บทนำ�บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

“แนวทางการปฏิรูปประเทศ :
มิติ ใหม่ส�ำหรับการพัฒนาชาติบ้านเมือง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”
กองบรรณาธิการ
สำ�นักกฎหมาย

เป็ น ที่ ท ราบกั น โดยทั่ ว ไปว่ า สภาพของสั ง คมไทยตลอดระยะเวลาประมาณ
สองทศวรรษที่ผ่านมานั้นได้ประสบกับปัญหาทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
การบริหารราชการแผ่นดิน กระบวนการยุตธิ รรม กฎหมาย การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอื่น ๆ อีกมากมาย อันส่งผล
ท�ำให้การพัฒนาประเทศไม่สามารถด�ำเนินการไปได้อย่างเท่าทีค่ วรจะเป็นเมือ่ เปรียบเทียบ
กับประเทศอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นระดับเดียวกัน รวมทัง้ สังคมมีความขัดแย้ง เกิดความไม่เป็นธรรม
และมีความเหลื่อมล�้ำเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจ�ำเป็นที่จะ
ต้องสร้างกลไกในการปฏิรูปประเทศ เพื่อที่จะขับเคลื่อนประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้า
ได้อย่างเป็นขัน้ ตอนและมีประสิทธิภาพ ไม่วา่ จะเป็นด้านการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ
และสังคม
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
ซึ่งตราขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
เป็ น ต้ น มา โดยกฎหมายฉบั บ นี้ ไ ด้ ก� ำ หนดให้ มี “คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศ”
ในแต่ละด้านขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์อย่างสูงในด้านที่จะด�ำเนินการปฏิรูป โดยค�ำนึงถึงความหลากหลาย
ของผูม้ ปี ระสบการณ์ในภาครัฐ ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคมทีเ่ กีย่ วข้องประกอบกัน
เพื่อท�ำหน้าที่จัดท�ำ “แผนการปฏิรูปประเทศ” ให้เป็นไปตามแผน ขั้นตอน และวิธีการ
ด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ และผลอันพึงประสงค์ในด้านที่จะด�ำเนินการปฏิรูป ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับผลทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ รวมทัง้ ต้องมีการรับฟัง
ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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ความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดท�ำแผน
การปฏิรูปประเทศด้วยนั้น ถือเป็นกลไกส�ำคัญที่ช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพให้การปฏิรูปประเทศ
มีขนั้ ตอน ระยะเวลา และเป้าหมายทีช่ ดั เจนร่วมกัน ซึง่ หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าทีต่ อ้ งด�ำเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้การปฏิรูปประเทศบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามระยะเวลาที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นแผนการปฏิ รู ป ประเทศอั น ส่ ง ผลให้ ป ระเทศชาติ เ กิ ด การพั ฒ นา
ในด้านต่าง ๆ ได้ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ก�ำหนดไว้ทุกประการ
ดังนั้น เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบและมีความเข้าใจถึงหลักการเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ทางกองบรรณาธิการวารสารจุลนิติ จึงได้ด�ำเนินการสัมภาษณ์
เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการ ตลอดจนทรรศนะและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูป
ประเทศในประเด็นเรื่อง “แนวทางการปฏิรูปประเทศ : มิติใหม่ส�ำหรับการพัฒนาชาติบ้านเมือง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” จากผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญอันประกอบด้วย
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยงยุทธ สาระสมบัติ อดีตประธานคณะกรรมาธิการด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และอดีตประธานกรรมการศึกษาและจัดท�ำร่างกฎหมาย
ว่าด้วยแผนและขัน้ ตอนการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ และ ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการอันจะเป็นประโยชน์ต่องาน
ด้านนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประชาชนผู้มีความสนใจโดยทั่วไป ซึ่งท่านผู้อ่าน
สามารถติดตามและศึกษารายละเอียดในเรื่องดังกล่าวได้ในจุลนิติฉบับนี้.
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยงยุทธ สาระสมบัต๑ิ

“แนวทางการปฏิรูปประเทศ : มิติ ใหม่สำ�หรับการพัฒนาชาติบ้านเมือง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”
กองบรรณาธิการ
สำ�นักกฎหมาย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องรับรองชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑

จุลนิติ : ขอทราบถึงที่มา แนวความคิด และหลักการ
ส� ำ คั ญ ของการปฏิ รู ป ประเทศตามบทบั ญ ญั ติ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.ยงยุทธฯ : แนวคิดของการปฏิรูป

ประเทศนั้นมีที่มาอันเกิดจากเรื่องการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ทุกสิ่งทุกอย่าง
ล้วนไม่คงที่เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยย่อมต้องเปลี่ยนแปลง
ไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น โดยเริ่มต้นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ได้เสนอเรื่อง
ยุทธศาสตร์ชาติต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และทางรัฐบาล
ซึง่ ท่านนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะท่านคงมีหลักคิดนี้
อยู่ก่อนแล้วจึงได้น�ำเรื่องยุทธศาสตร์ชาติไปพูดในรายการ “คืนความสุข
ให้คนในชาติ” เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ว่าเป็นนโยบายของรัฐบาล
และ คสช. ที่ก�ำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ทั้งนี้ สาเหตุที่ต้องก�ำหนด
ให้มียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในขณะเสนอเรื่องนี้ต่อ สปช. และต่อมาเสนอต่อ
สปท. คือ
ประการแรก ในอดี ต ที่ ผ ่ า นมารั ฐ บาลแต่ ล ะชุ ด ต่ า งมี น โยบาย
และนโยบายของรัฐบาลส่วนใหญ่จะค�ำนึงถึงแต่ประโยชน์เฉพาะในช่วงสมัย
รัฐบาลนั้น ๆ มากกว่าจะค�ำนึงถึงประโยชน์ของประเทศในระยะยาว ดังนั้น
เมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลนโยบายในการบริหารประเทศจึงเปลี่ยนตามไปด้วย
ท�ำให้การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่อง
ประการที่สอง การก�ำหนดอนาคตของประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมา
กระท�ำโดยภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ และเปลีย่ นแปลงไปตามนโยบายของรัฐบาล
ในแต่ละชุด โดยขาดการมีสว่ นร่วมอย่างจริงจังของภาคเอกชนและภาคประชาชน

อดีตประธานคณะกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดิน สภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ และอดีตประธานกรรมการศึกษา
และจัดท�ำร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ.
๑
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ประการทีส่ าม ทีผ่ า่ นมาประเทศไทยมีแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์เฉพาะด้านทีห่ ลากหลาย
และกระจัด กระจายไปตามแต่ละกระทรวง โดยแต่ล ะกระทรวงต่างจัดท�ำแผนและยุทธศาสตร์
ในระยะต่าง ๆ ของตนเองและเป็นเอกเทศจากแผนและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอืน่ โดยไม่มกี ารวางแผน
ในภาพรวม ยกตั ว อย่ า งเช่ น ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
จะพิจารณาเฉพาะแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่วนสภาการศึกษาจะวางแผนการศึกษา
ในระยะเวลา ๑๕ ปี หรือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมีแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมระยะเวลา ๒๐ ปี และกระทรวงพลังงานมีการจัดท�ำแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
ระยะเวลา ๑๕ ปี และแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้า ๒๐ ปี เป็นต้น โดยไม่มกี ารบูรณาการยุทธศาสตร์ตา่ ง ๆ
อย่างจริงจัง
ประการที่สี่ การจัดสรรงบประมาณไม่สามารถบูรณาการเป็นองค์รวม
ประการที่ห้า ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมียุทธศาสตร์ชาติมากกว่า ๖๐ ประเทศ แต่ประเทศไทย
ยังไม่มีอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อทราบสาเหตุของการก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แล้วเราต้อง
พิจารณาความหมายของค�ำว่า “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึง่ ไม่ได้มคี วามหมายถึง “How to” ทีเ่ ป็นการสอน
หรือการอธิบายวิธีการกระท�ำ แต่ถือเป็นค�ำวิสามัญนามที่หมายถึง “เป้าหมายหลักที่ประเทศจ�ำเป็น
ต้องมี” ดังนัน้ เมือ่ เรามองเป้าหมายหลักของประเทศแล้ว การทีป่ ระเทศไทยจะก้าวไปสูเ่ ป้าหมายหลัก
นั้นได้เราจะบริหารประเทศเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศไปตามแนวทางในแบบที่เคยกระท�ำมา
ในอดีตนัน้ โอกาสทีจ่ ะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวคงเป็นเรือ่ งยาก เพราะเป้าหมายของประเทศเมือ่ พิจารณา
เปรียบเทียบจากรายงานของสภาเศรษฐกิจโลก (The World Economic Forum)๒ ซึ่งก�ำหนดตัวชี้วัด
ให้แก่ประเทศที่พัฒนาแล้วหรือพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางจะต้องมีตัวชี้วัดที่ก�ำหนด
เช่น การก�ำหนดรายได้เฉลี่ยประชากรไว้อยู่ที่ ๔๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐ ต่อคนต่อปี การก�ำหนดเรื่อง
การคอร์รปั ชันจะต้องอยูใ่ นเกณฑ์ระดับต�ำ่ ๒๐ เปอร์เซนต์ เรือ่ งการศึกษาก็ตอ้ งมีคณ
ุ ภาพสูง ๒๐ เปอร์เซนต์
หรือแม้กระทั่งก�ำหนดปริมาณทรัพยากรป่าไม้จะต้องมีมากกว่า ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ของประเทศ
ตลอดจนก�ำหนดให้การบริหารจัดการน�้ำจะต้องครอบคลุมได้ถึง ๗๐ เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ สิ่งเหล่านี้
คือเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นรูปธรรม และการจะไปสู่เป้าหมายหลักของประเทศหรือ
ยุทธศาสตร์ชาติได้นนั้ จ�ำต้องมีการปฏิรปู ประเทศ โดยเชือ่ มโยงยุทธศาสตร์ชาติกบั การปฏิรปู ประเทศ
เข้าด้วยกัน ซึ่งต่อมาสภาขับเคลือ่ นการปฏิรูปประเทศ (สปท.) และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ก็ได้ให้ความส�ำคัญกับการปฏิรูปประเทศและด�ำเนินการผลักดันให้มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติ
ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แนวคิดในเรือ่ งของยุทธศาสตร์ชาติกบั การปฏิรปู ประเทศนัน้
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นตรงกันว่าทั้งสองเรื่องมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน เพราะหากกล่าวถึง
สภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum ; WEF) เป็นองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหาผลก�ำไรซึ่งจัดการประชุมขึ้นทุกปี
ที่ดาวอส ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยศาสตราจารย์คลาอัส มาร์ติน สเควป (Klaus Martin Schwab)
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเจนีวา เดิมชื่อ “สภายุโรป” ตั้งขึ้นเพื่อหาทางออกจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ต่อมาสภายุโรป
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นสภาเศรษฐกิจโลกเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยสภาเศรษฐกิจโลกนี้เป็นองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลก�ำไรได้รับการยอมรับ
อย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ โดยผลทีไ่ ด้จากการประชุมจะมีสว่ นส�ำคัญในการเสนอแนะทิศทางการก�ำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจ
สังคม การพัฒนาระหว่างประเทศ.
๒
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ยุทธศาสตร์ชาติกจ็ ะต้องกล่าวถึงการปฏิรปู ประเทศด้วย ขณะเดียวกันหากเรากล่าวถึงการปฏิรปู ประเทศ
ก็ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้วย
นอกจากยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายหลักในเรื่องของรายได้ประชากร การทุจริตคอร์รัปชัน
ระดับการศึกษาของประชากรเหล่านี้แล้ว การเพิ่มจ�ำนวนนักวิจัยและการปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์
ก็เป็นเรือ่ งส�ำคัญ นอกจากนี้ ในกรณีทมี่ กี ารวิพากษ์วจิ ารณ์กนั ถึงกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ว่าเป็นเป้าหมายทีม่ รี ะยะเวลายาวนานนัน้ เห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลา
ที่ประเทศอื่น ๆ ได้กระท�ำกัน บางประเทศก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติไว้ถึง ๓๐ ปีด้วยซ�้ำ และไม่เพียงแต่
ประเทศไทยเท่านั้นที่มียุทธศาสตร์ชาติ ประเทศอื่น ๆ อีกกว่า ๖๐ ประเทศ ก็ล้วนแต่มียุทธศาสตร์ชาติ
ทั้งสิ้น เช่น ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหราชอาณาจักร
ฝรัง่ เศส บราซิล สหรัฐอเมริกา และแอฟริกาใต้ เป็นต้น ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ประเทศไทยมียทุ ธศาสตร์ชาติ
ล่าช้ากว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรา ยกตัวอย่างเช่น ประเทศมาเลเซีย มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อเป็นวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศมาตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) โดยวางเป้าหมายเพื่อให้
ประเทศมาเลเซียกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในปี ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) อย่ างไรก็ดี
การที่ประเทศไทยก�ำหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติล่าช้าไปบ้างก็ยังดีกว่าไม่มียุทธศาสตร์ชาติเสียเลย
กล่าวโดยสรุปคือ เมื่อมียุทธศาสตร์ชาติแล้ว คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลง
นโยบายต่อรัฐสภาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ๓ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีก็ต้อง
ด�ำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๒ บัญญัติว่า
“มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้องกับหน้าที่
ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะน�ำมาใช้จ่ายในการด�ำเนินนโยบาย โดยไม่มี
การลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่
ก่อนแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นเร่งด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะกระทบต่อ
ประโยชน์ส�ำคัญของแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีที่เข้ารับหน้าที่จะด�ำเนินการไปพลางก่อนเพียงเท่าที่จ�ำเป็นก็ได้”.
๓
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“แนวทางการปฏิรูปประเทศ : มิติใหม่ส�ำหรับการพัฒนาชาติบ้านเมือง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”

จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านเห็นว่า กลไก วิธีการ และขั้นตอนการด�ำเนินการ
ปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ ในหมวด ๑๖ ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ
ของรั ฐ ธรรมนู ญ นั้ น มี ค วามเหมาะสมแล้ ว หรื อ ไม่ เ พี ย งใด ทั้ ง นี้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
กับประสบการณ์ของนานาอารยประเทศ
ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.ยงยุทธฯ : ส�ำหรับในเรือ่ งการปฏิรปู ประเทศนัน้ เห็นว่าจะต้อง

ด�ำเนินการปฏิรปู ให้ครอบคลุมในทุกด้านตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขัน้ ตอนการปฏิรปู ประเทศ มาตรา ๘
ก�ำหนดไว้ ๑๐ ด้าน แต่ได้ก�ำหนดด้านอื่น ๆ ที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนดไว้ในอนุมาตรา ๑๑ ซึ่งในความเห็น
ส่วนตัว ควรจะเพิ่มการปฏิรูปด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับการผังเมืองและการพัฒนาเมือง
ส�ำหรับเป้าหมายของปฏิรปู ประเทศนัน้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ได้ก�ำหนดไว้ในหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๗๔ มี ๓ ประการ ดังนี้
(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย สามัคคีปรองดอง
(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และทัดเทียมกัน
(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
ตามมาตราข้างต้น ได้กำ� หนดเป้าหมายในการปฏิรปู ประเทศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๗ นี้ สามารถแบ่งออกได้อีก ๓ ระดับ กล่าวคือ ระดับชาติเพื่อให้คน
ในประเทศมีความสามัคคีปรองดองกัน ระดับสังคมเป็นเรือ่ งของการลดระดับความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคม
และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และระดับประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาระบบประชาธิปไตย และนอกจากเป้าหมายของการปฏิรปู ประเทศตามมาตรา ๒๕๗ แล้ว
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ยังได้ก�ำหนดประเด็นของการปฏิรูปประเทศไว้
ในมาตรา ๒๕๘ และก�ำหนดวิธกี ารและขัน้ ตอนการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศไว้ในมาตรา ๒๕๙ อีกด้วย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๗ บัญญัติว่า
“มาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องด�ำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ
(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้ำ
(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”.
๔
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ในส่วนของกลไก วิธกี าร และขัน้ ตอนการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในหมวด ๑๖
การปฏิรปู ประเทศนัน้ เนือ่ งจากมาตรา ๒๕๙๕ ได้กำ� หนดวิธกี ารและขัน้ ตอนของการปฏิรปู ประเทศไว้
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการ
จัดท�ำแผน การมีสว่ นร่วมของประชาชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ขัน้ ตอนในการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ
การวัดผลการด�ำเนินการ และระยะเวลาด�ำเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน โดยไม่ได้ก�ำหนดว่า
แผนดังกล่าวจะต้องท�ำเป็นกี่ระดับเพราะไม่สามารถระบุรายละเอียดปลีกย่อยลงไปในรัฐธรรมนูญได้
อย่างไรก็ดี ในเรื่องดังกล่าวนี้คณะกรรมการศึกษาและจัดท�ำร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอน
การด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ๖ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งผมได้รับมอบหมายให้ เ ป็ น
ประธานกรรมการ ได้จัดท�ำรายงาน เรื่อง “การก�ำหนดประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยแผนและ
ขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ” เพื่อเสนอกรอบแนวคิด และขั้นตอน กระบวนการจัดท�ำแผน
เพื่อด�ำเนินการปฏิรูปประเทศต่อรัฐบาล ดังนี้
๑. กรอบแนวความคิดในการจัดท�ำแผนและขัน้ ตอนการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ ต้องยึดถือ
ผลประโยชน์ของชาติและเป้าหมายการปฏิรูปตามมาตรา ๒๕๗ เป็นหลัก และค�ำนึงถึงความต้องการ
ในการพัฒนาประเทศในอนาคต การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
การวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังยึดถือยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูป
แผนพัฒนาต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังแผนภาพกรอบความคิดในการจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
๒. ข้อก�ำหนดที่ต้องด�ำเนินการตามมาตรา ๒๕๙
				 วิธีการจัดท�ำแผน ต้องพิจารณาความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๕๗ และความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ การจัดท�ำแผนควรผ่านกระบวนการมีสว่ นร่วม
จากผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ทัง้ ในส่วนของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศและภาคประชาชน
รวมทั้งการพิจารณาถึงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับระบบและวิธีการในการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามปกติ อาทิ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี การจัดท�ำแผนบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท�ำ
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ เป็นต้น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๙ บัญญัติว่า
“มาตรา ๒๕๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท�ำแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด�ำเนินการ และระยะเวลาด�ำเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน
ซึ่ ง ต้ อ งก� ำ หนดให้ เ ริ่ ม ด� ำ เนิ น การปฏิ รู ป ในแต่ ล ะด้ า นภายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ นี้ ร วมตลอดทั้ ง ผลสั ม ฤทธิ์
ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลาห้าปี
ให้ด�ำเนินการตรากฎหมายตามวรรคหนึ่ง และประกาศใช้บังคับภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
ในระหว่างที่กฎหมายตามวรรคหนึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการปฏิรูปโดยอาศัยหน้าที่และอ�ำนาจ
ที่มีอยู่แล้วไปพลางก่อน”.
๖
คณะกรรมการชุดนีต้ งั้ ขึน้ ตามค�ำสัง่ สภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ ที่ ๑๔/๒๕๕๙ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการศึกษาและ
จัดท�ำร่างกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ โดยมีอ�ำนาจหน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ จัดท�ำแนวทาง
ข้อเสนอแนะ หรือประเด็นว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ โดยค�ำนึงถึงการบูรณาการแผนการปฏิรูปประเทศ
ทุกด้านให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา.
๕
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“แนวทางการปฏิรูปประเทศ : มิติใหม่ส�ำหรับการพัฒนาชาติบ้านเมือง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”

