สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

โดย สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
วันอังคำรที่ ๘ กันยำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๐๙.๐๕ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ
(เกียกกำย) ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ
ครั้งที่ ๒๕ (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 ๑ เรื่อง

- รับทรำบ เรื่อง รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครอง
ท้องถิ่น ในช่วงเดือนกันยำยน ๒๕๖๒ – มีนำคม ๒๕๖๓
นอกจำกนี้ ประธำนได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้
- ด้วยขณะนี้มีกระทู้ถำมซึ่งประธำนวุฒิสภำได้พิจำรณำและอนุญำตให้ตั้งเป็นกระทู้ถำม
เป็นหนังสือในที่ประชุมวุฒิสภำ ซึ่งไม่อำจบรรจุเข้ำระเบียบวำระกำรประชุมได้ภำยในกำหนดเวลำ ๑๕ วัน
ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จำนวน ๔ กระทู้ คือ
๑. กระทู้ถำม เรื่อง มำตรกำรในกำรควบคุมตรวจสอบวัตถุอันตรำยสำรเคมีขยะพิษ
หรื อ ของเสี ย อั น ตรำย นำยวั ล ลภ ตั ง คณำนุ รั ก ษ์ เป็ น ผู้ ตั้ ง ถำม ถำมรั ฐ มนตรี ว่ ำ กำรกระทรวง
อุตสำหกรรม
๒. กระทู้ถำม เรื่อง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์และหน้ำที่พลเมือง
นำยวัลลภ ตังคณำนุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
๓. กระทู้ถำม เรื่อง ปัญหำอำชญำกรรมที่เกิดขึ้นจำกอำวุธปืน
พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี และ

-๒๔. กระทู้ถำม เรื่อง ปัญหำกำรทุจริตในกำรออกเอกสำรสิทธิในที่ดิน
นำยกรรณภว์ ธนภรรคภวิน เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี
ที่ประชุมรับทราบ
(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทูถ้ าม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน

จานวน ๑

เรื่อง

- รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓)
พร้ อ มด้ ว ยรำยงำนของคณะกรรมำธิ ก ำรติ ด ตำม เสนอแนะ และเร่ ง รั ด กำรปฏิ รู ป ประเทศ
และกำรจัดทำและดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
ผลการพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจำรณำรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (เดือนมกรำคม – มีนำคม ๒๕๖๓) ต่อจำก
กำรประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๓ โดยมีนำยวิษณุ เครืองำม รองนำยกรัฐมนตรี กับ
คณะเจ้ำหน้ำที่ ประกอบด้วย กรรมกำรปฏิรูปประเทศ ผู้แทนสำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ และผู้แทนสำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำม
สำมัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เข้ำร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบกำรพิจำรณำรำยงำนเรื่องดังกล่ำวต่อ
ที่ประชุมวุฒิสภำ
ผู้แ ทนคณะกรรมำธิก ำรสำมั ญ ประจ ำวุ ฒิ ส ภำที่ รั บผิ ด ชอบแผนกำรปฏิ รู ป ประเทศ
จำนวน ๖ ด้ำน ได้แก่ ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนสังคม ด้ำนพลังงำน
ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ และด้ำนกำรศึกษำ รวมถึงสมำชิกวุฒิสภำ
ได้อภิป รำยแสดงควำมคิ ด เห็ น ต่อรำยงำนเกี่ยวกับกำรติด ตำมงบประมำณและกำรปฏิรูปประเทศ
ในภำพรวม สรุปได้ดังนี้

