
ต ส ร www.senate.go.th คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบ วิเคราะห ์และประเมินผลการตดิตามการปฏิรูปประเทศฯคณะอนุกรรมาธิการ ๖

การประชุมร่วม อนุ การประชุมร่วม อนุ ๑๑--๖ ๖ ตสรตสร..



ต ส ร www.senate.go.th คณะอนุกรรมาธิการตรวจสอบ วิเคราะห ์และประเมินผลการตดิตามการปฏิรูปประเทศฯคณะอนุกรรมาธิการ ๖

๑.๑. ผลจากการประชุม ผลจากการประชุม กมธกมธ..ตตสร สร ((๑๙๐๕๖๓๑๙๐๕๖๓))
๒.๒.แนวทางการน าเสนอ กฎหมายเกีย่วกบัการปฏิรูปประเทศแนวทางการน าเสนอ กฎหมายเกีย่วกบัการปฏิรูปประเทศ
๓.๓. การจัดท ารายงานการจัดท ารายงานยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ
๔.๔. การการสรุปผลสรุปผลรายงานของ รายงานของ กมธกมธ..ตตสรสร..
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    ๑๑. . ผลจากการประชุม ผลจากการประชุม กมธกมธ..ตตสร สร ((๑๙๐๕๖๓๑๙๐๕๖๓))
          ๑๑..๑ ๑ การน าเสนอในข้อ การน าเสนอในข้อ ๔๔..๔ ๔ ในแบบฟอร์มรายงาน(ส่ีเหลีย่ม วงกลม)
 สามารถสามารถน าเสนอได้ทุกเร่ือง น าเสนอได้ทุกเร่ือง เช่น เพิม่โครงการที่ส าคญั เพิม่โครงการที่ส าคญั หรือ 
      การปรับปรุง เสนอแนะ การปรับปรุง เสนอแนะ พนัธกจิ  แนวทางพฒันาฯ เพ่ือให้สามารถ 
      บรรลุเป้าหมาย แต่ต้องมีการอธิบายในมิติมิตทิี่ ที่ ๑ ๑ ความจ าเป็นเร่งด่วน ความจ าเป็นเร่งด่วน   
            และมิตทิี่ มิตทิี่ ๕ ๕ ผลกระทบ ผลกระทบ โดยเช่ือมโยงให้เช่ือมโยงให้ถึงประโยชน์ของประชาชนถึงประโยชน์ของประชาชน  
 การเสนอแนะถ้าไม่มีการวเิคราะห์ มิตทิี่ มิตทิี่ ๑ ๑ ความจ าเป็นเร่งด่วน ความจ าเป็นเร่งด่วน                                 
                และมิตทิี่ มิตทิี่ ๕ ๕ ผลกระทบผลกระทบ  ให้ให้กลบัไปใช้การอภิปรายในกลบัไปใช้การอภิปรายในสภาสภา
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    ๑๑..๒๒ การศึกษาวเิคราะห์ของกรรมาธิการทุกคณะกรรมาธิการทุกคณะ 
 สามารถเลือก โครงการ/พนัธกจิ/แนวทางการพฒันา/ประเดน็ 
    ที่จะติดตามได้ตามเหตุผล และความเหมาะสมเหตุผล และความเหมาะสมของแต่ละกรรมาธิการ
 การติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด ของ “สวสว..” เป็นการประเมินภายนอกการประเมินภายนอก  
          เน้นผลกระทบต่อเป้าหมายเป็นหลกั เน้นผลกระทบต่อเป้าหมายเป็นหลกั จะไม่ซ ้าซ้อนกับจะไม่ซ ้าซ้อนกับ 
     รัฐบาล(สศช.) ซ่ึงเป็นการประเมินภายใน
ที่ผ่านมาเป็นการทดลองกรอกข้อมูลเพ่ือทดสอบแบบฟอร์ม เพ่ือทดสอบแบบฟอร์ม 
     (ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของความคดิเห็น) ซ่ึงการวเิคราะห์การวเิคราะห์
          ข้อมูลเน้นใช้ความเช่ียวชาญของกรรมาธิการเป็นหลกั ข้อมูลเน้นใช้ความเช่ียวชาญของกรรมาธิการเป็นหลกั  
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๒๒. . แนวแนวทางการเสนอ กฎหมายเกีย่วกบัการปฏิรูปประเทศทางการเสนอ กฎหมายเกีย่วกบัการปฏิรูปประเทศ

กรรมาธิการ
ทุกคณะ

กมธ.ตสร.
(อนุ.๖ ตสร.)