๓. ขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศควรมีแนวทางและหลักการส�ำคัญดังนี้
				 ในการพิจารณาก�ำหนดขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ อาจพิจารณาโดยจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของประเด็นการปฏิรปู โดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้ (Feasibility) หรือปัจจัยความส�ำเร็จ
และความจ�ำเป็นเร่งด่วนของการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละประเด็นให้ชัดเจน สอดคล้อง
และเชื่อมโยงกัน ซึ่งการจัดท�ำและน�ำเสนอแผนการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านเป็นอ�ำนาจหน้าที่
ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และต้องมี
การแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติของกฎหมายที่จ�ำเป็นต่อการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ
				 เมื่อแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศผ่านความเห็นชอบ ให้คณะกรรมการ
ปฏิรปู ประเทศจัดท�ำแผนหรือมอบหมายให้มกี ารจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารในแต่ละด้านร่วมกับหน่วยงานหลัก
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ อธิบายเพิม่ เติมได้จากภาพ “แผนภูมขิ นั้ ตอนและกระบวนการจัดท�ำแผน
เพื่อด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ” โดยพิจารณาตั้งแต่ปัจจัยน�ำเข้า (Input) กระบวนการ (Process)
ผลผลิต/ผลลัพธ์ (Outcome) และปัจจัยสนับสนุนที่จ�ำเป็นตามแผนภาพดังกล่าว
๔. การวัดผลการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ
				 เมื่อการปฏิรูปประเทศได้ถูกแปลงไปสู่การปฏิบัติ ในระหว่างการน�ำไปปฏิบัติจะต้องมีการ
ควบคุม ก�ำกับ ติดตามประเมินผล และการส่งกลับข้อมูล (Feedback) เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข
และสามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทันท่วงทีและได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งควรมีการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากยุทธศาสตร์ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่เพื่อน�ำไปสู่การพิจารณาต่อไป โดยในส่วนของการ
ประเมินผลส�ำเร็จ นอกจากจะประเมินผลผลิต (Output) จะต้องประเมินผลลัพธ์สุดท้ายหรือผลส�ำเร็จ
(Outcome) ที่แท้จริงของการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศด้วย นั่นคือ ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
นโยบายอื่น ๆ หรือเป็นอุปสรรคขัดขวางการด�ำเนินการของนโยบายอื่น ๆ ตลอดจนได้รับการยอมรับ
และสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ การประเมินในมิติต่าง ๆ เหล่านี้ถือว่ามีความส�ำคัญ
และจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการประเมินตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ รวมทั้ง
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ
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บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

๕. ระยะเวลาด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ
				 ตามบทบัญญัตริ ฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๙ ได้กำ� หนด
ให้เริม่ ด�ำเนินการปฏิรปู ในแต่ละด้านภายใน ๑ ปีนบั แต่วนั ประกาศใช้รฐั ธรรมนูญ รวมตลอดทัง้ ผลสัมฤทธิ์
ทีค่ าดหวังว่าจะบรรลุในระยะ ๕ ปี โดยการก�ำหนดระยะเวลาอาจมีแนวทางดังนี้ ในการก�ำหนดเงือ่ นไข
ระยะเวลาแล้วเสร็จอาจพิจารณาก�ำหนดเป็นช่วงระยะ ๑ ปี ๓ ปี ๕ ปี ซึง่ เป็นระยะทีเ่ หมาะสม เพราะเป็น
ช่วงเวลาเริม่ ต้น ช่วงกลาง และช่วงเวลาสิน้ สุดตามกรอบระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๙
การก�ำหนดระยะเวลาด�ำเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้านที่ลงรายละเอียดครอบคลุมในระดับแผนงาน
โครงการ หรือกิจกรรม ที่อยู่ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน อาจพิจารณาก�ำหนด
ในขั้นตอนของแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ซึ่งต้องมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
จุลนิติ : นอกจากประเด็นการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านตามที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยได้บญ
ั ญัติให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข้องมีหน้าทีต
่ อ
้ งด�ำเนินการ
จัดให้มีการปฏิรูปแล้ว ในทรรศนะของท่านเห็นว่ามีประเด็นด้านใดที่มีความส�ำคัญ
และมีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาด�ำเนินการเป็นพิเศษในขณะที่การปฏิรูป
ในแต่ละด้านนัน้ จะต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควรจึงจะส�ำเร็จ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การปฏิรปู ประเทศ
บรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ต ามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ รวมทั้ ง การมี ค วามเชื่อมโยง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.ยงยุทธฯ : ในเรือ่ งนีก้ อ่ นอืน่ คงต้องกล่าวถึงความในมาตรา ๘๗

ของพระราชบัญญัตแิ ผนและขัน้ ตอนการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึง่ ก�ำหนดให้มกี ารจัดท�ำ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ บัญญัติว่า
“มาตรา ๘ ให้จัดท�ำแผนการปฏิรูปประเทศในด้าน ดังต่อไปนี้
(๑) ด้านการเมือง
(๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(๓) ด้านกฎหมาย
(๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม
(๕) ด้านการศึกษา
(๖) ด้านเศรษฐกิจ
(๗) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๘) ด้านสาธารณสุข
(๙) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑๐) ด้านสังคม
(๑๑) ด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
ที่ประชุมร่วมโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจะแยกด้านตามวรรคหนึ่ง นอกจากด้านตาม (๕) ออกเป็นเรื่องต่าง ๆ ก็ได้
ให้มคี ณะกรรมการปฏิรปู ประเทศแต่ละด้านเพือ่ ท�ำหน้าทีจ่ ดั ท�ำร่างแผนการปฏิรปู ประเทศตามวรรคหนึง่ และปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่
ตามทีค่ ณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติมอบหมาย ในกรณีทมี่ กี ารแยกด้านใดออกเป็นเรือ่ งตามวรรคสอง ให้มคี ณะกรรมการปฏิรปู ประเทศ
ส�ำหรับเรื่องนั้นเป็นคณะแยกจากกัน
ในการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายตามมาตรา ๒๕๘ ง. (๔) และ
ด้านการศึกษาตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา ของรัฐธรรมนูญ ให้คณะกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๒๖๐ หรือ
มาตรา ๒๖๑ ของรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี เป็นผู้ด�ำเนินการ
การจัดท�ำร่างแผนการปฏิรูปประเทศตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ที่ประชุมร่วมก�ำหนด
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ อย่างน้อยต้องก�ำหนดเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๑๑ วรรคสอง รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะขององค์กรฝ่ายตุลาการ
มาใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดท�ำร่างแผนการปฏิรูปประเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กรฝ่ายตุลาการด้วย”.
๗

ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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“แนวทางการปฏิรูปประเทศ : มิติใหม่ส�ำหรับการพัฒนาชาติบ้านเมือง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”

แผนการปฏิรปู ประเทศในด้านการเมือง ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านสังคม และด้านอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก�ำหนด
โดยผมเห็นว่าแผนการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ตามที่ก�ำหนดไว้ในมาตรา ๘ นั้นยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ แต่ก็ค่อนข้างบัญญัติไว้ครอบคลุมมากพอสมควร ทั้งนี้ ควรจะก�ำหนดให้มีแผนการปฏิรูป
ประเทศในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มเติมขึ้นเป็นการเฉพาะอีกด้านหนึ่ง เพราะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เ ป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ อย่ า งไรก็ ดี นอกจากการก� ำ หนดให้ มี แ ผนการปฏิ รู ป ประเทศ
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว ยังสมควรก�ำหนดให้ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) โอนไปสังกัดอยู่กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วย เพราะในปัจจุบันความรู้
ที่ได้จากการสอนและการศึกษาวิจัยในสถาบันอุดมศึกษานั้น ไม่ได้ถูกน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
เท่าที่ควร ดังนั้น หากเราโอน สกอ. ไปสังกัดอยู่กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทศโนโลยีแล้ว
ก็จะสามารถน�ำเอาความรู้ที่ได้จากการสอนและการศึกษาวิจัยไปประยุกต์ใช้ทางวิทยาศาสตร์ได้
อีกทัง้ ยังสามารถน�ำเอาผลของการประยุกต์ใช้กลับมาสอนในสถาบันการศึกษาได้อีกด้วย
นอกจากนี้ ควรเร่งรัดการปฏิรูปด้านการบริหารราชการและการบริการประชาชนด้วยระบบ
Digital ซึง่ มีความส�ำคัญไม่แพ้ดา้ นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แม้วา่ ในปัจจุบนั รัฐบาลจะให้ความส�ำคัญ
กับการน�ำระบบ Digital เข้ามาใช้มากขึ้น แต่ก็ยังไม่รวดเร็วเพียงพอ จึงควรต้องปฏิรูปวิธีการท�ำงาน
โดยน�ำเอาระบบ Digital เข้ามาช่วยให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการลดการใช้แรงงานและลดระยะเวลา
ส่วนเรื่องสุดท้ายที่ควรมีแผนการปฏิรูปก็คือ ด้านการผังเมืองและการพัฒนาเมือง ซึ่งจะเห็นได้จาก
ปัญหาน�้ำท่วมที่เกิดขึ้นในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยที่เป็นอยู่ในเวลานี้ เป็นต้น
จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิรปู ประเทศ
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ยงยุทธฯ : สิ่งส�ำคัญพื้นฐานที่สุดของการปฏิรูปประเทศ

คือ การปฏิรปู “คน” เราต้องปฏิรปู คนกันตัง้ แต่ยงั อยูใ่ นวัยเด็ก แต่การด�ำเนินการดังกล่าวอาจล่าช้าเกินไป
ไม่ทันกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ดังนั้น เราจึงต้องเริ่มจากการปฏิรูป
คนทีเ่ ป็น “ข้าราชการ” เสียก่อน ค�ำถามคือ จะปฏิรปู อย่างไร ซึง่ เห็นว่าสิง่ แรกทีต่ อ้ งปฏิรปู ก็คอื แนวคิด
หรือวิธกี ารคิด โดยคนต้องปรับเปลีย่ นทัศนคติ นอกจากนี้ ยังจะต้องสร้างความมุง่ มัน่ และปณิธานร่วมในการ
ปฏิรปู ประเทศให้เกิดขึน้ กับประชาชนในชาติ ให้ประชาชนทุกคนได้เข้าใจตรงกันว่าการปฏิรปู ประเทศนี้
ไม่ใช่เพือ่ ประโยชน์ของคนใดคนหนึง่ แต่เพือ่ ประโยชน์สขุ ของทุกคนในประเทศ กล่าวคือ ปฏิรปู เพือ่ ให้
ประเทศชาติมคี วามสงบเรียบร้อย สามัคคีปรองดอง สังคมเกิดความสงบสุข เป็นธรรม และทัดเทียมกัน
และประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้
อย่างแท้จริง
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ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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แผนพัฒนาด้านต่าง ๆ
(สนช. สศช. กศ. วท.
ฯลฯ)

แผนปฏิรปู ตาม
มาตรา ๒๕๘ และ
อื่น ๆ

กลุ่มยุทธศาสตร์ชาติ
- ความมั่นคง
- การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
- การสร้างโอกาสความเสมอภาค
- การเติบโตของคุณภาพชีวิต
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

ภาครัฐ
ภาคเอกชน
ภาคประชาชน

- มีเอกราชและระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- สังคมไทยร่มเย็นเป็นสุข มีพัฒนาการที่ยั่งยืน มั่นคง มีพลัง อยู่ดีมสี ุข
- มีเกียรติและเข้มแข็งในประชาคมโลก อยู่กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสันติสุข

ความต้องการของประชาชนผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
(การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

ก.ย. - ต.ค. ๖๐

จุลนิติ

การติดตามประเมินผล

การประมาณแผนงบประมาณรายรับ/รายจ่าย/
การพิจารณาความเป็นไปได้

แผนปฏิรูปและ
การพัฒนาระยะ ๕ ปี

สานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการ

คณะกรรมการ
ปฏิรูปด้าน
ต่าง ๆ

คณะกรรมการ
ปฏิรูปด้าน
ต่าง ๆ

คณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ

การวิเคราะห์สถานการณ์ในและต่างประเทศ

คณะกรรมการ
ปฏิรูปด้าน
ต่าง ๆ

แผนปฏิรูปเพื่อรองรับเป้าหมายตามมาตรา ๒๕๗

ยุทธศาสตร์ชาติ/วัตถุประสงค์มูลฐานของชาติ
(วิสัยทัศน์ประเทศ ๒๐ ปี)

