุบันกิจกรรมปฏิรูปดังกล่าวยังไม่เป็นไป            
ตามเป้าหมาย คือ ควบคุม ลด และขจัดมลพิษที่เกินค่ามาตรฐาน และการยกเลิกประกาศเขตควบคุม
มลพิษมาบตาพุด เนื่องจากพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญหลายประการ เช่น ไม่สามารถลดและ
ขจัดมลพิษให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ขาดการบังคับใช้กฎหมาย และการตรา
กฎหมายที่จ าเป็น ผู้ประกอบการยังข้องใจในการก าหนดมาตรฐานของฝ่ายรัฐ การจัดสรรงบประมาณ
ตามแผนงานที่ไม่เพียงพอ ไม่มีที่ดินก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการตามแผน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลต าบล
ขาดศักยภาพในการด าเนินการตามแผน หน่วยงานก ากับดูแลเหล่งก าเนิดมลพิษมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ 
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการด าเนินงานอย่างบูรณาการระหว่างหลายหน่วยงาน ผู้ประกอบการยัง                  
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ไม่ยอมรับมลพิษที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชนยังไม่ยอมรับการด าเนินการของภาครัฐ
และภาคอุตสาหกรรมในการแก้ปัญหามลพิษ อีกทั้งภาครัฐยังขาดข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ข้อมูล             
การเจ็บป่วย ข้อมูลมลพิษและแหล่งก าเนิดมลพิษ 
   นอกจากนี้ ยังพบปัญหาส าคัญกรณีของการถางป่าชายเลนและน าพ้ืนที่ไปใช้ประโยชน์
ในการประกอบเกษตรกรรมเพื่อลดภาระด้านภาษีที่ดิน ทั้งๆ ที่ป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ า 
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ปีก เป็นแหล่งท่องเที่ยว และช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่งได้เป็นอย่างดี จึงควรต้อง
อนุรักษ์พ้ืนที่ป่าชายเลนไว้ โดยฝ่ายบริหารอาจแก้ไขกฎหมายล าดับรองเพ่ือยกเว้นภาษีที่ดินให้กับ  
พ้ืนที่ที่มีสภาพเป็นป่าชายเลนหรือแก้ไขบทนิยามของการใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรมให้
ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งควรพิจารณาลดจ านวนต้นไม้ที่ต้องปลูกในที่ดินซึ่งจะมีผลให้ลดอัตราภาษีที่ดิน  
เพื่อมิให้ต้นไม้เบียดเสียดกันจนไม่สามารถเจริญเติบโตได้ด้วย 
 

ด้านสาธารณสุข 
ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับดัชนีความมั่นคงทางสุขภาพ (Global Health Security 

Index: GHS) ประจ าปี ๒๐๒๑ อยู่ในอันดับที่ ๕ ของโลก ด้านการตรวจคัดกรองและการรายงานโรค
ระบาดได้ตั้งแต่ระยะแรก ดังนั้น เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับมือกับการเกิดโรค
ระบาดที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงควรให้ความส าคัญกับการปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขรวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่เพ่ือความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ 
โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ไปยังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิ และควรให้ความส าคัญกับการปฏิรูป
เขตสุขภาพให้มีระบบการบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพ
ระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น ซึ่งก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ และการ
กระจายอ านาจโดยการจัดตั้งเขตสุขภาพและคณะกรรมการเขตสุขภาพ โดยมีการใช้กลไกการบริหาร
บุคคลรูปแบบใหม่ด้วยการทดลองด าเนินการในพ้ืนที่น าร่องที่สอดคล้องกับกฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนา
และทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งปัจจุบันด าเนินการใน ๔ เขต
พ้ืนที่น าร่อง ดังนั้น เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการพัฒนา ควรเร่งด าเนินการในพื้นที่ที่เหลือไปพร้อมกับพื้นที่ 
น าร่องดังกล่าวด้วย รวมทั้งควรเร่งปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็น
เอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง โดยเฉพาะโครงการน าร่อง
การจัดบริการแบบเน้นคุณค่า (Value-Based Healthcare) ในพ้ืนที่เขตสุขภาพ และเร่งด าเนินการ
ปฏิรูประบบการบริการสุขภาพผู้สูงอายุ โดยควรบูรณาการการใช้งานสมุดบันทึกสุขภาพผู้สูงอายุ “Blue 
Book Application” ร่วมกับแอปพลิเคชันหมอพร้อม เพ่ือคัดกรองและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพผู้สูงอายุ 
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นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญกับการดูแลสุขภาพของแรงงานต่างด้าวให้มีความครอบคลุมถึงกลุ่ม
แรงงานต่างด้าวที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการหรือไม่สามารถซื้อบัตรประกันสุขภาพได้     
   

ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ  
ปัจจัยส าคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายในภาพรวม คือ การก่ออาชญากรรม

ทางออนไลน์ที่มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจที่รุนแรง มีจ านวนสถิติ 
ของผู้ได้รับความเสียหายที่เพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น การหลอกลวงเพ่ือยืมเงิน หลอกลวงให้ลงทุน 
ข่าวปลอม การกระท าต่อระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยผิดกฎหมาย การเรียกค่าไถ่ทางคอมพิวเตอร์ 
หลอกลวงให้โอนเงินท ากิจกรรม หลอกลวงทางโทรศัพท์ที่เป็นขบวนการ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนา
ระบบการคลังข้อมูลข่าวสารเพ่ือการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake News การยกระดับ 
การรู้เท่าทันสื่อ แต่ยังไม่สามารถแก้ปัญหาการก่ออาชญากรรมทางออนไลน์ได้มากนัก จึงควรเร่งรัด
ด าเนินการรวมกฎหมาย ๓ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการ
โทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ก าหนดให้เร่งรัดด าเนินการตามแผนปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับเดิม) และรายงานคืบหน้าให้วุฒิสภาได้ทราบอย่างต่อเนื่องด้วย 

 

ด้านสังคม  
ในการจัดท าฐานข้อมูลด้านสังคมและคลังความรู้ในระดับพ้ืนที่ (ต าบล) ควรให้มีความ

เชื่อมโยงและบูรณาการกับฐานข้อมูลกลางของประเทศ และควรจัดให้มีการจัดท าฐานข้อมูลและ
วิเคราะห์ลักษณะการท างานอย่างเป็นระบบของชุมชนเมืองจัดการตนเองด้วย ในส่วนการขึ้นทะเบียน
คนพิการและการจัดท าฐานข้อมูลด้านคนพิการ ควรทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพิการ 
รวมทั้งควรพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลคนพิการกับฐานข้อมูลอื่น  ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ควรเร่ง
จัดท ากฎหมายที่ จะช่ วยให้ประ เทศไทยบรรลุผลของการป ฏิรูปประ เทศด้ านสั งคม  คื อ                                
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม            
และพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. .... 

 

ด้านพลังงาน  
ในการด าเนินการตามแผนปฏิรูปด้านพลังงาน กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่  ๕                      

ปรับโครงสร้างกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติเพ่ือเพิ่มการแข่งขัน ควรพิจารณาประเด็นการขาดแคลน 
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวท าให้ต้องมีการน าเข้า LNG เพื่อมาทดแทน ดังนั้น จึงควรถอดบทเรียนกรณีศึกษา
ช่วงเปลี่ยนผ่านของแปลง G1/61 และควรด าเนินการแก้ไขข้อก าหนด กฎ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง            
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ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนการเปลี่ยนผู้รับสัญญา รวมทั้งพิจารณาทางเลือกในการด าเนินการในแต่ละแนวทาง
และก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาจัดหาแหล่งทางเลือกในการซื้อ LNG ส ารอง 
เพ่ือให้ได้ราคาต่ าที่สุด ประเด็นการเร่งรัดการพัฒนาแหล่งก๊าซในอ่าวไทยและพ้ืนที่บนบก ในการออก
ประกาศให้มีการยื่นขอสิทธิในการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในรอบใหม่ ควรประกาศพื้นที่ที่มีศักยภาพ
พร้อมกันทั่วประเทศ ส าหรับพ้ืนที่แหล่งปิโตรเลียมที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหน่วยงานอื่น ๆ 
ควรมีการหารือร่วมกันเพื่อน าไปสู่การเปิดให้ขอรับสิทธิส ารวจและผลิตปิโตรเลียมในพ้ืนที่ดังกล่าว และ
ควรบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เป็นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ที่ทับซ้อนกับพื้นที่แหล่ง
ปิโตรเลียม ทั้งนี้ ในการเปิดให้ขอรับสิทธิส ารวจและผลิตต้องไม่กระทบต่อข้อตกลงตามอนุสัญญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้ประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่เดิม
ก่อนการน าออกประกาศเชิญชวน ประเด็นการเปรียบเทียบผลประโยชน์ระหว่างระบบแบ่งปันผลผลิต
กับระบบสัมปทาน ควรพิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจากการบริหารงาน
ภายใต้สัญญาแบ่งปันผลผลิตกับการด าเนินงานภายใต้ระบบสัมปทานที่ได้เคยด าเนินการมา เพ่ือประเมนิ
ความเหมาะสมของระบบบริหารจัดการปิโตรเลียมที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินการ 
และประเด็นระบบการดักจับคาร์บอน (CCUS) ควรมีการเร่งพัฒนาระบบดังกล่าวหากมีความจ าเป็นที่
จะต้องใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงาน ควรด าเนินการและติดตามการด าเนินการของศูนย์อนุมัติอนุญาตเบ็ดเสร็จ การพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ และการรวมการไฟฟ้าทั้งหมดไว้ในกระทรวงพลังงาน  