สภาพฒันาการ
เศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ (สศช.)

ส านักงาน ป.ย.ป.
 

ส่ง

ส าเนา
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๓๓..รายงานยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏรูิปประเทศรายงานยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏรูิปประเทศ

    สารบญัสารบญั
บทสรุปบทสรุปผู้บริหารผู้บริหาร
ส่วนที่ ส่วนที่ ๑ ๑ บทน าบทน า
ส่วนที่ ส่วนที่ ๒ ๒ ผลการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดผลการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด
ส่วนที่ ส่วนที่ ๓ ๓ สรุปผลสรุปผล



ร่าง รายงานผลการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด ยุทธศาสตร์ชาติ 

สารบัญ 

(การเรียบเรียงเพื่อเสนอในรายงาน ตสร.) 

บทสรุปผู้บริหาร (โดย ทีป่ระชุมร่วม อกมธ. ๑ - ๖) 

Content ประกอบด้วย  

• ที่มาของการติดตาม /วัตถุประสงค์ /วิธีดำเนินการ  

• ผลการติดตาม นำผลการศึกษาวิเคราะห์ ในแต่ละมิติ มาสรุป (แยกตามยุทธศาสตร์) 

• ข้อเสนอแนะสำคัญ เกี่ยวข้องกับ สิ่งท่ีกำลังดำเนินการ ต่อจากปี ๒๕๖๒ และ ข้อเสนอแนะ           

การดำเนินการในอนาคต ๒ - ๓ ปี สอดคล้องกับภาพอนาคตของประเทศ  

 

ส่วนที่ ๑ บทนำ  

๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ และ สถานการณ์ (โดย ที่ประชุมร่วม อกมธ. ๑ - ๖) 

Content  

• ยุทธศาสตร์ชาติ และบทบาทของวุฒิสภา ในการดำเนินการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด ยุทธศาสตร์

ชาติ (ข้อมูล อ้างอิงตามรัฐธรรมนูญ และ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 

• สถานการณ์ประเทศ ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

• วัตถุประสงค์การติดตาม เสนอแนะเร่งรัด ฯ 

๑.๒ แนวคิด และวิธีดำเนินการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด ของ วุฒิสภา (โดย อกมธ. ๖) 

Content  

• แนวคิด วิธีการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด ฯ 



• ขอบเขตการดำเนินการ (เช่น การเลือกโครงการ ฯ มาติดตาม การเสนอแนะ ประกอบด้วย 

เสนอแนะโครงการที่กำลังดำเนินการ และเสนอแนะการดำเนินงานสอดคล้องกับภาพอนาคต  

ส่วนที่ ๒ ผลการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด 

๒.๑ ผลการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด ของ ๒๓ แผนแม่บท (***โดย กมธ.สามัญ ที่

รับผิดชอบ วงกลม***)  

• ด้านความมั่นคง 

• ด้านการต่างประเทศ 

• ด้าน.................... 

ฯลฯ 

Content ของแต่ละด้าน (บรรยาย ประกอบภาพ หรือแผนภูมิ หรือตาราง)  

• บริบทของแผนแม่บท องค์ประกอบของแผนแม่บท แผนย่อย และ แนวทางการพัฒนา  

• เป้าหมาย และตัวช้ีวัด และ ผลการรายงานการบรรลุเป้าหมาย ของ สศช.  

