สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

โดย สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๔๒ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ
(เกียกกำย) ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ
ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ
คนที่ห นึ่ง และนำยศุภชัย สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง ผลัด เปลี่ยนทำหน้ำที่ประธำน
ของที่ประชุม
เมื่อ ครบองค์ประชุม แล้ ว ประธำนของที่ป ระชุ มได้ เปิ ด ประชุม และดำเนิน กำรประชุ ม
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
จานวน ๔ เรื่อง
ประธำนได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้
๑) รับทรำบพระบรมรำชโองกำรประกำศแต่งตั้งตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั
มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นำยบรรจงศักดิ์ วงศ์ปรำชญ์ เป็นตุลำกำร
ศำลรัฐธรรมนูญ แทนนำยอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ซึ่งได้พ้นจำกตำแหน่ง เนื่องจำกลำออก ตำมมำตรำ ๒๐๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ประกอบมำตรำ ๘ และมำตรำ ๑๒ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยวิธีพิจำรณำของศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ สิงหำคม ๒๕๖๓
๒) กระทู้ถำมซึ่งประธำนวุฒิสภำได้พิจำรณำและอนุญำตให้ตั้งเป็นกระทู้ถำมเป็นหนังสือ
ในที่ประชุมวุฒิสภำ ซึ่งไม่อำจบรรจุเข้ำระเบียบวำระกำรประชุมได้ภำยในกำหนดเวลำ ๑๕ วัน ตำมข้อบังคับ
กำรประชุมวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๐ จำนวน ๑ กระทู้ คือ ปัญหำกำรบรรจุอัตรำข้ำรำชกำร
กระทรวงสำธำรณสุขใหม่ ๔๕,๖๘๔ ตำแหน่ง (นำยเจตน์ ศิริธรำนนท์ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงสำธำรณสุข)

-๒๓) ในครำวประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง )
เป็นพิเศษ วันพุธ ที่ ๑๕ กรกฎำคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน
ประจำปี ๒๕๖๒ ขององค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ตำมมำตรำ ๕๒
แห่งพระรำชบัญญัติองค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพสำธำรณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว
๔) ด้วยนำยเทวัญ ลิปตพัลลภ ได้ลำออกจำกตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนำยกรัฐมนตรี
เป็นเหตุให้พ้นจำกตำแหน่งกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรวุฒิสภำ ทำให้ตำแหน่งกรรมำธิกำร
ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีว่ำ งลง ในกำรนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติมอบหมำยให้นำยอนุชำ นำคำศัย
รัฐมนตรีป ระจำสำนักนำยกรัฐมนตรี เป็น กรรมำธิก ำรในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิ จกำรวุฒิสภำ
แทนตำแหน่งที่ว่ำง
ที่ประชุมรับทราบ
(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม
๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ

จานวน ๓ เรื่อง

๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล
(นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)

ผลการพิจารณา
ด้ ว ยเขื่ อ นภู มิ พ ลเป็ น แหล่ ง น้ำสำคั ญ ที่ ใ ช้ ใ นกำรอุ ป โภคและบริ โ ภคของประชำชน
ในลุ่ม น้ำเจ้ำพระยำ ๒๒ จังหวัด โดยเขื่อนสำมำรถรองรับน้ำได้สูงสุด ๑๓,๔๖๒ ล้ำนลูกบำศก์เมตร
แต่ปัจจุบันมีปริมำณน้ำอยู่ที่ ๔,๔๓๗ ล้ำนลูกบำศก์เมตร และนำมำใช้ได้จริงเพียง ๖๓๖ ล้ำนลูกบำศก์เมตร
เท่ำนั้น ทั้งยังเหลือพื้นที่เก็บน้ำได้อีก จึงมีโครงกำรเพิ่มปริมำณน้ำต้นทุนให้แก่เขื่อนภูมิพล โดยผันน้ำ
จำกแม่น้ำยวมมำเก็บไว้ ยังเขื่อนภูมิพล ซึ่งโครงกำรนี้จะแบ่งออกเป็น ๓ งำน คือ งำนเขื่อนน้ำยวมและ
อำคำรประกอบ งำนสถำนีสูบน้ำบ้ำนสำมเงำและอำคำรประกอบ และงำนระบบอุโมงค์และถังพักน้ำ มูล ค่ำ
โครงกำร ๗๐,๐๐๐ ล้ำ นบำท ใช้เ วลำดำเนิน กำร ๕ ปี เมื่อ โครงกำรนี้สำเร็จ จะช่ว ยเพิ่ม พื้น ที่
เพำะปลูก ในลุ ่ม น้ ำเจ้ำ พระยำในฤดูแ ล้ง ได้ถ ึง ๑.๖ ล้ำ นไร่ เพิ ่ม น้ ำอุป โภคและบริโ ภคได้
ประมำณ ๓๐๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตรต่อปี และเพิ่มปริมำณน้ำผ่ำนเขื่อนเจ้ำพระยำอีก ๒๐ ลูกบำศก์เมตร
ต่อ วิน ำที นอกจำกนี้ จำกผลกำรศึก ษำควำมคุ้ม ค่ำ ทำงเศรษฐศำสตร์พ บว่ำ มีค วำมคุ้ม ค่ำ อยู่ที่