 

 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบคุ้มครอง               
ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ โดยที่การต่อต้านการทุจริต พบว่ายังไม่ประสบความส าเร็จ                  
ไม่สามารถยับยั้งการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหลายประเทศเกิดจากแรงกดดันของภาคประชาชน ดังนั้น ประชาชนจึงควรต้อง
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้ เพ่ือสามารถตรวจสอบพฤติการณ์ของการทุจริตในระบบ
ราชการได้อย่างแท้จริง  อันเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๔๑ และเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องเปิดเผย
ข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้
โดยสะดวก ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๙ ดังนั้น จึงควรเร่งรัดและผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูล
ข่าวสารสาธารณะ เพ่ือเป็นกฎหมายกลางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้การบริหารงานและ                
การให้บริการสาธารณะของภาครัฐเป็นระบบเปิดเต็มรูปแบบ ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐโดยมิต้องร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ 
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ด้านการศึกษา 
   คณะกรรมาธิการการศึกษาได้ติดตามผลการรายงานความคืบหน้าของการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาแล้วพบว่า การปฏิรูปการศึกษาเกิดความล่าช้า เนื่องจากนโยบายในการจัด
การศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงฝ่ายบริหาร ส่งผลให้การน านโยบายไปปฏิบัติ               
ขาดความต่อเนื่อง ซึ่งกรณีเช่นนี้ต้องหาวิธีการเพ่ือท าให้การปฏิบัติตามนโยบายที่ดีมีความต่อเนื่อง 
รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาต้องมีความรู้และต้องรู้จริง ตลอดจนพบว่า  
ครู นักเรียน และผู้ปกครอง บางส่วนยังไม่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหรือขาดปัจจัยในการลงทุน  
ด้านอุปกรณ์หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับใช้ในการศึกษา นอกจากนี้ การรายงานความคืบหน้า
ของการปฏิรูปประเทศในส่วนของการพัฒนาความก้าวหน้าของครูยังไม่ได้มีการรายงานรายละเอียด 
ความคืบหน้าในการด าเนินการและข้อเสนอแนะ ดังนั้น เสนอแนะให้มีการร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา 
ในการผลิตครู มีระบบการคัดกรองครูที่ดีเพ่ือให้ได้ผู้ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครูและต้องมี 
การพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องโดยใช้ห้องเรียนเป็นสถานที่ส าคัญในการพัฒนาครู เนื่องจากจะเกิดประโยชน์ 
ต่อนักเรียนและครู ส่วนครูที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่พิเศษ เช่น บนเขา บนดอย เกาะ ชายแดน หรือพ้ืนที่ 
ที่มีผู้ก่อการร้าย ควรได้รับการดูแลให้ปลอดภัย ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและสามารถจูงใจ  
ให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ดังกล่าวได้เป็นระยะเวลานาน รวมทั้งควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการประเมิน
วิทยฐานะครูให้มีความหลากหลายโดยมุ่งการพัฒนาผู้เรียนเป็นส าคัญ เนื่องจากครูแต่ละคนมีความถนัด
ที่แตกต่างกัน และควรเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้มีผลเป็นกฎหมาย 
เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาไทย  นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญกับการติดตามการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน การพัฒนาพ้ืนที่
นวัตกรรมการศึกษา การบูรณาการในการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปกลไก
การพัฒนาครู การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและระบบอื่นที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ
เพื่อน าไปสู่การจ้างงานและการสร้างแรงงานให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการและรองรับเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งรัฐต้องให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างเพียงพอด้วย  
 

  ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  โครงการที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ ได้แก่ กิจกรรมปฏริปูที ่๑ 
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูปอุตสาหกรรมบันเทิง และการใช้กลไกร่วมระหว่าง
ภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน ควรเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมากกว่าการจัดกิจกรรมเพียงสั้น ๆ 
ส่งเสริมชุมชนที่ขับเคลื่อนระบบเครดิตสังคม และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียนของชุมชน
ท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบในด้านคุณธรรมให้แพร่หลาย กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจ
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ชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ มีความโดดเด่นในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร มีการปรับรูปแบบการน าเสนอโดยใช้ทั้ง
เทคโนโลยี AR และ VR มาช่วยให้โบราณวัตถุที่จัดแสดงให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ควรเร่งรัด
การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมต้นแบบในส่วนของภาคเอกชนให้เกิดขึ้นได้อย่างครบถ้วน เน้นการ
ขับเคลื่อนย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต้นแบบให้เกิดความยั่งยืน ส่งเสริมช่องทางการจัดจ าหน่ายสินค้า
วัฒนธรรมให้เข้าถึงง่ายและทันสมัย กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้าง 
วิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกก าลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬา  
และพัฒนานักกีฬาอาชีพ ควรสร้างความมั่นคงในอาชีพให้กับเจ้าหน้าที่พลศึกษา เพ่ิมงบประมาณสนับสนุน
ในด้านอุปกรณ์การกีฬา น าระบบเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่ในพ้ืนที่มาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บหรือ
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ิมช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการบูรณาการข้อมูลและพัฒนาระบบ
แพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออกก าลังกายของประชาชน เพ่ือเป็นการส่งเสริมการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น ควรรีบด าเนินการจัดตั้งสถาบันการรอบรู้แห่งชาติ เพ่ือให้เกิดการ
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวมแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง ควรมีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า เพ่ือส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิต
ทางการกีฬาและการออกก าลังกายอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรมีกิจกรรม
ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน 
การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔ 
รวมทั้งเร่งด าเนินการเพ่ือให้เกิดศูนย์พัฒนานักกีฬาและวิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศทางการกีฬา
ของอาเซียนและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาแห่งชาติและภูมิภาคที่ได้มาตรฐานและครบวงจร นอกจากนี้  
ด้านระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ ควรก ากับดูแลให้หน่วยงานบันทึกข้อมูลในระบบ eMENSCR  
ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันต่อสถานการณ์ และด้านบุคลากรการกีฬา ควรสร้างอัตลักษณ์และจิตวิญญาณ
ความเป็นนักกีฬาไทยในลักษณะของ Soft Power เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย  

 การติดตามการบริหารงบประมาณ 
การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศในภาพรวม 

ผ่านกระบวนการด้านงบประมาณ โดยคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา พบว่า 
ยังมีโครงการ/กิจกรรมที่ยังมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือเบิกจ่ายไม่เสร็จสิ้น
ทันกรอบระยะเวลาในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และโครงการ/
กิจกรรม การด าเนินงานที่ล่าช้ากว่าขั้นตอนและกรอบระยะเวลา หรือล่าช้ากว่าแผน เนื่องจากไม่ ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้  ในการรายงาน                    
ความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศในรอบต่อไป ควรแสดงภาพรวมของร้อยละ
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ความส าเร็จของการด าเนินการของกิจกรรม Big Rock และเป้าหมายย่อย (MS) ที่ได้ด าเนินการในการ
บรรลุเป้าหมาย เพ่ือเป็นข้อมูลในการที่จะพิจารณาการปฏิรูปประเทศที่จะด าเนินการต่อไป หลังสิ้นสุด
การด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ หลังธันวาคม  ๒๕๖๕ นอกจากนี้ ควรเร่งสร้างความเข้าใจกับ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องและมีความจ าเป็นต้องด าเนินการปฏิรูปประเทศต่อเนื่องผ่านกลไกของแผน
ระดับที่ ๒ และแผนระดับที่ ๓ ภายหลังการสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เพ่ือให้สามารถจัดท าแผนงาน/โครงการ                    
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ทันกรอบระยะเวลาตามที่ก าหนด 
ในปฏิทินงบประมาณ  

หลังจากผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจ าวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะจนครบถ้วนแล้ว พลเอก ชูศักดิ์  เมฆสุวรรณ์ รองประธาน
คณะกรรมาธิการ ตสร. ได้กล่าวสรุปว่า คณะกรรมาธิการ ตสร. จะได้ประมวลสรุปผลการอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะทั้งหมดในวันนี้บันทึกไว้ในรายงาน เพ่ือเสนอต่อรัฐบาล                   
ในฐานะฝ่ายนโยบายได้น าไปเร่งรัดผลักดันไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบในทุกระดับให้ด าเนินการตาม
แผนงาน/โครงการ เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไปผ่านแผนระดับ ๒ และ
ระดับ ๓ เพ่ือบรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในเชิงประจักษ์ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และ
สามารถพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และน ามาซึ่งประโยชน์สุขของประชาชน                     
อย่างแท้จริง และขอขอบคุณคณะรัฐมนตรี และผู้แทนส่วนราชการ และสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านที่ได้
ร่วมกันบูรณาการการปฏิบัติตามภารกิจหน้าที่ส าคัญตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ในการขับเคลื่อน
และผลักดันการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่าง เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ  
  จากนั้น เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายดนุชา  พิชยนันท์)  
ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอรับข้อเสนอแนะ 
และความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาที่ได้เน้นย้ าให้ความส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ในด้านต่าง ๆ ให้ยังคงมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่ง สศช. จะได้เร่งสร้างความเข้าใจกับ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้การด าเนินการปฏิรูปต่อไปโดยยึดโยงความสอดคล้องกับเป้าหมายของ
แผนระดับ ๒ ที่มีอยู่ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ได้ตอบข้อซักถามของ
สมาชิกวุฒิสภาในประเด็นการเร่งขยายผลการใช้งานระบบการยืนยันและพิสูจน์ตัวตนทางดิจิทัล 
(Digital ID) การปฏิรูปการเรียนการสอนและการศึกษาอบรมวิชากฎหมาย การจัดหาทนายความอาสา
ประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในภาวะพ่ึงพิง ความคืบหน้า
ของร่ างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายบ า เหน็จบ านาญแห่งชาติ  พ .ศ .  . . . .  และ                                   
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ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบ าเหน็จบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... รวมทั้งการพัฒนาข้อมูลด้านสังคมและ  
คลังความรู้ในระดับพ้ืนที่ที่ครอบคลุมเรื่องสิทธิสวัสดิการอาชีพ การขึ้นทะเบียนคนพิการ การพัฒนา  
ครูอาชีวศึกษาและการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาครูอาชีวศึกษา การจัดการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มการประมวลผลข้อมูลการออกก าลังกาย  
ของประชาชน  ทั้งนี้ ประเด็นปฏิรูปในหลายประเด็นอาจเป็นเพียงการเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนกลไก 
โครงสร้าง หรือกระบวนการท างานต่าง ๆ เพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดไว้ได้ในระยะต่อไป ดังนั้น เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูประเทศ 
มีความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ต้องท าให้การด าเนินการต่าง ๆ ที่ท าให้มีขึ้นในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา 
กลายเป็นกลไกและการท างานที่เป็นภารกิจปกติของหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ถึงแม้ว่าแผนการปฏิรูป
ประเทศได้สิ้นสุดลงแล้ว แต่ยังคงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ 
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยใช้แผนระดับ ๒ ที่มีอยู่ ทั้งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่งคงแห่งชาติ เพ่ือเป็นกรอบ 
ในการด าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการปฏิรูป
ประเทศตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ในการนี้ วุฒิสภายังสามารถท าหน้าที่ติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการด าเนินงานหน่วยงานของรัฐได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านการด าเนินงานหรือ โครงการ 
ภายใต้เป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๓ ในประเด็นที่มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับประเด็นการปฏิรูปที่สนใจได้  

ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผน                 
การปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่  ๑๖                        
(เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕) พร้อมทั้งเห็นด้วยกับรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงาน
ความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ                           
(เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕) ของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และมีมติให้ส่งรายงานไปยัง
คณะรัฐมนตรีต่อไป 

 (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว                    (ไม่มี) 

 (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา                     (ไม่มี) 

 (๖) เรื่องที่เสนอใหม่                   (ไม่มี) 



- ๑๘ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป  
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

 

 (๗) เรื่องอื่น ๆ                   (ไม่มี) 
 
เลิกประชุม เวลา   ๑๗.๒๕   นาฬิกา 
 
 