• จำนวนโครงการทั้งหมด จำนวนโครงการที่เลือกมาติดตาม (พร้อมทั้งเหตุผล/หลักเกณฑ์ในการ

เลือกติดตาม) 

• ผลการติดตาม ศึกษา วิเคราะห์  (นำข้อมูลจากส่วนผลการวิเคราะห์ ในข้อ ๒ ๓ และ ๔) โดย  

 

 ผลการศึกษาวิเคราะห์ ที่สำคัญ นำเสนอ Dash board พร้อมทั้ง บรรยายประกอบ เช่น (๑) 

ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของปี ๒๕๖๒ ได้แก่ จำนวน (ร้อยละ) โครงการที่ศึกษาวิเคราะห์ ดำเนินการ

เสร็จสิ้นแล้ว ดำเนินการตามแผน และล่าช้ากว่าแผน และ ผลการตัดสินใจ 5 Cs และ (๒) โครงการ หรือ 

แนวทางการพัฒนา ประเด็น/แผนย่อย ที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ดเีชื่อมโยงกับองค์ประกอบการบรรลุเป้าหมาย 

ของแผนแม่บท และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอแนะ (ในหัวข้อต่อไป) 

 นำเสนอ ผลการติดตาม อ่ืน ๆ ท่ีเห็นว่าสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท และ

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ ซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอแนะ (ในหัวข้อต่อไป) 

 

 



• ข้อเสนอแนะ เร่งรัด 

(เสนอแนะ เร่งรัด ได้หมด ทั้งในระดับโครงการ แนวทางการพัฒนา ประเด็น/แผนย่อย แผนแม่บท ...บิ๊กร็อก

...ว่าอะไรที่ต้องการให้สำเร็จในห้วงปี ๒๕๖๕ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท และเป้าหมายการพัฒนา

ประเทศ และเป็นประโยชน์กับประชาชน) 

 

 เริ่มต้นด้วย สถานการณ์ องค์ประกอบการบรรลุเป้าหมาย 

 ข้อเสนอแนะสำคัญ โดย  

ในแต่ละข้อเสนอแนะ มีแนวทางที่จะดำเนินการให้สำเรจ็อย่างไร ในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ อย่าง

เป็นรูปธรรม จับต้องได้ เน้น เสนอแนะว่า มีประเด็น/ แผนย่อย แนวทางการพัฒนา หรือ โครงการ หรือ

ว่ามีบิ๊กร็อก อะไรที่จะต้องดำเนินการใหส้ำเร็จในห้วงปี ๒๕๖๕ ในระดับของวงกลมแดง เพ่ือที่จะให้

บรรลเุป้าหมายของแผนแม่บท และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ)  

โดยในแต่ละข้อเสนอแนะ มีเหตุผลสำคัญสนับสนุนให้เห็นว่า ข้อเสนอแนะนั้นเป็น ความจำเป็น

เร่งด่วน (มิติที่ ๑) และ จะมีผลการดำเนินงานสอดคล้อง สนับสนุน และ ส่งผลกระทบท่ีดีต่อความสำเร็จตาม

เป้าหมายของแผนแม่บท เป้าหมายการพัฒนาประเทศ และประชาชน (มิติที่ ๕) อย่างไร 

๒.๒ ผลการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด ยุทธศาสตร์ชาติ (โดย อกมธ. ๑-๖) 

• ด้านความม่ันคง (อกมธ. ๑) 

• ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (อกมธ. ๒) 

• ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (อกมธ. ๓) 

• ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (อกมธ. ๔) 

• ด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (อกมธ. ๕) 

• ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (อกมธ. ๖) 

Content  

(บรรยาย ประกอบภาพ หรือแผนภูมิ หรือตาราง โดยสังเคราะห์จาก การรายงาน และผล

การศึกษา วิเคราะห์ ของวงกลม ที่เกี่ยวข้อง) สาระประกอบด้วย  



• บริบทยุทธศาสตร์ชาติด้าน... องค์ประกอบสำคัญ มี แผนแม่บท ……เป้าหมาย ตัวชี้วัด                 

การพัฒนาประเทศ 

• สถานการณ์ องค์ประกอบสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และเป้าหมายการพัฒนา

ประเทศ  

• ผลการติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ การดำเนินงานยุทธศาสตร์ ด้าน..... โดย  

 

 รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์ โดยนำผลการศึกษาวิเคราะห์จากข้อ ๒ ๓ และ ๔ ของทุกแผน

แม่บทที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ และ นำเสนอ Dash board พร้อมทั้งมีคำบรรยาย ของ Dash board ที่สำคัญ 