-๓ร้อ ยละ ๑๑.๑๙ ซึ่ง ถือ ว่ำ มีค วำมเหมำะสมในกำรลงทุน ประกอบกับเป็นโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
กำรชลประทำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำ ๒๐ ปี ของสำนักงำนทรัพยำกรน้ำแห่งชำติ
อีกด้ว ย ขอเรียนถำมว่ำ รัฐบำลมีควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำรโครงกำรเพิ่ มปริมำณน้ำต้นทุนให้
เขื่อ นภูมิพลหรือ ไม่อ ย่ำ งไร และโครงกำรนี้มีควำมจำเป็นมำกน้อยเพีย งใดนอกจำกนี้ ขอเสนอให้
รัฐบำลก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำแบบพวงหรืออ่ำงหลุมขนมครกในจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง
นำยประภัต ร โพธสุ ธ น รั ฐมนตรี ช่วยว่ำ กำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ไ ด้รั บ
มอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำมตอบชี้แจงว่ำ ในเวลำปกติเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน
และเขื่อนป่ำสักชลสิทธิ์กักเก็บน้ำได้รวมกันประมำณ ๒๔,๐๐๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตร นำมำใช้ได้ประมำณ
๒๐,๐๐๐ ล้ ำ นลู ก บำศก์ เ มตรสำมำรถหล่ อ เลี้ ย งพื้ น ที่ ๒๒ จั ง หวั ด และทำนำในเขตชลประทำน
ได้ ประมำณ ๑๒ ล้ำนไร่ อย่ำงไรก็ดี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมำ เกิด ปัญหำขำดแคลนน้ำมีน้ำใช้ไ ด้
ประมำณ ๑๐,๐๐๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตร และในปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ เหลือน้ำใช้เพียง ๓,๐๐๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตร
ในขณะที่พื้นที่ทำนำเท่ำเดิม ทำให้ปีที่ผ่ำนมำบำงพื้นที่ไม่มีโอกำสทำนำหรือทำกำรเกษตรและปัจจุบัน
ทำนำได้เพียง ๕ ล้ำนไร่ ดัง นั้น กำรหำน้ำมำเติมให้เขื่อ นจึง มีควำมจำเป็น อย่ำ งยิ่ง โดยแม่น้ำยวม
และแม่น้ำเงำที่ไหลผ่ำนประเทศไทยประมำณ ๔,๐๐๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตร มิได้มีกำรนำน้ำไปใช้ประโยชน์
จึงสมควรที่จะผันน้ำมำเติมให้เขื่อนภูมิพล โดยสร้ำงเขื่อนทดน้ำที่อำเภอขุนยวม และใช้เครื่องสูบน้ำ ๖ เครื่อง
ซึ่งขณะนี้ออกแบบเสร็จแล้ว ทำกำรปั๊มน้ำขึ้นไป ๑๗๐ เมตร ให้ไหลลงอุโมงค์ ใช้งบประมำณ ๗๐,๐๐๐ ล้ำนบำท
ซึ่งถือว่ำเป็นโครงกำรที่มีควำมคุ้มค่ำ และขณะนี้อยู่ระหว่ำงตั้งงบประมำณ โดยจะดำเนินกำรสร้ำงเขื่อน
สถำนีสูบน้ำ และอุโมงค์ตำมลำดับ นอกจำกนี้ เห็นด้วยกับข้อเสนอของท่ำนสมำชิกวุฒิสภำ

๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปตารวจ ตามร่างพระราชบัญญัติ
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... (นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
(เป็ น เรื่ อ งที่ เ ลื่ อ นมาจากการประชุ ม วุ ฒิ ส ภา ครั้ ง ที่ ๒๐ (สมั ย สามั ญ ประจาปี ค รั้ ง ที่ ห นึ่ ง )
วั น จั น ทร์ ที่ ๑๗ สิ ง หาคม ๒๕๖๓)
ผลการพิจารณา
เนื่องจำกรองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) ผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำม
ติดภำรกิจ ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมได้ จึงขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมดังกล่ำวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๔
กันยำยน ๒๕๖๓

-๔๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การดาเนินคดีกับนายอานนท์ นาภา แกนนาการชุมนุม
(นายสมชายแสวงการ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
(เป็น เรื่อ งที่ เ ลื่อ นมาจากการประชุม วุฒิส ภา ครั้ง ที่ ๒๐ (สมัย สามัญ ประจาปีค รั้ง ที่ห นึ่ง )
วันจันทร์ที่ ๑๗ สิ งหาคม ๒๕๖๓)
ผลการพิจารณา
เนื่องจำกรองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) ผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำม
ติดภำรกิจ ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมได้ จึงขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมดังกล่ำวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๔
กันยำยน ๒๕๖๓
๓.๒ กระทูถ้ ามด้วยวาจา
เรื่องด่วน

(ไม่ม)ี
จานวน ๑

เรื่อง

- รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓)
พร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทา
และการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ผลการพิจารณา
ในกำรพิจำรณำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (เดือนมกรำคม – มีนำคม ๒๕๖๓) ของ
ที่ประชุมวุฒิสภำ มีนำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี กับคณะ ประกอบด้วย กรรมกำรปฏิรูปประเทศ
ผู้แทนสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ผู้แทนสำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ
ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เข้ำร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบกำรพิจำรณำ
รำยงำนเรื่องดังกล่ำวต่อที่ประชุมวุฒิสภำ โดยนำยดนุชำ พิชยนันท์ รองเลขำธิกำรสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ เสนอรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (เดือนมกรำคม – มีนำคม ๒๕๖๓) ในภำพรวม