-๓ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ แ ทนคณะกรรมำธิ ก ำรทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และสมำชิ ก วุ ฒิ ส ภำ
ได้อภิปรำยและให้ข้อคิดเห็น สรุปได้ว่ำ ควรเร่งดำเนินกำรในประเด็นสำคัญ ๓ ประเด็น ดังนี้
๑. ควำมเดื อ ดร้ อนของประชำชนจำกกำรบัง คั บใช้ก ฎหมำยที่ ทับ ซ้อ นกัน ๓ กรณี
กล่ำวคือ (๑) ปัญหำที่ดินทำกินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) โดยคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ
ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมกำรนโยบำยที่ ดิ น แห่ ง ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรก ำหนดหลั ก เกณฑ์
กำรดำเนินกำรที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม (๒) ปัญหำอ่ำงเก็บน้ำชำรุดที่ไม่สำมำรถซ่อมบำรุง
ได้เนื่องจำกข้อจำกัดทำงเทคโนโลยี ควรนำกลไกในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้ำมำปรับใช้และ
พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมว่ำ อ่ำ งเก็บน้ ำใดควรอยู่ใ นควำมรับ ผิด ชอบของกรมชลประทำนหรื อ
หน่ ว ยงำนอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (๓) ปั ญ หำกำรปลู ก ไม้ ยื น ต้ น และกำรสร้ ำ งป่ ำ ในป่ ำ ครอบครั ว ภำครั ฐ
ควรดำเนินกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้แก่ประชำชนผู้ปลูกป่ำครอบครัว เพื่อเป็นกำรจูงใจให้ประชำชน
ปลูกต้นไม้ยืนต้นในที่ดินของตนเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่ำให้แก่ประเทศ
๒. กำรปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อกำรปฏิรูป รัฐควรปรับเปลี่ยนมุมมองของปัญหำและ
ทัศนคติในกำรปฏิบัติงำน เพื่อให้ เกิดควำมเหมำะสมกับสภำพควำมเป็นจริงในพื้นที่หรือชุมชนและ
ไม่ฝ่ำฝืนบทบัญญัติของกฎหมำย เช่น ปัญหำกำรบุกรุกพื้นที่ป่ำหรือปัญหำกำรต่อต้ำนกำรสร้ำงฝำยหรือ
อ่ำงเก็บน้ำ ปัญหำเหล่ำนี้สำมำรถอำศัยควำมเข้ำใจในชุมชนโดยปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติต่ำง ๆ
เพื่อลดควำมขัดแย้งที่อำจเกิดขึ้นได้
๓. กำรเตรียมควำมพร้อมในทรัพยำกรธรรมชำติเพื่อนำไปสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน กล่ำวคือ
โดยที่ปัญหำสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหำสำคัญโดยเฉพำะปัญหำที่เกิดจำกขยะพลำสติกอันมีผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศโดยตรง ดังนั้น กำรนำทรัพยำกรเหลือใช้หรือขยะพลำสติกในพื้นดินหรือทะเลมำแปรสภำพ
ให้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำมำรถนำกลับมำใช้ใหม่ได้ภำยใต้รูปแบบที่สร้ำงสรรค์ ทันสมัย และคุ้มค่ำ จึงเป็น
กำรดำเนินกำรที่เหมำะสมอันจะนำไปสู่กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ในอนำคต เช่น กำรทำปุ๋ยจำก
ขยะฝังกลบ กำรผลิตรองเท้ำจำกขยะรีไซเคิล กำรผลิตกระเป๋ำจำกถุงปูน กำรสร้ำงสรรค์เครื่องประดับ
จำกขยะหลอม กำรผลิตเสื้อผ้ำเครื่องนุ่งห่มจำกเส้นใยพลำสติก กำรผลิตกรอบแว่นตำ ไม้แขวน และ
กระถำงจำกพลำสติกหรืองำนไม้เหลือใช้ต่ำง ๆ
นอกจำกนี้ ทรั พ ยำกรธรรมชำติ ท ำงทะเลก็ เ ป็ น สิ่ ง ส ำคัญ ที่ ไ ม่ อ ำจละเลยได้ ดั ง นั้ น
จึงควรเร่งผลักดันให้มีกำรกำหนดเขตจัง หวัดทำงทะเลเพิ่มขึ้นโดยเร็ว เพื่อสร้ำงควำมชัดเจนในกำร
กำหนดผู้รับผิดชอบพื้นที่ทำงทะเลอย่ำงถูกต้อง ทั้งนี้ เมื่อเกิดปัญหำก็จะสำมำรถดำเนินกำรแก้ไขได้
อย่ำงเป็นระบบและทันท่วงที อำทิ ปัญหำน้ำมันรั่วไหลในทะเลเมื่อมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนก็จะสำมำรถ
สั่งกำรและแก้ไขตำมลำดับขั้นตอนที่ถูกต้องได้ โดยกำรวำงทุ่นกักน้ำมันในพื้นที่เกิดเหตุ สูบน้ำมันที่รั่ว
ขึ้นมำเพื่อแยกน้ำออกจำกน้ำมัน แล้วจึงฉีดพ่นยำกำจัดครำบน้ำมันเป็นขั้นตอนสุดท้ำย