ๆ (เพื่อนำไปสู่การเขียนข้อเสนอแนะในหัวข้อต่อไป) 

 นำเสนอผลการติดตามอ่ืน ๆ ที่เห็นว่าสำคัญ เพิ่มเติม (เพื่อนำไปสู่การเขียนข้อเสนอแนะใน

หัวข้อต่อไป) 

 

• ข้อเสนอแนะ เร่งรัด 

(น ำขอ้เสนอแนะของ วงกลม ที่เก่ียวขอ้งทัง้หมด มำสงัเครำะห ์เป็นขอ้เสนอแนะ เพื่อตอบโจทย์

กำรบรรลเุปำ้หมำยของยทุธศำสตรช์ำติ และเปำ้หมำยกำรพฒันำประเทศ และสง่ผลกระทบที่ดี

ต่อประชำชน) 

 

 ขอ้เสนอแนะส ำคญัที่ตอ้งกำรใหม้ีกำรด ำเนนิกำรใหส้  ำเรจ็ในหว้งปี ๒๕๖๓-๒๕๖๕ และ 

แต่ละขอ้เสนอแนะ มีแนวทำงด ำเนินกำรอย่ำงไร อย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อที่จะบรรลุ

เปำ้หมำยของยทุธศำสตรช์ำติ และเปำ้หมำยของกำรพฒันำประเทศ และเป็นประโยชน์

ต่อประชำชน 

 แต่ละขอ้เสนอแนะมเีหตผุล ส ำคญัสนบัสนนุใหเ้ห็นว่ำ ขอ้เสนอแนะนัน้เป็นควำมจ ำเป็น

เรง่ด่วน จะมผีลกำรด ำเนนิงำนที่สอดคลอ้ง สนบัสนนุ และสง่ผลกระทบที่ดีต่อกำรบรรลุ

เปำ้หมำยยทุธศำสตรช์ำติ เปำ้หมำยกำรพฒันำประเทศ และต่อประชำชนอย่ำงไร  

 

 



ส่วนที่ ๓ บทสรุป (โดย ที่ประชุมร่วม อกมธ. ๑-๖)  
(โดย อกมธ. ๑ - ๖ เขียนรายงานบทสรุป ต่อจากการรายงานในส่วนที่ ๒ หัวข้อ ๒.๒) 

Content  

• สถานการณ์ และองค์ประกอบการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ “ประเทศชาติมั่นคง 

ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” 

• แนวโน้มการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ตามเป้าหมาย ๕ ปี เป็นอย่างไร (จากภาพ

สถานการณ์ ผลการศึกษา วิเคราะห์ การดำเนินการที่ผ่านมา แต่ละด้านที่เกี่ยวข้อง) และ ปัญหา อุปสรรค ที่

คาดว่าอาจมีผลต่อการดำเนินการด้านยุทธศาสตร์ ใน ปี ๖๓ – ๖๕) 

• ข้อเสนอแนะ เร่งรัด ที่สำคัญ และสอดคล้องกับภาพอนาคต ในเชิงนโยบาย และเชิงการปฏิบัติ ที่

ต้องการให้มีการดำเนินการในปีงบประมาณ ๖๓ - ๖๕ เพื่อใหก้ารดำเนินงานสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมาย                

การพัฒนาประเทศ และส่งผลกระทบที่ดีต่อประชาชน  



ร่าง รายงานผลการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด การปฏิรูปประเทศ) 

สารบัญ 

(การเรียบเรียงเพื่อเสนอในรายงาน ตสร.) 

บทสรุปผู้บริหาร (โดย ที่ประชุมร่วม อกมธ. ๑ - ๖) 

Content  

• ที่มาของการติดตามแผนการปฏิรูปประเทศ /วัตถุประสงค์ /วิธีดำเนินการ 

• ผลการติดตาม นำเสนอในแต่ละมิติ มาสรุป แยกตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

• ข้อเสนอแนะภาพรวม (เป็นข้อเสนอแนะ เร่งรัด การดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้งท่ี

กำลังดำเนินการ และ  และข้อเสนอแนะการดำเนินการในอนาคต (๒๕๖๓-๒๕๖๕) ทีส่อดคล้องกับภาพ