-๕พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง ในฐำนะประธำนคณะกรรมำธิกำร
ติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ และกำรจัดทำกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ (ตสร.)
ได้แถลงรำยงำนสรุปผลกำรวิเครำะห์รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ (เดือนมกรำคม - มีนำคม ๒๕๖๓) ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ จำกข้อเสนอแนะ
กำรติดตำม กำรเร่งรัดกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปประเทศที่ได้นำเสนอโดยคณะกรรมำธิกำรสำมัญ
ประจำวุฒิสภำในรอบที่ผ่ำนมำ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้มีนำผลกำรติดตำมของ ตสร. เสนอต่อคณะกรรมกำร
ปฏิรูปประเทศ เพื่อดำเนินกำรปรับปรุงกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปประเทศในประเด็นสำคัญ ดังนี้
(๑) แผนกำรปฏิรูปประเทศที่กำลังปรับปรุงต้องดำเนินกำรให้สอดคล้องกับแนวทำงที่กำหนดไว้ ตำมมำตรำ ๒๖๘
ของรัฐธรรมนูญ และอย่ำงน้อยต้องบรรลุเป้ำหมำยในระดับเดียวกับที่กำหนดไว้เดิมในแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ทั้ง ๑๒ แผน ในระยะเวลำเดิม คือ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ (๒) ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ควรเน้นกำรปฏิรูป
ระบบรำชกำรให้ข้ำรำชกำรทำงำนด้วยควำมมุ่งมั่น มุ่งผลสัมฤทธิ์ทำงำนเชิงบูรณำกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(๓) ด้ำนสังคม และด้ำนกฎหมำย ควรเน้นกำรปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหำควำมยำกจน และลดควำมเหลื่อมล้ำ
ในสังคม (๔) ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ควรเน้นกำรปฏิรูปประเทศ เพื่อให้กำรทุจริต
คอรัปชั่นหมดไปจำกระบบรำชกำรและสังคมไทย (๕) ด้ำนกำรเมือง ควรมุ่งเน้น ๒ ประเด็น คือ กลไก
กำรแก้ไขปัญหำควำมขัดแย้งโดยสันติวิธีและกำรรู้รักสำมัคคีของสังคมไทย และกำรสร้ำงรัฐธรรมำธิปไตย
โดยคณะกรรมำธิกำร ตสร. เห็นว่ำ ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญดังกล่ำว รวมถึงข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ของคณะกรรมำธิกำรสำมัญประจำวุฒิสภำมีควำมสำคัญยิ่งต่อกำรปฏิรูปประเทศ เพื่ อนำไปสู่กำรบรรลุ
เป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติอย่ำงยั่งยืน โดยคำดหวังว่ำ รัฐบำลจะเร่งขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย
เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชำชนต่อไป
จำกนั้น ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรสำมัญประจำวุฒิสภำที่รับผิดชอบแผนกำรปฏิรูปประเทศ
จำนวน ๕ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนกำรเมือง ด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ด้ำนกฎหมำย ด้ำนกระบวนกำร
ยุติธรรม และด้ำนเศรษฐกิจ รวมถึงสมำชิกวุฒิสภำได้อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นต่อรำยงำน สรุปได้ดังนี้
ด้านการเมือง
ผู้แ ทนคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และ
สมำชิกวุฒิสภำได้อภิปรำยและให้ข้อคิดเห็น สรุปได้ว่ำ กำรเมืองไทยยังมีควำมขัดแย้งอยู่ กำรปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกำรเมืองจึงต้องสร้ำงควำมตระหนักรู้ร่วมกันว่ำกำรเมืองเป็นเรื่องสำคัญ สร้ำงกลไกกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมขัด แย้ง โดยสัน ติวิธี และควรดำเนิน กำรร่ว มกับ กำรเสริม สร้ำ งวัฒ นธรรมทำงกำรเมือ งและ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข และควรมุ่งเน้น
ให้ ก ลุ่ ม คนรุ่ น ใหม่ เ รี ย นรู้ เ รื่ อ งทำงกำรเมื อ ง โดยกำหนดเป็ น หลั ก สู ต รกำรศึ ก ษำเพื่ อ นำไปสู่ ก ำร
สร้ำ งวินัย กำรแสดงออกเชิง พฤติกรรม ให้ป ระชำชนเรียนรู้ก ำรรับผิด ชอบร่ว มกัน อีก ทั้ง ปัจ จุบัน
เกิด ปรำกฏกำรณ์กำรแสดงออกทำงกำรเมืองแบบก้ำวกระโดด เพรำะมีกำรใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลำง
ในขณะที่ไม่มีพื้นฐำนทำงกำรเมือง และข้อมูล ที่ถูกต้องเพียงพอ ทำให้เกิดปั ญหำอื่น ๆ ตำมมำ เช่น

-๖พฤติกรรมเลียนแบบ กำรชุมนุม เป็นต้น นอกจำกนี้ ควรจัดทำโครงกำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ส่งเสริม
ทัศนคติ ค่ำนิยม แบบแผนควำมเชื่อ ควำมโน้มเอียงด้ำนกำรเมืองกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย
อัน มีพระมหำกษัต ริย์ทรงเป็น ประมุขเพิ่มเติมเพื่อเผยแพร่ ในช่องทำงต่ำง ๆ อีกทั้งเห็นว่ำแผนกำร
ปฏิรูปประเทศด้ำนกำรเมืองที่มีประเด็นกำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้ง โดยสันติวิธี และกำรรู้รักสำมัคคี
ของสังคมไทย ซึ่งเป็นกำรร่วมมือกันหลำยหน่วยงำนยังไม่บรรลุเป้ำหมำย เนื่องจำกไม่มีกำรกำหนด
หน่วยงำนใดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และบุคลำกรในหน่วยงำนยังไม่เข้ำใจในภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย
อย่ำงชัดเจน จึงควรมีกำรบูรณำกำรและวำงแผนงำนร่วมกันพร้อมทั้งสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่
บุคลำกรของหน่วยงำน นอกจำกนี้ ควรให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในอำนำจอธิปไตยโดยผลักดันให้เกิด
กำรกระจำยอำนำจสู่ท้องถิ่นอย่ำงแท้จริงและสนับสนุนให้เกิดกำรพัฒนำกำรเมืองท้องถิ่น อีกทั้งแผนงำน
และโครงกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิรูปท้องถิ่นก็ควรมีควำมชัด เจน ควรปรับปรุงกระบวนกำรได้มำ
ซึ่งนักกำรเมืองในระดับต่ำง ๆ ให้มีควำมโปร่งใสเป็นที่ยอมรับของประชำชนและสังคมโดยรวมต่อไป
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และสมำชิกวุฒิสภำได้อภิปรำย
และให้ข้อคิดเห็น สรุปได้ว่ำ ควรเตรียมควำมพร้อมในโครงกำรที่ส่งผลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ต่อประชำชน อย่ำงมีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่เป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพและสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
กำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทำงกำรสนับสนุน
จังหวัดในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศและทิศทำงกำรพัฒนำจังหวัดในระดับพื้นที่
โดยสนับสนุนให้มีกำรดำเนินกำร คือ (๑) ให้หน่วยงำนของรัฐที่ปฏิบัติงำนในจังหวัดที่จะดำเนินกิจกำร
หรือปฏิบัติงำนใด ๆ ที่อำจมีผลกระทบต่อประชำชนในพื้นที่แจ้งให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทรำบก่อนดำเนินกำร
ในทุกเรื่อง และในกรณีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเห็นว่ำ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวอำจมีผลกระทบต่อแผนกำร
พัฒนำจังหวัดให้หำรือกับหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐนั้นโดยเร็ว เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทำงกำรดำเนินกำร
ที่เหมะสม (๒) ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) พิจำรณำศึกษำวิเครำะห์
และเสนอรูปแบบและกลไกในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำรในจังหวัดอย่ำงเป็นระบบภำยใต้
โครงกำรห้องปฏิบัติกำรนวัตกรรมภำครัฐ (Government Innovation Lab : GovLab) ก่อนขยำยผล
กำรดำเนินกำรไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป ซึ่งมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ที่ได้รับมอบหมำยในกำรจัดกำรเก็บข้อมูล
และศึกษำรูปแบบกำรเพิ่ม ประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำรจังหวัดใน ๖ จังหวัดนำร่อง ได้มีข้อเสนอ
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภำพจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance) ๑๑ ประเด็น
และคณะอนุกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำรเกี่ยวกับกำรส่งเสริมและพัฒนำระบบกำรบริหำรรำชกำร
ในส่ว นภูมิภำคและท้องถิ่น (อ.ก.พ.ร. ภูมิภำค) ได้เห็นชอบแล้ว ในกำรนี้ จึงควรมีกำรติด ตำมผล
กำรดำเนินงำนและควำมคืบหน้ำของโครงกำรดังกล่ำวด้วย อย่ำงไรก็ตำม มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับโครงกำร คือ (๑) ก.พ.ร. ควรแจ้งกำรดำเนินกำรโครงกำรให้ทุกจังหวัดทรำบโดยทั่วกันไม่เฉพำะ
จังหวัด น ำร่องเท่ำนั้น หำกจังหวัด ใดมีควำมพร้อมก็สำมำรถปฏิบัติได้เลย ซึ่งจะทำให้กำรขยำยผล