-๔ด้านสาธารณสุข
ผู้ แ ทนคณะกรรมำธิ ก ำรกำรสำธำรณสุ ข และสมำชิ ก วุ ฒิ ส ภำได้ อ ภิ ป รำยและ
ให้ข้อคิดเห็น สรุปได้ว่ำ ควรเร่งรัดกำรปฏิรูปด้ำนสำธำรณสุขโดยกำรปรับปรุงโครงสร้ำงและปรับเปลี่ยน
คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสำธำรณสุขให้มีควำมเหมำะสม มีกำรติด ตำมผลกำรดำเนินงำน
อย่ำงต่อเนื่องมีกำรกระจำยอำนำจด้ำนสำธำรณสุขให้แก่ชุมชนอย่ำงทั่วถึง แก้ไขหรือปรับปรุงระบบ
รำชกำรที่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิบัติงำน และพัฒนำให้แผนกำรปฏิบัติงำนมีควำมสอดคล้องกับแผน
กำรปฏิรูปเพื่อผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม นอกจำกนี้ ควรสนับสนุนให้ประชำชนมีควำมรู้เท่ำทัน
ในระบบสำธำรณสุข ไม่หลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลควำมเชื่อที่ผิดในกำรรักษำโรค เช่น กำรใช้สเตียรอยด์
(Steroid) บำรุงผิวหรือรักษำโรค กำรใช้ยำเสริมสมรรถภำพทำงเพศ หรือกำรใช้ยำชนิดต่ำง ๆ รักษำ
โรคมะเร็งโดยกรณีดังกล่ำวควรกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนว่ำประเด็นใดอยู่ในควำมรับผิดชอบของ
กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงศึกษำธิกำร หรือหน่วยงำนอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และควรผลักดันเทคโนโลยี
เพื่ อ สู้ โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid 2019) หรื อ โรคอุ บั ติ ใ หม่ ใ นอนำคต โดยประสำน
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำคกำรศึกษำหรือวิจัยในต่ำงประเทศ เพื่อค้นคว้ำและพัฒนำเทคโนโลยี
ถอดรหั สและเปลี่ย นแปลงพัน ธุก รรม (mRNA) ในกำรพัฒ นำวัค ซีนที่ปลอดภัย และมี ประสิ ทธิภำพ
อย่ำงไรก็ตำม กำรดำเนินกำรดังกล่ำวไม่ควรถูกจำกัดโดยกลไกใด ๆ ในระบบรำชกำร
ด้านสังคม
ผู้ แ ทนคณะกรรมำธิ ก ำรกำรพั ฒ นำสั ง คม และกิ จ กำรเด็ ก เยำวชน สตรี ผู้ สู ง อำยุ
คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส และสมำชิกวุฒิสภำได้อภิปรำยและให้ข้อคิด เห็น สรุปได้ว่ำ ควรเร่งรัด
กำรดำเนินงำนด้ำนสังคม ดังต่อไปนี้
๑. ขั บ เคลื่ อ นต ำบลเข้ ม แข็ ง ควรด ำเนิ น กำรให้ เ กิ ด ควำมมั่ น คง มั่ ง คั่ ง และยั่ ง ยื น
โดยสนับสนุนกำรทำงำนแบบหุ้นส่วนจตุพลังของท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรชุมชน และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดสมัชชำตำบลเข้มแข็ง
๒. ปฏิรูประบบรองรับสังคมสูงวัยที่เป็นรูปธรรม โดยผลักดันให้เกิดกำรออมภำคบังคับ
ส่งเสริมช่ำงชุมชนหรือพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในชุมชนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในงำนช่ำง ส่งเสริม
โรงเรียนสำมวัยเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรเรียนรู้ของคนทุกเพศทุกวัย ส่งเสริมกำรออมทำงเลือก เช่น
ออมต้นไม้ยืนต้น และผลักดันร่ำงพระรำชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนำญแห่งชำติ พ.ศ. ....
๓. เร่งรัดผลักดันกฎหมำยที่สำคัญ ได้แก่
(๑) ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำองค์กรภำคประชำสังคม พ.ศ. .... เพื่อให้
ประเทศไทยมี ก ฎหมำยด้ำ นภำคประชำสั ง คมบั ง คับ ใช้ อ ย่ ำ งเป็ น รู ป ธรรม ตลอดจนแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม
บทบัญญัติของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรจัด สภำพแวดล้อมสำธำรณะที่ทุกคนสำมำรถเข้ำถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้