อนาคตของประเทศ  

ส่วนที่ ๑ บทนำ 

๑.๑ การปฏิรูปประเทศ และ สถานการณ์ (โดย ที่ประชุมร่วม อกมธ. ๑ - ๖) 

Content  

• การปฏิรูปประเทศ และบทบาทของวุฒิสภา ในการดำเนินการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด การปฏิรูป

ประเทศ (ข้อมูล อ้างอิงตามรัฐธรรมนูญ และ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 

• สถานการณ์ประเทศ ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ในห้วงปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ 

• วัตถุประสงค์การติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด 

๑.๒ แนวคิด และวิธีดำเนินการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด ของ วุฒิสภา (โดย อกมธ. ๖) 

Content  

• แนวคิดการดำเนินการติดตาม และ วิธีการศึกษาวิเคราะห์ การให้เสนอแนะ เร่งรัด 

• ขอบเขตการดำเนินการ (เช่น เลือกโครงการ ฯ มาติดตาม การเสนอแนะ ประกอบด้วย เสนอแนะ

โครงการที่กำลังดำเนินการ และเสนอแนะการดำเนินงานในอนาคต) 



ส่วนที ่๒ ผลการด าเนินงานติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด 

๒.๑ ผลการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด ๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศ (***โดย กมธ.สามัญ ที่

รับผิดชอบ วงกลม***)  

• ด้านการเมือง 

• ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

• ด้าน ........ 

                                    ฯลฯ 

Content  

• บริบทของแผนการปฏิรูปประเทศด้าน...... องค์ประกอบของแผนการปฏิรูปประเทศ ได้แก่  ประเด็น

การปฏิรูป  และ พันธกิจ  

• เป้าหมาย และตัวชี้วัด และ ผลการรายงานการบรรลุเป้าหมาย ของ สศช.  

• จำนวนโครงการ/กิจกรรม ทั้งหมด และจำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่เลือกมาติดตาม พร้อมทั้งเหตุผล/

หลักเกณฑ์ในการเลือก) 

• ผลการศึกษาวิเคราะห์ (นำข้อมูลจากส่วนผลการวิเคราะห์ ในข้อ ๒ ๓ และ ๔) โดย  

 

 นำเสนอ Dash board พร้อมทั้ง บรรยาย ผลการศึกษาวิเคราะห์ ที่สำคัญ จาก Dash board 

เช่น  (๑) ประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของปี ๒๕๖๒ ได้แก่ จำนวน (ร้อยละ) โครงการที่ศึกษาวิเคราะห์ 

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ดำเนินการตามแผน และล่าช้ากว่าแผน และ ผลการตัดสินใจ 5 Cs และ  (๒) โครงการ 

หรือ พันธกิจ/กลยุทธ์/ กิจกรรม/ โครงการ หรือ ประเด็นการการปฏิรูป ที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ดีเชื่อมโยงกับการ

บรรลุเป้าหมาย ของแผนการปฏิรูปประเทศ ด้าน...และเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ ซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอแนะ (ใน

หัวข้อต่อไป) 

 นำเสนอ ผลการติดตาม อ่ืน ๆ ที่สำคัญ ต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ และ

เป้าหมายการปฏิรูปประเทศ ซึ่งนำไปสู่ข้อเสนอแนะ (ในหัวข้อต่อไป) 

  



• ข้อเสนอแนะ เร่งรัด  

(เสนอแนะได้หมด ทั้งในระดับโครงการ พันธกิจ เรื่อง ประเด็นการปฏิรูป ว่าอะไรที่ต้องการให้สำเร็จ

ในห้วงปี ๒๕๖๕ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท และเป้าหมายหลักการปฏิรูปประเทศ ๓ 

ประการ) 
 

 เริ่มต้นด้วย สถานการณ์ องค์ประกอบการบรรลุเป้าหมาย 

  ข้อเสนอแนะสำคัญ โดย ในแต่ละข้อเสนอแนะ มีแนวทางที่จะดำเนินการให้สำเร็จอย่างไร 

ในปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ อย่างเป็นรูปธรรม เน้น เสนอแนะว่า มีประเด็นการปฏิรูป หรือ พันธกิจ หรือ