-๗โครงกำรดำเนินกำรได้รวดเร็วขึ้น (๒) ควรให้จังหวัดนำร่องทดลองปฏิบัติให้ครบในข้อเสนอทุกประเด็น
แม้บำงประเด็นจะอยู่ในหน้ำที่และอำนำจของส่วนกลำงเพื่อให้เป็นกำรนำเสนอปัญหำอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ (๓) กำรทดลองปฏิบัติในกำรพัฒนำระบบบริหำรงำนอำเภอให้เป็นศูนย์บริกำรแบบเบ็ดเสร็จ
ควรให้ ทดลองปฏิบัติทุกอำเภอเพื่อประโยชน์ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน (๔) กำรเสนอ
รำยงำนควำมคืบหน้ำกำรปฏิรูปประเทศครั้งต่อ ๆ ไป ควรเสนอผลควำมคืบหน้ำในกำรปฏิบัติทั้ง ๑๑ ประเด็น
ให้ชัดเจน เพื่อให้กำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัด เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม และมั่นใจได้ว่ำโครงกำรนี้
จะแล้วเสร็จได้ภำยในปี ๒๕๖๕ อย่ำงสมบูรณ์ อย่ำงไรก็ตำม แนวทำงกำรปฏิบัติงำนในกำรปฏิรูปประเทศ
ต้อ งพิจ ำรณำร่ว มกับ สถำนกำรณ์ปัจ จุบัน ทั้ง สถำนกำรณ์ก ำรเมือ ง เศรษฐกิจ สำธำรณสุข และ
สถำนกำรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมำะสม และมีกำร
นำหลักกำรตำมทฤษฎีลดแรงต้ำนเพิ่มแรงผลัก (Pull and Push Theory) มำใช้ในกำรดำเนินงำน
เพื่อลดแรงต้ำนทำงด้ำนกำรเมือง เศรษฐกิจ และสำธำรณสุข จนเกิดเป็นแรงผลักดันในกำรปฏิรูปประเทศ
ให้สัม ฤทธิ์ผ ลตำมเป้ำ หมำยที่ม ำตรำ ๒๕๗ ของรัฐ ธรรมนูญ บัญ ญัติไ ว้ ทั้ง นี้ รัฐ บำลจะต้อ งเร่ง
สร้ำงควำมปรองดองตำมหลักบัญญัติ ๑๐ ประกำร ได้แก่ (๑) รู้รักสำมัคคี (๒) ยึดมั่นศำสตร์พระรำชำ
(๓) ขจัดกำรทุจริต (๔) อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ (๕) ดูแลคุณภำพชีวิต (๖) เคำรพกฎหมำย (๗) รู้เท่ำทัน
ข่ำวสำร (๘) ยึดมั่นกติกำสำกล (๙) พัฒนำและปฏิรูปประเทศ และ (๑๐) เดินหน้ำยุทธศำสตร์ชำติ
นอกจำกนี้ รัฐบำลจะต้องปรับกลยุทธ์หรือยุทธวิธีต่ำง ๆ เพื่อให้กำรปฏิรูปบรรลุเป้ำหมำย อำทิ กำรใช้
ศักยภำพของนักศึกษำวิชำกำรทหำร ลูกเสือ เนตรนำรี ในกำรร่วมดำเนินกำร กำรประสำนควำมร่วมมือ
ไปยังสื่อสำรมวลชน กำรปรับปรุงวิธีกำรสื่อสำรให้มีประสิทธิภำพโดยสื่อสำรให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง
และตรงประเด็น รวมทั้งมอบหมำยให้อำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน (อสม.) เป็นผู้ร่วมดำเนินกำร
โดยอำจเพิ่มจำนวนผู้สื่อข่ำวสำธำรณสุข ในกำรประชำสัมพันธ์ร่วมกับกำรใช้หอกระจำยข่ำวประจำหมู่บ้ำน
และกำรดำเนินกำรอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม
นอกจำกนี้ กำรผลักดันให้กำรปฏิรูปประเทศเป็นไปตำมแนวทำงที่เหมำะสมจะต้อง
ขจัดอุปสรรคในกำรดำเนินงำนออกไปให้ได้ อำทิ กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐต้องเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว
และอำนวยประโยชน์ให้แก่ประชำชนอย่ำงสูงสุดโดยไม่สร้ำงเงื่อนไขในกำรให้บริกำรเพิ่มเติม กำรกำหนด
อัตรำกำลังคนภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติ
อย่ำงแท้จริง กำรสร้ำงต้นแบบนำร่องในกำรดำเนินงำนภำครัฐต้องมีกระบวนกำรดำเนินงำนที่ชัดเจน
และไม่ถูกจำกัดโดยระบบของภำครัฐ กำรจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินต้องกำหนดผู้รับผิดชอบ และ
ใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมภำยใต้กฎหมำยที่มีกำรบังคับใช้อย่ำงจริงจัง และควรเร่งรัดให้มีพระรำชกฤษฎีกำ
จัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญำตโดยเร็ว ทั้งนี้ ยังมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอีก ๒ ประเด็น คือ (๑) กำรบูรณำกำร
เลขหมำยแจ้งเหตุฉุกเฉินให้เหลือเพียงหมำยเลขเดียว กล่ำวคือ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ (สตช.) ควรประสำน
ควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยของสถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ.) ที่มีหน่วยปฏิบัติกำรที่ขึ้นทะเบียน
จำกทุกภำคส่วน เพื่อเพิ่มพื้นที่กำรปฏิบัติงำนอย่ำงครอบคลุมและมีประสิทธิภำพ และ สตช. ควรยกระดับ