-๕(๒) ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริม อนุรักษ์ และคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชำติพันธุ์ พ.ศ. ....
เพื่อคุ้มครองกลุ่มชำติพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทย
(๓) ร่ำงพระรำชบั ญญัติ ส่งเสริมระบบสวัสดิกำรของชุมชน พ.ศ. .... เพื่อแก้ไ ข
ปรับปรุงพระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัดสวัสดิกำรสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖
(๔) ร่ำงพระรำชบัญญัติไตรภำคีศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. .... เพื่อสืบสำนและอนุรักษ์
ศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศให้คงอยู่ต่อไป
๔. เตรียมควำมพร้อมในกำรเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุอย่ำงจริงจัง โดยสนับสนุนให้มีกำรออม
ทั้งภำคบังคับและภำคทำงเลือกทั้งในระหว่ำงทำงำนและเกษียณอำยุ กำหนดอัตรำเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ
ให้เพียงพอต่อกำรดำรงชีวิต สนับสนุนผู้สูงอำยุให้ทำงำนตำมสมรรถนะ และปฏิรูปนโยบำยที่เกี่ยวข้อง
โดยเร่ ง รั ด ร่ ำ งพระรำชบั ญ ญั ติ ก องทุ น บ ำเหน็ จ บ ำนำญแห่ ง ชำติ พ.ศ. .... เร่ ง รั ด ในกำรแก้ ไ ข
พระรำชบัญญัติส่งเสริมกำรจัด สวัสดิกำรสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และพระรำชบัญญัติกองทุนกำรออม
แห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ผู้สูงอำยุปัจจุบัน รวมทั้งแก้ไขกฎ ระเบียบ ที่เป็น
อุปสรรคในกำรดำเนินงำนต่ำง ๆ
๕. ทบทวนหรือชะลอกำรขยำยอำยุเกษียณรำชกำรจำก ๖๐ ปี เป็น ๖๓ ปี เนื่องจำก
ภำระค่ำใช้จ่ำยของกำลังคนภำครัฐในปัจจุบันมีอัตรำสูง อีกทั้งวิกฤตเศรษฐกิจยังมีผลกระทบอย่ำงรุนแรง
ต่อสภำวะกำรเงินกำรคลังของประเทศ รวมถึงกำรขยำยอำยุรำชกำรจะส่งผลให้คนรุ่นใหม่เข้ำสู่ระบบรำชกำร
ได้ยำกยิ่งขึ้น ตลอดจนมีช่องทำงในกำรขยำยอำยุรำชกำรสำหรับตำแหน่งขำดแคลนและมีวิธีจ้ำงงำน
ผู้เกษียณตำมควำมจำเป็นในรูปแบบต่ำง ๆ อยู่แล้ว อย่ำงไรก็ตำม หำกเห็นควรพิจำรณำให้มีกำรขยำยอำยุ
รำชกำรก็ควรเร่งดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่กำหนดตำมแผนกำรดำเนินงำน
๖. กำรดำเนิ น กำรอื่ น ๆ ได้แ ก่ ควรปรั บกำรตั้ งเป้ ำหมำยอย่ ำงก้ำวหน้ ำในกองทุ น
กำรออมแห่ งชำติ (กอช.) ควรเร่ ง ดำเนิ นกำรส่ งเสริ มในภำคประชำชนอย่ ำ งจริ ง จั ง ให้ เ ป็ นไปตำม
พระรำชบัญญัติวิสำหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ พัฒนำระบบขนส่งสำธำรณะไม่เป็นอุ ปสรรคเพื่อคน
ทั้งมวล และควรกำหนดแผนงำนโครงกำรรองรับให้ชัดเจนที่เกี่ยวข้อง และกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติ
ป่ำไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ และกฎกระทรวงที่ เกี่ย วข้อ ง ควรส่ง เสริ มให้ มีกำรปลู กต้น ไม้ยื นต้น และต้นไม้
เศรษฐกิจ
ด้านพลังงาน
ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน และสมำชิกวุฒิสภำได้อภิปรำยและให้ข้อคิดเห็น
สรุปได้ว่ำ ในกำรดำเนินโครงกำรต่ำง ๆ เพื่อกำรปฏิรูปด้ำนพลังงำน มีผู้รับผิดชอบร่วมกันหลำยหน่วยงำน
จึงเกิด ควำมซ้ำซ้อน จึงควรกำหนดผู้รับผิด ชอบหลักหรือมอบหมำยให้หน่วยงำนใดหน่วยงำนหนึ่ ง
รับผิดชอบทั้งกระบวนกำรเพื่อควำมคล่องตัวและจะทำให้งำนสำเร็จได้โดยไม่เกิดควำมล่ำช้ำ ในส่วนกำร
ปฏิรูปโดยสร้ำงธรรมำภิบำลในทุกภำคส่วน กำรจัดทำโครงกำรปฏิรูปโดยกำหนดกลไกจัดตั้งโรงไฟฟ้ำ
ที่ประชำชนมีส่ว นร่ว ม ซึ่งกำหนดเวลำแล้วเสร็จไว้ภำยใน ๑ ธันวำคม ๒๕๖๕ ปัจจุบันได้เริ่มเพียง