เป้าหมายการปฏิรปู ตามมาตรา ๒๕๗

ผลประโยชน์แห่งชาติ/
เป้าประสงค์หลักของชาติ

ความต้องการพัฒนาประเทศในอนาคตด้านต่าง ๆ

แผนภาพ กรอบความคิดในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรปู ประเทศ

หน่วยปฏิบัติ
(กระทรวง กรม
จังหวัด
หน่วยงานรัฐ
อื่น ๆ)

คณะรัฐมนตรี
(บริหาร)

รัฐสภา
(นิติบัญญัติ)

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ
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๑. สร้างฐานข้อมูล

๑. วัตถุประสงค์แห่งชาติ
๒. ความจาเป็นต้องมี
ยุทธศาสตร์ชาติ
๓. ผลการศึกษาของ
สปช./สปศ.
๔. ข้อมูล ความเห็นและ
ความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ฯลฯ

Input

๑

ก.) ปัจจัยนาเข้า

ขั้นตอน
การปฏิรูป

๒. วิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต ของใน
และต่างประเทศ

๑. สัมฤทธิ์ผลตามมาตรา
๒๕๘, ๒๕๙, และ
๒๕๗ (ตามกาหนด)
๒. บรรลุผลแผนพัฒนาฯ
๓. สัมฤทธิ์ผลตามมาตรา
ของแผนขั้นตอนปฏิรูป
ฯลฯ

Intermediate Output
(เป้าหมายระยะ 5 ปี)

๔

๓. ชี้แจงทาความเข้าใจและประชาสัมพันธ์

๑. กาหนดตัวชี้วัด
๒. การสารวจความคิดเห็น
เพิ่มเติม
๓. การประชุมปรึกษาหารือ
๔. การวิเคราะห์/สังเคราะห์ซ้า
เพิ่มเติม ฯลฯ

กระบวนการมีส่วนร่วม
ของ ปชช. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

๑. การกาหนดวิธีการ
จัดทาแผน, ขั้นตอน
ในการดาเนินงาน
๒. การสารวจความเห็น
เบื้องต้น
๓. การรวบรวมข้อมูล/
วิเคราะห์/สังเคราะห์
๔. การจัดลาดับความสาคัญ
๕. การวัดผลและระยะเวลา
ดาเนินการกลุ่มเป้าหมาย
ฯลฯ

๓

๒

ข.) กระบวนการ

๔. จัดกระบวนการมีส่วนร่วม

มาตรา ๒๗๐
- สว. มีหน้าที่
และอานาจ/
ติดตาม/
เสนอแนะและ
เร่งรัดการปฏิรูป
(ในวาระเริม่ แรก
(๕ ปี)
ตามมาตรา
๒๖๐

ง.) ติดตามเร่งรัด

๕. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. บรรลุเป้าหมายตาม
มาตรา ๒๕๗
- ประเทศ
- สังคม
- ประชาชน
๒. บรรลุเป้าหมายของ
รัฐบาลในอนาคต
๓. บรรลุวัตถุประสงค์
แห่งชาติ ฯลฯ

Outcome/
Impact

๖

ค.) ผลผลิต/ผลลัพธ์

๑. เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
๒. เป้าหมายอื่นที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์แห่งชาติ
๓. เป้าหมายการปฏิรูป
ด้านอื่น ๆ ของรัฐบาล
ในอนาคต
๔. Sustainable
Development Goals
(เป้าหมายการพัฒนา
ในระยะ ๑๕ ปี
ของ UN) ฯลฯ

บรรลุเป้าหมาย
20 ปี

๕

แผนภูมิขั้นตอนและกระบวนการจัดทาแผนเพื่อดาเนินการปฏิรูปประเทศ

“แนวทางการปฏิรูปประเทศ : มิติใหม่ส�ำหรับการพัฒนาชาติบ้านเมือง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”

ก.ย. - ต.ค. ๖๐

10/27/17 9:15 AM

บทสัมภาษณ์ความเห็นทางวิชาการ

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๑
“แนวทางการปฏิรูปประเทศ : มิติ ใหม่สำ�หรับการพัฒนาชาติบ้านเมือง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”
กองบรรณาธิการ
สำ�นักกฎหมาย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จุลนิติ : ขอทราบถึงที่มา แนวความคิด และหลักการ
ส�ำคัญของการปฏิรูปประเทศตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ : การพัฒนาประเทศของไทยในช่วง

ระยะเวลาที่ผ่านมานั้น แม้จะมีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
ทีก่ า้ วหน้ามาโดยล�ำดับ แต่ประเทศก็ยงั ไม่สามารถก้าวข้ามกับดักประเทศ
ระดับรายได้ปานกลางไปสูป่ ระเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้วได้ ดังนัน้ เมือ่ คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลชุดปัจจุบนั ได้เข้ามาบริหารราชการ
แผ่นดิน นับตัง้ แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้มนี โยบายอย่างชัดเจนถึงการ
ปฏิรปู โครงสร้างเชิงอ�ำนาจ ระบบการเมืองการปกครอง และการบริหาร
จัดการภาครัฐในทุกระดับ ซึง่ จะท�ำให้ประชาชนได้รบั ประโยชน์จากการ
ปฏิรปู อย่างแท้จริง เมือ่ มีการประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้กำ� หนดให้มี “สภาปฏิรปู แห่งชาติ
(สปช.)” ท�ำหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปในด้าน
ต่าง ๆ และต่อมารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๕๘
ได้ก�ำหนดให้มี “สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)” ขึ้นแทน
เพือ่ ด�ำเนินการให้เกิดการปฏิรปู ด้านต่าง ๆ สืบต่อจากสภาปฏิรปู แห่งชาติ
ที่สิ้นสุดลง