-๘บทบำทควำมเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดทำแผนงำนเชิงบูรณำกำรด้ำนต่ำง ๆ ทั้งกำรสร้ำงกำรรับรู้ ควำมตระหนัก
และมโนทัศน์ในกำรทำงำนร่วมกัน กำรกำหนดโครงสร้ำงแผนยุทธศำสตร์ร่วมและกำรซักซ้อมกำรทำงำน
อย่ำงสม่ำเสมอ รวมถึงพัฒนำระบบกำรประเมินและติดตำมผลกำรดำเนินงำนในภำพรวมและระดับหน่วยงำน
และ (๒) โครงสร้ำงภำครัฐต้องกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงำนมีผลสัมฤทธิ์สูง
ด้านกฎหมายและการตารวจ
ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย กำรยุติธรรม และกำรตำรวจ และสมำชิกวุฒิสภำ
ได้อภิปรำยและให้ข้อคิดเห็น สรุปได้ว่ำ ควรสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันในกำรปฏิรูปตำรวจให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญ กำรดำเนินงำนด้ำนปรำบปรำมและด้ำนกำรสอบสวนจะต้องมีควำมชัดเจน มีกำรถ่วงดุล
อำนำจระหว่ำงกัน ตั้งแต่ขั้นตอนกำรจับ กำรสอบสวน กำรฟ้องร้อง กำรพิจำรณำคดี กำรรับโทษ ซึ่งปัจจุบัน
มีกฎหมำยบำงฉบับที่ให้อำนำจเจ้ำหน้ำที่ทั้งกำรจับและสอบสวนได้เลยทำให้กำรตรวจสอบถ่วงดุล
ไม่เกิด ขึ้น ซึ่งหำกยอมรับแนวคิดดังกล่ำว ก็ควรปรับปรุงให้เหมือนกัน แต่ถ้ำอยำกให้เกิดประสิทธิภำพ
และอำนวยประโยชน์ให้ประชำชนอย่ำงแท้จริง ก็ควรแบ่งกำรดำเนินกำรแต่ละขั้นตอนและสร้ำงวิธี
ให้ มี ก ำรตรวจสอบระหว่ ำ งกั น ได้ นอกจำกปั ญ หำกำรตรวจสอบถ่ ว งดุ ล ในกระบวนกำรยุ ติ ธ รรม
ทั้ ง ระบบแล้ว ยังมีปัญหำทำงโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนบุคคลของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่บำงครั้ง
รับ ผิด ชอบภำรกิจ นอกเหนือ จำกกำรอำนวยควำมยุติธ รรม เช่น ตำรวจรถไฟ ตำรวจท่อ งเที่ย ว
ตำรวจป่ำไม้ เป็นต้น ทำให้เป็นองค์กรที่ไม่คล่องตัว รวมถึงกำรพิจำรณำแต่งตั้งและโยกย้ำย และพิจำรณำ
หรือประเมินควำมดีควำมชอบ ควรคำนึงถึงอำวุโสและควำมรู้ควำมสำมำรถ และใช้หลักควำมยุติธรรม
และคุณธรรมควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ กำรบริหำรงำนของตำรวจยังเป็นกำรรวมศูนย์อำนำจ อยู่ที่สำนักงำน
ตำรวจแห่งชำติแ ละอยู่ที่ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติเท่ำนั้น โดยไม่ได้กระจำยอำนำจไปยังภูมิภำค
หรือสถำนีตำรวจท้องที่ รวมถึงเรื่องกำรใช้ดุลพินิจสั่งไม่ฟ้องของตำรวจที่ถูกส่งมำถึงผู้บังคับบัญชำกำร
ตำรวจแห่งชำติ ในกำรใช้ดุลพินิจในเรื่องดังกล่ำวเป็นกำรใช้ดุลพินิจโดยบุคคลคนเดียว ควรแก้ไขให้มี
คณะกรรมกำรที่มำจำก สตช. สำนักงำนอัยกำร และกระทรวงมหำดไทย เข้ำมำเป็นผู้ใช้ดุลพินิจร่ วมกัน
นอกจำกนี้ ปัญหำกำรแต่งตั้งโยกย้ำยควรมีควำมชัดเจน ทั้งในกรณีกำรย้ำยในเขตจังหวัดหรือกำรย้ำย
ข้ำมเขตจังหวัด และกำรปฏิรูปตำรวจควรเป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๕๘ ง. (๔) คือ ให้กำรพิจำรณำ
แต่งตั้งและโยกย้ำยต้องคำนึงถึงอำวุโสและควำมรู้ควำมสำมำรถประกอบกัน ประกอบกับรัฐธรรมนูญ
มำตรำ ๒๖๐ วรรคสำม ได้บัญญัติไว้ว่ำ ถ้ำกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล
ของข้ำรำชกำรตำรวจยังไม่แล้วเสร็จ ให้กำรแต่งตั้งโยกย้ำยข้ำรำชกำรตำรวจดำเนินกำรตำมหลักอำวุโส
ตำมหลัก เกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ซึ่งเท่ำกั บว่ำหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีกำหนดต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับหลักอำวุโสเท่ำนั้น แต่โดยข้อเท็จจริงปรำกฏว่ำ
ได้มีกำรนำระบบอำวุโสและระบบแบ่งกองมำใช้ควบคู่กันเหมือ นเดิมที่เ คยปฏิบัติมำ โดยมีประกำศ
สำนัก นำยกรัฐ มนตรี เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ก ำรแต่ง ตั้ง และโยกย้ำ ยข้ำ ร ำชกำรตำรวจตำมหลัก อำวุโ ส
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๑ และคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบเรียบร้อยแห่งชำติ ฉบับที่ ๒๐/๒๕๖๑