โครงการ/กิจกรรม หรือวา่มีบิ๊กร็อก อะไรที่จะตอ้งดำเนินการให้สำเร็จในห้วงปี ๒๕๖๕ ในระดับของ

วงกลมแดง เพ่ือที่จะให้บรรลุเปา้หมายของแผนการปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายหลักการปฏิรูปประเทศ ฯ)  

โดย แต่ละข้อเสนอแนะ มีเหตุผลสำคัญสนับสนุนให้เห็นว่า ข้อเสนอแนะนั้นเป็น ความจำเป็น

เร่งด่วน (มิติที่ ๑) และ จะมีผลการดำเนินงานสอดคล้อง สนับสนุน และส่งผลกระทบที่ดีต่อความสำเร็จตาม

เป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศ เป้าหมายหลักการปฏิรูปประเทศ ฯ และประชาชน (มิติที่ ๕) อย่างไร 

 

๒.๒ ผลการติดตาม เสนอแนะ เร่งรัด แผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อ สนับสนุนเป้าหมายหลักการปฏิรูป

ประเทศ ๓ ประการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ  ได้แก่ (โดย อกมธ. ๑-๖) 

๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 

๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ 

๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(อกมธ. ๑-๖ เขียน โดยใช้ข้อมูลผลการศึกษา วิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ ของวงกลมที่เกี่ยวข้องกับ

การบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ ๓ ประการ)  

 

 



Content  

(บรรยาย ประกอบภาพ หรือแผนภูมิ หรือตาราง โดยสังเคราะห์จาก การรายงาน และผล

การศึกษา วิเคราะห์ ของวงกลม ที่เกี่ยวข้อง)  

• สถานการณ์ และองค์ประกอบการบรรลุเป้าหมายหลักการปฏิรูปประเทศ ๓ ประการ 

• ผลการศึกษา วิเคราะห์ ผลการดำเนินการปฏิรูปประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จ ตามเป้าหมาย

การปฏิรูปประเทศ ๓ ประการ (นำผล ในข้อ ๒ ๓ ๔ ของแผนการปฏิรูปด้านที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการปฏิรูป

ประเทศ นำเสนอ ) และผลการติดตาม ศึกษา วิเคราะห์ อ่ืน ๆ ที่เห็นว่าสำคัญ เพิ่มเติม (เพื่อนำไปสู่การเขียน

ข้อเสนอแนะในหัวข้อต่อไป) 

• ข้อเสนอแนะสำคัญท่ีต้องการให้มีการดำเนินการให้สำเร็จในห้วงปี ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ เพ่ือการบรรลุ

เป้าหมายหลักของการปฏิรูปประเทศ ๓ ประการ โดย 

 แต่ละข้อเสนอแนะ ให้ระบุความเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่มีความเกี่ยวข้อง 

และ มีเหตุผลสำคัญสนับสนุนให้เห็นว่า ข้อเสนอแนะนั้นมีความจำเป็นเร่งด่วน และจะมีผลการดำเนินงาน

สอดคล้อง สนับสนุน และมีผลกระทบที่ดีต่อการบรรลุเป้าหมายหลักของการปฏิรูป ๓ ประการ  

 แต่ละข้อเสนอแนะ มีแนวทางการดำเนินการอย่างไร ให้สำเร็จ อย่างเป็นรูปธรรม  

ส่วนที่ ๓ บทสรุป 

(สรุปภาพรวมข้อเสนอแนะ เร่งรัด ที่สำคัญและสอดคล้องกับภาพอนาคตที่ต้องการเร่งรัด ดำเนินการ

ในปีงบประมาณ ๖๓ - ๖๕ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย การปฏิรูปประเทศ ปี ๒๕๖๕) 

 

ส่วนที่ ๓ บทสรุป (โดย ที่ประชุมร่วม อกมธ. ๑-๖)  
(โดย อกมธ. ๑ - ๖ เขียนรายงานบทสรุป ต่อจากการรายงานในส่วนที่ ๒ หัวข้อ ๒.๒) 

Content  

• สถานการณ์ และองค์ประกอบการบรรลุเป้าหมายหลักของการปฏิรูปประเทศ  ๓ ประการ คือ 

๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 

๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ 

๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



 