ส�ำเร็จการศึกษาปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ ด้านเศรษฐศาสตร์ปริมาณวิเคราะห์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ปริญญาโท
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย เมืองนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา, ปริญญาเอก
เศรษฐศาสตร์ด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง มหาวิทยาลัยคาร์ลตัน เมืองออตตาวา ประเทศแคนาดา.
๑
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ต่อมาเมือ่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกาศใช้บังคับเมื่อวันที่
๖ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มบี ทบัญญัตวิ า่ ด้วยการปฏิรปู ประเทศก�ำหนดไว้ใน “หมวด ๑๖ การปฏิรปู ประเทศ”
โดยมีเป้าหมายส�ำคัญของการปฏิรูปประเทศ ๓ ประการ คือ
(๑) ประเทศชาติมคี วามสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ
(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล�้ำ และ
(๓) ประชาชนมีความสุข มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
รวมทั้งได้ก�ำหนดผลในการด�ำเนินการปฏิรูปไว้ ๗ ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และอื่น ๆ
ตลอดจนบทบัญญัติมาตรา ๒๕๙ ของรัฐธรรมนูญ ยังก�ำหนดให้มีการตรา “กฎหมายว่าด้วย
แผนและขัน้ ตอนการด�ำเนินการปฏิรปู ประเทศ” โดยให้เริม่ ด�ำเนินการปฏิรปู ในแต่ละด้านภายใน ๑ ปี
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญ รวมตลอดทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลา ๕ ปี
นอกจากนี้ ยังมีบทเฉพาะกาล ตามมาตรา ๒๗๐ ที่ก�ำหนดให้วุฒิสภา มีหน้าที่และอ�ำนาจ
ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรปู ประเทศ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรปู
ประเทศ และการจัดท�ำและด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังกล่าวมีผล
ในทางปฏิบัติตาม “พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา และประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่
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๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้ า นต่ า ง ๆ จ� ำ นวน ๑๑ ด้ า น ได้ แ ก่
(๑) ด้านการเมือง (๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(๓) ด้านกฎหมาย (๔) ด้านกระบวนการยุติธรรม
(๕) ด้านเศรษฐกิจ (๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (๗) ด้านสาธารณสุข (๘) ด้านสื่อสาร
มวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (๙) ด้านสังคม
(๑๐) ด้านพลังงาน และ (๑๑) ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมี
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห่ ง ชาติ ท� ำ หน้ า ที่ ส� ำ นั ก งานเลขานุ ก าร
ของคณะกรรมการปฏิรูป
อนึง่ คณะรัฐมนตรีได้แต่งตัง้ “คณะกรรมการ
อิ ส ระเพื่ อ การปฏิ รู ป การศึ ก ษา” เมื่ อ วั น ที่ ๓๐
พฤษภาคม ๒๕๖๐ และแต่งตั้ง “คณะกรรมการ
ปฏิรปู ประเทศด้านกระบวนการยุตธิ รรม (ต�ำรวจ)” เมือ่ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึง่ เป็นไปตามบทบัญญัติ
มาตรา ๒๕๘ มาตรา ๒๖๐ และมาตรา ๒๖๑ ของรัฐธรรมนูญ โดยมีแนวทางในการด�ำเนินการทีส่ อดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๑ คณะด้วย
ทัง้ นี้ เป้าหมายทีส่ ำ� คัญสูงสุดของการปฏิรปู ประเทศ คือ การบรรลุวสิ ยั ทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ที่ก�ำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์
ประจ�ำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
จุลนิติ : ในทรรศนะของท่านเห็นว่า กลไก วิธีการ และขั้นตอนการด�ำเนินการ
ปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ ตามที่บัญญัติไว้ ในหมวด ๑๖ ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ
ของรัฐธรรมนูญนั้น มีความเหมาะสมแล้วหรือไม่เพียงใด ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประสบการณ์ของนานาอารยประเทศ
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ : ส�ำหรับกลไก วิธีการ และขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ

ด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
โดยคณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศแต่ ล ะด้ า นจะได้ จั ด ท� ำ ร่ า งแผนการปฏิ รู ป ประเทศ ให้ มี ค วาม
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งขัน้ ตอนการด�ำเนินการของคณะกรรมการปฏิรปู ทุกคณะจะต้องศึกษาข้อเสนอ
การปฏิรูปและผลการด�ำเนินการที่ผ่านมา (ทั้งของ คสช. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) สปช.
สปท. คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ
ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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การสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) กระทรวงกลาโหม และส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) พร้อมทั้งทบทวนบริบท สถานการณ์ และแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง
เพือ่ พิจารณาก�ำหนดประเด็นการปฏิรปู ทีส่ ำ� คัญและจัดล�ำดับความส�ำคัญ โดยมีการรับฟังความคิดเห็น
ของหน่วยงานภาครัฐและประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อจัดท�ำร่างแผนการปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ และน�ำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ตามขั้นตอนกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๑
ทัง้ นี้ เมือ่ เปรียบเทียบกับประสบการณ์ของนานาอารยประเทศแล้ว จะพบว่า การพัฒนาประเทศ
ไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ดังเช่นกรณีของหลายประเทศในเอเชีย อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
สิงคโปร์ ไต้หวัน และมาเลเซีย เป็นต้น จ�ำเป็นต้องมี “กระบวนการปฏิรูปขนานใหญ่อย่างเป็นระบ
(Great Reform)”
ตัวอย่างเช่น การปฏิรูปประเทศของประเทศมาเลเซีย มีการจัดตั้ง “องค์กรเพื่อบริหารจัดการ
การปฏิรูป (Performance Management And Delivery Unit : PEMANDU)” เป็นหน่วยงาน
ของรัฐระดับชาติในสังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี๒ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเป็นองค์กรขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศมาเลเซีย โดยท�ำงานเชิงบูรณาการภาพรวมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีภารกิจส�ำคัญ
ในการแปลง (Transforming) มาเลเซียไปสูป่ ระเทศทีม่ รี ายได้สงู (High-Income Economy) ภายในปี
ค.ศ. ๒๐๒๐ (พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยมีการปฏิรูปที่ส�ำคัญ ๒ แผนงานหลัก และ ๑ หน่วยยุทธศาสตร์ ดังนี้
แผนงานหลัก ประกอบด้วย
(๑) การปฏิรูปภาครัฐ (Government Transformation Programme : GTP) และ
(๒) การปฏิรูปเศรษฐกิจ (Economic Transformation Programme : ETP)
โปรดดู www.pemandu.gov.my.