-๙มำรองรับ ให้ก ำรดำเนิน กำรมีค วำมชอบธรรม ซึ่ง มีผ ลเป็น กำรทำลำยบทเร่ง รัด กึ่ง ลงโทษสำหรับ
กำรปฏิรูปตำรวจ ตำมมำตรำ ๒๖๐ วรรคสำมของรัฐธรรมนูญ นอกจำกนี้ ควรเร่งรัดในกำรเสนอ
ร่ำ งพระรำชบัญ ญัติตำรวจแห่ง ชำติ พ.ศ. .... โดยเร็ว และยกเลิก กำรเสนอร่ำ งพระรำชบัญ ญัติ
กำรสอบสวนคดีอำญำ พ.ศ. .... โดยนำประเด็นเกี่ยวกับกำรสอบสวนไปแก้ไขเพิ่มเติมในประมวลกฎหมำย
วิธีพิจำรณำควำมอำญำแทน อีกทั้ง กำรรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกฎหมำย ควรแสดงผลกำรดำเนินกำรที่เป็นรูปธรรม มิใช่นำเสนอเพียงเชิงหลักกำร เช่น ให้แสดง
ปริมำณกฎหมำยที่ประกำศผู้รับผิดชอบประเมินผลสัมฤทธิ์แล้ว เป็นต้น ควรเร่งรัดกำรจัดทำระบบกลำง
กำรตรำกฎหมำยล ำดั บรองตำมพระรำชบั ญญั ติ หลั กเกณฑ์ เกี่ ยวกั บกำรจั ดท ำร่ ำงกฎหมำย และกำร
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ กำรจัดทำร่ำงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรจดแจ้งผู้เกี่ยวข้อง
และกำรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนระบบกลำงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว กำรพัฒนำฐำนข้อมูลกฎหมำยในระบบกลำง
โดยเชื่อมโยงฐำนข้อมูลหน่วยงำนที่รับผิดชอบกับคำพิพำกษำที่เกี่ยวข้อง และเร่งรัดกำรทบทวนกฎหมำย
ที่ไม่จำเป็นและสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน รวมถึงจัดทำสรุปสำระสำคัญของกฎหมำยให้แล้วเสร็จ
พร้อมสำหรับเผยแพร่ข้อมูลในระบบกลำงต่อไป
ด้านกระบวนการยุติธรรม
ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย กำรยุติธรรม และกำรตำรวจ และสมำชิกวุฒิสภำ
ได้อภิปรำยและให้ข้อคิดเห็น สรุปได้ว่ำ กำรปฏิรูปด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม ควรเร่งรัดกำรออกกฎหมำย
อำทิ ร่ำงพระรำชบัญญัติระยะเวลำในกำรดำเนินงำนของกระบวนกำรยุติธรรม พ.ศ. .... ซึ่งหำกประกำศใช้
ประชำชนจะสำมำรถติดตำมกระบวนกำรยุติธรรมในทุกขั้นตอน ไม่ว่ำจะเป็นกรอบเวลำดำเนินกำร
ในแต่ละคดี ผลของกำรพิจำรณำคดี ซึ่งจะทำให้กำรดำเนินกระบวนกำรยุติธรรมมีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น
ควรยกระดับกำรปล่อยตัวชั่วครำวให้มีประสิทธิภำพ และสำนักงำนศำลยุติธรรมควรมีกำรประชำสัมพันธ์
ให้ควำมรู้ รวมถึงแนวทำงปฏิบัติแก่ผู้บริหำรท้องถิ่น อำทิ ผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิกองค์กำรบริหำรส่วนตำบล (อบต.)
เพรำะบุคคลเหล่ำนี้มีควำมเกี่ยวข้องกับกำรให้ข้อมูลอันจะมีผลต่อกำรใช้ดุลพินิจของศำลในกำรพิจำรณำ
กระบวนกำรปล่อยตัวชั่วครำวเพื่อประโยชน์ต่อประชำชนผู้ถูกดำเนินคดีอีกทำงหนึ่ง และควรสนับสนุน
ให้มีทนำยควำมอำสำเพื่อช่วยประชำชนในเรื่ องคดีซึ่งอำจไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจมำกนัก ซึ่งนอกจำก
ประชำชนได้ประโยชน์แล้วยังเป็นกำรตรวจสอบกระบวนกำรสอบสวนของตำรวจอีกทำงหนึ่ง ควรจัดสรร
งบประมำณให้กับสภำทนำยควำมเพื่อจัด หำทนำยควำมรองรับในกรณีผู้ต้องหำร้องขอ นอกจำกนี้
ควรจัด ให้มี ศูนย์กลำงในแต่ละตำบลโดยร่วมมื อกับผู้นำท้องถิ่น เช่น ผู้ใหญ่บ้ำน สมำชิก อบต. เป็นต้น
เพื่อให้ประชำชนสำมำรถเข้ำร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหำควำมเดือดร้อน และยังสำมำรถติดตำมผู้ถูกดำเนินคดี
ที่ได้รับกำรปล่อยตัวชั่วครำวของศำลได้อีกทำงหนึ่ง