• แนวโน้มการบรรลุเป้าหมายหลักของการปฏิรูปประเทศ ตามเป้าหมาย ๕ ปี เป็นอย่างไร (จาก

ภาพสถานการณ์ ผลการศึกษา วิเคราะห์ การดำเนินการที่ผ่านมา แต่ละแผนการปฏิรูปด้านที่เกี่ยวข้อง) และ 

ปัญหา อุปสรรค ที่คาดว่าอาจมีผลต่อการดำเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ ใน ปี ๖๓ – ๖๕) 

• ข้อเสนอแนะ เร่งรัด ที่สำคัญ และสอดคล้องกับภาพอนาคต ในเชิงนโยบาย และเชิงการปฏิบัติ ที่

ต้องการให้มีการดำเนินการในปีงบประมาณ ๖๓ - ๖๕ เพื่อให้การปฏิรูปสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมาย                

หลักของการปฏิรูปประเทศ และส่งผลกระทบที่ดีต่อประชาชน 
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        ๔๔..๑ ๑ การสรุปผลยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาตขิอง คณะ อนุ คณะ อนุ ๑๑--๖ ๖ ตสรตสร..  
        

                          จะรับข้อมูลจะรับข้อมูลจาก กมธ.ที่รับผิดชอบ         ในระบบ Vcloud วุฒิสภา
              เพ่ือน ามาวเิคราะห์ตามตามเป้าหมายเป้าหมายการพฒันาประเทศ 

“ ประเทศชาตมิั่นคง ประชาชนมีความสุข 
                     เศรษฐกจิพฒันาอย่างต่อเน่ือง สังคมเป็นธรรม 
                              ฐานทรัพยากรธรรมชาติยัง่ยืน”

  ๔๔..การสรุปผลการสรุปผลรายงานของ รายงานของ กมธกมธ..ตตสรสร..

คณะอนุกรรมาธิการ ๖
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        ๔๔..๒ ๒ การสรุปผลการปฏิรูปประเทศการปฏิรูปประเทศของ คณะ อนุ คณะ อนุ ๑๑--๖ ๖ ตสรตสร..  
        

            จะต้องจะต้องเข้าไปดึงข้อมูลเข้าไปดึงข้อมูลจาก กมธ.ที่รับผดิชอบ         ในระบบ Vcloud วุฒิสภา
       เพ่ือน ามาวเิคราะห์ตามตามเป้าหมายเป้าหมายการปฏิรูปการปฏิรูปประเทศ ประเทศ ๓ ประการ 

  ๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพฒันาอย่างยัง่ยืนตามหลกัปรัชญาของ
        เศรษฐกจิพอเพยีง และมีความสมดุลระหว่างการพฒันาด้านวตัถุกบัการพฒันาด้านจิตใจ
    ๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทดัเทยีมกันเพ่ือขจัดความเหล่ือมล า้
    ๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวติทีด่ี และมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศและการปกครองในระบอบ    
         ประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

        ๔๔..การสรุปผลการสรุปผลรายงานของ รายงานของ กมธกมธ..ตตสรสร..
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๔๔..๓ ๓ การสรุปผลการปฏิรูปประเทศ รอบ การสรุปผลการปฏิรูปประเทศ รอบ ๓ ๓ เดือนเดือน
ตรวจสอบโครงการต่อเน่ืองจากปี ตรวจสอบโครงการต่อเน่ืองจากปี ๖๒ ๖๒ และโครงการเร่ิมใหม่และโครงการเร่ิมใหม่
  ความล่าช้า และผลกระทบต่อการด าเนินในภาพรวมความล่าช้า และผลกระทบต่อการด าเนินในภาพรวม
สรุปผลการด าเนินงาน สรุปผลการด าเนินงาน (ต.ค.๖๒ ถงึ ธ.ค.๖๒ 
    อาจจะมคีวามคืนหน้าไม่มาก เน่ืองจากยงัไม่ได้รับงบประมาณ)
เน้นการแก้กฎหมายเน้นการแก้กฎหมาย

    ๔๔. . การการสรุปผลสรุปผลรายงานของ รายงานของ กมธกมธ..ตตสรสร..
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จบการน าเสนอจบการน าเสนอ