๒
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ส่วนหน่วยยุทธศาสตร์ คือ หน่วยยุทธศาสตร์การปฏิรูป (Strategic Reform Initiatives
Unit : SRI Unit)
อนึง่ การด�ำเนินการดังกล่าวถือเป็นการสอดคล้องกับหลักการปฏิรปู ทีศ่ าสตราจารย์กติ ติคณ
ุ
ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ได้กล่าวถึง “การปฏิรูป (Reform)” ว่าหมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่ ที่มีหลักการ
ส�ำคัญคือ “PPP” อันประกอบด้วย Purpose Process และ Public กล่าวคือ
“Purpose” คือ วัตถุประสงค์ หากจะปฏิรปู เรือ่ งใดต้องตัง้ วัตถุประสงค์ให้ชดั เจนว่าจะเปลีย่ นไป
ในแนวทางใด เพื่ออนาคตอย่างไร ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
“Process” คือ การปฏิรปู ประเทศต้องเกิดขึน้ ด้วยความจงใจ ต้องมีกระบวนการในการปฏิรปู
ที่ชัดเจน และต้องใช้เวลา เช่น การปฏิรูปกฎหมายต้องมีการจัดล�ำดับความส�ำคัญ โดยมี ๓ ประการ
ได้แก่ การแก้ไขกฎหมาย การยกเลิกกฎหมาย และการจัดให้มีกฎหมายขึ้นใหม่ ซึ่งกระบวนการ
ที่จะน�ำมาใช้ในการปฏิรูปกฎหมายในครั้งนี้ เป็นกระบวนการที่มาจากที่เคยใช้ในต่างประเทศแล้ว
ประสบความส�ำเร็จ คือ วิธีการที่เรียกว่า “Regulatory Guillotine” และ
“Public” คือ ความร่วมมือร่วมใจจากผูเ้ กีย่ วข้องนัน้ มีความส�ำคัญทีส่ ดุ การปฏิรปู จะไม่สามารถ
ส�ำเร็จได้หากขาดความร่วมมือ เพราะการปฏิรปู นัน้ สวนทางกับสิง่ ทีเ่ คยชินกันมานาน การปฏิรปู จึงต้อง
สร้างความรับรู้และความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชน
โดยทั่วไป
จุลนิติ : นอกจากประเด็นการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้านตามที่รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย ได้บญ
ั ญัติให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย
่ วข้องมีหน้าทีต
่ อ้ งด�ำเนินการ
จัดให้มีการปฏิรูปแล้ว ในทรรศนะของท่านเห็นว่ามีประเด็นด้านใดที่มีความส�ำคัญและ
มี ค วามจ� ำ เป็ น เร่ ง ด่ ว นที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาด� ำ เนิ น การเป็ น พิ เ ศษในขณะที่ ก ารปฏิ รู ป
ในแต่ละด้านนั้นจะต้องใช้ระยะเวลามากพอสมควรจึงจะส�ำเร็จ ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิรูป
ประเทศบรรลุผลสัมฤทธิต
์ ามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รวมทัง้ การมีความเชือ
่ มโยง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ : นอกจาก

การปฏิรูปในด้านต่าง ๆ แล้ว ประเด็นที่
มีความส�ำคัญและมีความจ�ำเป็นเร่งด่วน
ได้แก่ “การปฏิรูปการศึกษา” ที่ต้องเร่ง
ด� ำ เนิ น การในส่ ว นที่ เ ป็ น โครงสร้ า งเพื่ อ
พัฒนาคนของประเทศให้สามารถรองรับ
การเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาของโลกได้
“การปฏิรปู ระบบสาธารณสุข” เพือ่ รองรับ
ก.ย. - ต.ค. ๖๐
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“แนวทางการปฏิรูปประเทศ : มิติใหม่ส�ำหรับการพัฒนาชาติบ้านเมือง
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”

อนาคตสังคมเมือง ผูส้ งู อายุและลดความเหลือ่ มล�ำ้ ของประชาชนทุกกลุม่ ให้สามารถเข้าถึงระบบสุขภาพ
นอกจากนี้ การปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพือ่ ปรับเปลีย่ นสู่ “ระบบราชการ ๔.๐” ซึ่งรัฐบาล
โดยคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้าง
ความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ได้เห็นชอบให้มกี ารขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ ๗ วาระปฏิรปู ส�ำคัญ
ได้แก่ (๑) การปฏิรูปกฎหมาย (๒) การยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน (๓) การปฏิรูป
ระบบตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ (๔) การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลที่คล่องตัว (๕) การปฏิรูปการบริหารจัดการ
ก�ำลังคน (๖) การปฏิรูปงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง และ (๗) การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล
ทั้งนี้ รัฐบาลได้ใช้ “กลไกประชารัฐ” เข้ามาขับเคลื่อนการปฏิรูปทั้ง ๗ ด้าน ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามกรอบดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นการวางรากฐาน
เพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศในมิติต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามแผนการปฏิรูปประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้ ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าวจะต้องสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทที่จัดท�ำขึ้นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และจะเป็นกลไกส�ำคัญ
ที่จะน�ำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ในการยกระดับประเทศไทยไปสู่
การเป็นประเทศที่มีระดับรายได้สูงหรือประเทศที่พัฒนาแล้ว
จุลนิติ : บทสรุปส่งท้าย และข้อเสนอแนะอืน่ ๆ ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิรปู ประเทศ
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ : การปฏิรูปประเทศ ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ส�ำหรับการพัฒนาประเทศ

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ควบคู่กับยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี โดย “ยุทธศาสตร์ชาติ” นัน้ มุง่ หมายทีจ่ ะก�ำหนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ
เพื่อให้เป็นรูปธรรมที่ยั่งยืน ส่วน “การปฏิรูปประเทศ” ในเรื่องต่าง ๆ จะเป็นมาตรการที่จะผลักดัน
ให้เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติได้รับการด�ำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่าง ๆ ที่มีการปฏิรูปนั้นให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีเป้าหมายให้ประเทศชาติ
มีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม
และขจัดความเหลื่อมล�้ำ รวมทั้งประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น การขับเคลื่อน
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละการปฏิ รู ป ประเทศจึ ง มี ค วามส� ำ คั ญ และมี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
อนึง่ ในฐานะทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ท�ำหน้าที่
ส�ำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศซึ่งมีบทบาทในการรับฟังความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส่วนให้เข้ามามีสว่ นร่วมในการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ ทัง้ นี้ โดยสามารถติดตามความคืบหน้า
ของการปฏิรูปประเทศได้ทางเว็บไซต์ สศช. (www.nesdb.go.th) และสามารถเสนอความเห็น
และข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การปฏิ รู ป ประเทศมายั ง ส� ำ นั ก งานฯ เพื่ อ จะได้ ร วบรวมเสนอคณะกรรม
การปฏิรูปประเทศด้านที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำไปพิจารณาในการจัดท�ำร่างแผนการปฏิรูปประเทศต่อไป.
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