- ๑๐ ด้านเศรษฐกิจ
ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ กำรเงิน และกำรคลัง และสมำชิกวุฒิสภำได้อภิปรำย
และให้ ข้ อ คิ ด เห็ น สรุ ป ได้ ว่ ำ ควำมคื บ หน้ ำ กำรปฏิ รู ป ประเทศด้ ำ นเศรษฐกิ จ ในรอบ ๓ เดื อ น
ประกอบด้วย ๓ ด้ำนหลัก คือ กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันของประเทศ ควำมเท่ำเทียม
และกำรเติบโตอย่ำงมีส่วนร่วม และกำรปฏิรูปสถำบันทำงเศรษฐกิจ โดยกำรปฏิรูปด้ำนเศรษฐกิจที่ผ่ำนมำ
มีกำรดำเนินกำรแล้วเสร็จ จำนวน ๕ เรื่อง ดำเนินกำรเป็นไปตำมแผน จำนวน ๑๘ เรื่อง เป็นเรื่องที่ประสบ
ปัญหำหรือยังไม่มีกำรดำเนินกำร จำนวน ๓๐ เรื่อง และอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรแต่อำจไม่บรรลุเป้ำหมำย
จำนวน ๒ เรื่อง โดยทั้งสองเรื่องเป็นเรื่องสำคัญมำก คือ เรื่องกำรพัฒนำเมืองหลักหรือเมืองศูนย์กลำง
ของภู มิ ภ ำค และเรื่ อ งกำรปฏิ รู ป สถำบั น ด้ ำ นกำรส่ ง เสริม ผลิ ต ภำพ (Productivity) กำรมำตรฐำน
(Standardization) และนวัตกรรม (Innovation) โดยเฉพำะเรื่องกำรปฏิรูปสถำบันด้ำนกำรส่งเสริม
ผลิตภำพดังกล่ำวยังไม่มีควำมชัดเจนและบำงส่วนก็ยังไม่เกิดขึ้น อย่ำงไรก็ตำม ยังมีควำมคืบหน้ำใน ๓ ประเด็น
คือ ๑) กำรติดตำมควำมคืบหน้ำโครงกำรหรือกิจกรรมหรือประเด็นสำคัญ โดยประเด็นปฏิรูปสถำบัน
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ อยู่ระหว่ำงพัฒนำระบบกำรรำยงำนกำรติดตำม
และประเมินผลของยุทธศำสตร์และกำรปฏิรูปประเทศอย่ำงต่อเนื่อง และประเด็นปฏิรูปกำรเพิ่มประสิทธิภำพ
ทำงเทคโนโลยี กระทรวงดิจิทัล ร่วมกับ กสทช. ได้ยกระดับโครงสร้ำงพื้นฐำนโทรคมนำคม โครงกำรเน็ต
ประชำรัฐ โดยเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้บริกำรในโครงข่ำยอินเทอร์เน็ตควำมเร็วสูงที่ได้ติดตั้งหมู่บ้ำนละ ๑ จุด
ซึ่งโครงกำรดังกล่ำวอยู่ในระหว่ำงกำรเพิ่มคุณภำพสำยและเพิ่มควำมเร็วเป็น ๑๐๐ mbps ๒) โครงกำร
หรือกิจกรรมสำคัญที่ควรเร่งรัดด้ำนเศรษฐกิจ ได้แก่ กำรส่งเสริมพัฒนำกำรท่องเที่ยวชุมชนเพื่อกระจำย
รำยได้สู่ชุมชนท้องถิ่น กำรยกระดับสู่กำรเกษตรที่มีมูลค่ำสูง กำรเพิ่มทักษะของแรงงำนอุตสำหกรรม
และบริกำรเป้ำหมำย กำรเพิ่มโอกำสของผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็กในอุต สำหกรรม
และบริกำรเป้ำหมำย ๓) สถำนะกฎหมำยด้ำนเศรษฐกิจ ดำเนินกำรแล้วเสร็จ จำนวน ๓๕ ฉบับ และอยู่ระหว่ำง
พิจำรณำอีก ๒๕ ฉบับ กฎหมำยที่สมควรจะเร่งรัดและควรให้ควำมสำคัญเพิ่มเติม คือ พระรำชบัญญัติ
กำรประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำระบบเกษตร
พันธสัญญำ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะต่อกำรดำเนินกำรตำมแผนปฏิรูปประเทศ คือ ควรเร่งรัด
กำรดำเนินกำรพิจำรณำเรื่องสำคัญเร่งด่วนเพิ่มเติม เช่น พัฒนำอุตสำหกรรมศักยภำพเป้ำหมำยในเขต
พัฒนำพิเศษภำคตะวันออก EEC พัฒนำ Big Data ภำคกำรเกษตร พัฒนำสหกรณ์ Smart farmer
ยกระดับกำรค้ำและผู้ประกอบกำรสู่ยุคดิจิ ทัล ควรขับเคลื่อนเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก EEC
และเขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น ๆ โดยเฉพำะโครงกำรสำคัญ เช่น รถไฟควำมเร็วสูง สนำมบินอู่ตะเภำ
ท่ำเรือมำบตำพุด และท่ำเรือแหลมฉบัง เพื่อให้เกิดกำรลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ควรขับเคลื่อน
ขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน และเร่งรัดกำรจัดตั้งสถำบันกำรเงินประชำชนที่ให้ครบตำมเป้ำหมำย
๑,๐๐๐ แห่ง รวมถึงปฏิรูปสถำบัน ทำงเศรษฐกิจให้มีกำรนำ Big Data มำใช้ประโยชน์ เร่งรัดจัดทำ
แผนพัฒนำรัฐวิสำหกิจและกำรจัดตั้ง บรรษัทวิสำหกิจแห่งชำติ นอกจำกนี้ ในแผนปฏิรูปในระยะต่อไป

- ๑๑ เสนอแนะว่ำ ควรปรับระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำนเป็นมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ต ำมยุทธศำสตร์
และปรับยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณหรือโครงสร้ำง แผนงำนให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยหรือตัวชี้วัด
ของแผนย่อยภำยใต้แผนแม่บทและประเด็น กำรปฏิรูป ของแผนกำรปฏิรูป ประเทศ รวมถึง กำหนด
เป้ำหมำยตัว ชี้วัด ของแผนจำก ๕ ปี เป็นรำยปี และปรับแผนกำรดำเนินกำรให้สอดคล้องกับปฏิทิน
งบประมำณปี ๒๕๖๕ ตลอดจนควรปรับปรุงกฎหมำยที่ไม่ทันสมัยหรือเป็นอุปสรรคในกำรส่งเสริม กำรค้ำ
และกำรลงทุนเป็นหลักควบคู่กับกำรใช้เทคโนโลยีมำควบคุมควำมเสี่ยงจำกกำรกระทำผิดกฎหมำย
อีกทั้งกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ในด้ำนเศรษฐกิจต้องบูรณำกำรกำรใช้เทคโนโลยี เพื่อลดค่ำใช้จ่ำย
ในกำรดำเนินกำรและเพิ่มคุณภำพในกำรบริกำร พัฒนำระบบขนส่งให้มีกำรเชื่อมโยงกันในภูมิภำค
โดยควรเร่ ง รั ด ระบบขนส่ ง ทำงรำงเพื่ อ เชื่ อ มโยงกำรขนส่ ง จำกรถไฟควำมเร็ ว สู ง ไทย - จี น
ผ่ ำ นสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวมำยังจังหวัดหนองคำยขนส่ง ผู้โดยสำรและสินค้ำไปยัง
ท่ำเรือแหลมฉบัง โดยใช้ท่ำเรือแหลมฉบังเชื่อมโยงกลุ่ม ประเทศอำเซียนทั้งทำงบกและทำงทะเล
จำกภำยในประเทศสู่ท่ำเรือสำคัญต่ำง ๆ ในภูมิภำคและท่ำเรือสำคัญของโลก นอกจำกนี้ ควรเร่งรัด
โครงกำรพัฒนำดิจิทัลโลจิสติกส์ พัฒนำระบบกำรบริกำรเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงำนภำครัฐและภำคธุรกิจ
(National Single Window) เพื่ อควำมสะดวกรวดเร็ วและลดค่ ำใช้ จ่ ำย ควรเพิ่ มเติ ม ข้อ มูล เกี ่ย วกับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในฐำนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำน เพื่อประโยชน์ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรจัดสรร
งบประมำณเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำก และควรกำหนดแผนงำนระยะเวลำกำรดำเนินกำรโครงกำร
ส่ง เสริม พำณิช ย์อิเ ล็ก ทรอนิก ส์อ ย่ำ งยั่ง ยื น (Thailand e-Commerce Sustainability) ให้ชัด เจน
เพื่อพัฒนำศัก ยภำพผู้ประกอบกำรในชุมชน ให้สำมำรถใช้ช่องทำงกำรค้ำออนไลน์เพิ่มรำยได้และ
สร้ำงมูลค่ำทำงกำรตลำด อีกทั้งควรพัฒนำควำมรู้ให้เกษตรกร รวมถึงบุคลำกรในกรมต่ำง ๆ ให้เป็น
ผู้มีควำมรู้ค วำมเชี่ยวชำญในกำรจัด กำรที่ ดิน กำรบริหำรปัจจัยกำรผลิต กำรบริหำรจัด กำรน้ำที่ดี
เพื่อให้สำมำรถลดต้น ทุน กำรผลิต สิน ค้ำเกษตรกรให้ต่ำลง ควรวำงแผนกำรตลำดสำหรับ จำหน่ำ ย
ในลักษณะเป็นวัตถุดิบหรือสินค้ำแปรรูป ควรสนับสนุนให้มีกำรวิ จัย หรือพัฒนำเครื่องจักรกลที่จะ
สำมำรถช่วยสนับสนุนให้กำรเกษตรให้สำมำรถทำงำนได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น ควรพัฒนำสินค้ำพื้นถิ่น
หรือสินค้ำอัตลักษณ์โดยกำรแปรรูปสินค้ำ จะเป็นกำรสร้ำงมูลค่ำให้มำกขึ้นเกิดรำยได้สู่ท้องถิ่น และควร
สนับสนุนโครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรผลิตกำรเพิ่มมูลค่ำและกำรตลำดสินค้ำเกษตรด้ำนพืชให้มีคุณภำพ
ได้มำตรฐำน ในกำรยกระดับผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรโดยเฉพำะผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภำพในกลุ่มพืชสมุนไพร
ที่ยังขำดกำรวิจัยและพัฒนำในเชิงพำณิชย์ โดยพบว่ำมีส่วนแบ่งกำรตลำดในตลำดโลกไม่ถึง ๑ เปอร์เซ็นต์
จึงต้องมีกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มปริมำณกำรส่งออก ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค
ตลอดจนควรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ระบบสถำบันกำรเงินชุมชน เริ่มจำกจัดตั้งเป็นกลุ่มสัจจะออมทรัพย์
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต กลุ่มวิสำหกิจชุมชนทำงกำรเงิน ซึ่งถือเป็น “องค์กรกำรเงินชุมชน” ที่บริหำร
จัดกำรโดยชุมชน และเพื่อประโยชน์ของชุมชนอย่ำงแท้จริง นอกจำกนี้ ยังมี “องค์กรกำรเงินชุมชน”
บำงแห่งมีควำมพร้อมจะยกระดับเป็น “สถำบันกำรเงินประชำชน” ซึ่งมีฐำนะเป็นนิติบุคคลภำยใต้

- ๑๒ พระรำชบัญญัติสถำบันกำรเงินประชำชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งอยู่ระหว่ำงสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังดำเนินกำร
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังจึงควรจัดทำแผนงำนขับเคลื่อนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ระบบสถำบัน
กำรเงินชุมชนที่มีเป้ำหมำย กรอบระยะเวลำ และรำยละเอียดกิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำองค์กรกำรเงินชุมชน
ที่ชัดเจน ควรให้ธนำคำรออมสินและธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธกส.) ใน ฐำนะ
ธนำคำรผู้ประสำนงำนตำมพระรำชบัญญัติตั้งหน่วยงำนภำยในองค์กร เพื่อทำหน้ำที่สนับสนุนองค์กร
กำรเงินชุมชน และควรส่งเสริมกำรจัดกำรท่องเที่ยวโดยชุมชนให้มำกขึ้น มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีแบบแผน
มีผู้นำกำรเปลี่ยนแปลง ควบคู่กับทัศนียภำพที่งดงำม มีวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของชุมชน ที่จะช่วย
เพิ่มมู ลค่ำทำงกำรท่องเที่ยวให้ กั บชุมชน นอกจำกนี้ ควรผลักดั นประเด็นปฏิรู ปเรื่ องกำรพั ฒนำระบบ
ประกันภัยพืชผลและระบบเกษตรพันธสัญญำ เพื่อเกษตรกรจะได้รับกำรช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติ
ด้ำนกำรเกษตร ได้แก่ กำรได้รับเงินชดเชยจำกภำครัฐ เป็นต้น และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรทำ
Big Data เกี่ยวกับระบบเกษตรพันธสัญญำ กำรวิจัยพืชผลทำงกำรเกษตร ให้เกษตรกรเข้ำไปใช้ข้อมูล
ดังกล่ำวได้ และเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ทั้งนี้ เมื่อสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำผ่ำนไป
ควรสนับสนุนให้ระบบเกษตรพันธสัญญำและกำรประกันภัยผลผลิตทำงกำรเกษตรเป็นวำระแห่งชำติ
อีกทั้งควรปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง คือ กฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมพำณิชย์นำวี และกฎหมำย
หรือระเบียบที่ปรับปรุงวิธีกำรถ่ำยลำหรือผ่ำนแดนและกฎหมำยที่เกี่ยวกับ กำรแก้ไขปัญหำควำมสูง
ของรถบรรทุก เพื่อประโยชน์ในกำรลดต้นทุนกำรนำเข้ำและส่งออกในอนำคต หำกดำเนินกำรได้อย่ำงรวดเร็ว
ประชำชนจะได้ประโยชน์ที่สำคัญเป็นกำรเชื่อมโยงกลุ่มประเทศอำเซียนทั้งทำงบกและทำงทะเล และ
เป็นกำรเพิ่มสัดส่วนกำรขนส่งทำงทะเลและรำยได้จำกกำรบริกำรขนส่งโลจิสติกส์ และเกิดกำรขยำยธุรกิจ
ที่เกี่ยวเนื่อง เช่น อู่ต่อเรือ รถไฟเครื่องบิน เป็นต้น เป็นกำรกระจำยรำยได้สู่ประชำชนอีกด้วย
จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้เลื่อนกำรอภิปรำยของสมำชิกที่ยังเหลืออยู่ไปพิจำรณำ
ในวันอังคำรที่ ๘ กันยำยน ๒๕๖๓ แล้วกล่ำวปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๖.๔๘ นาฬิกา