-๖ประกำศรับสมัครบุคคลเข้ำเป็นคณะกรรมกำรสรรหำกรรมกำรภำคประชำสังคมของกระทรวงพลังงำน
จึงควรเร่งดำเนิ นกำรเพื่อให้ สำเร็จตำมกำหนดเวลำที่วำงไว้ ภำครัฐและภำคเอกชนควรร่วมมือกัน
เพื่อประชำสัมพันธ์ และสร้ำงแรงจูงใจให้ประชำชนใช้รถยนต์ไฟฟ้ำมำกขึ้น ส่งเสริมกำรใช้น้ำมันชีวภำพ
แทนกำรใช้น้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงควรให้หลักประกันกรณีเกิดควำมเสียหำยจำกกำรเปลี่ยนมำใช้น้ำมัน
ตำมที่รัฐกำหนด ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจกำรน้ำมันเชื้อเพลิงแข่งขันกันได้อย่ำงเสรีและเป็นธรรม
กำรจัดตั้งศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ (One stop service) ในด้ำนกำรกำกับกิจกำรพลังงำน เพื่อออกใบอนุญำต
ประกอบกิจกำรพลังงำนรวมถึงใบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงเบ็ดเสร็จในหน่วยงำนเดียว จะทำให้เกิด
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำก และช่วยผลักดันให้กำรลงทุนจำกภำคเอกชน ควรจัดกำร
ก๊ำซธรรมชำติในพื้นที่ทับซ้อนระหว่ำงประเทศไทยกับประเทศกัมพูชำ เสนอให้มีกำรเจรจำเพื่อน ำ
พลังงำนมำใช้โดยกำหนดขอบเขตอย่ำงชัดเจนเพื่อให้ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุด ควรให้ควำมรู้แก่
บุคลำกรที่เกี่ยวข้อง อำคำรที่ร่วมโครงกำร และศูนย์ประสำนกำรออกแบบอำคำรเพื่ออนุรักษ์พลังงำน
เพื่อเตรียมควำมพร้อมและรองรับกำรตรวจสอบกรณีอำคำรต้องเป็นไปตำมข้อบัญญัติเกณฑ์มำตรฐำน
ด้ำนกำรพลังงำน (Building Energy Code : BEC) ควรสนับสนุนให้อำคำรบ้ำนพักอำศัยนำระบบโซลำร์ รูฟ
(Solar Roof) มำใช้ เ พื่ อ เปลี่ ย นพลั ง งำนแสงอำทิ ต ย์ ม ำเป็ น พลั ง งำนไฟฟ้ ำ นอกจำกนี้ ควรเร่ ง รั ด
กำรออกกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง อำทิ ร่ำงพระรำชบัญญัติกระจำยหน้ำที่และอำนำจขององค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นกำรจั ด สรรค่ ำ ภำคหลวงกำรส ำรวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มสู่ ชุ ม ชน
อย่ำงเหมำะสม ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ
เพื่อให้ประชำชนสำมำรถมีส่วนร่วมกับกระบวนกำรรับฟังควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกลไกกำรจัดตั้งโรงไฟฟ้ำ
กำรออกกฎกระทรวงเพื่อรองรับ BEC และปรับปรุงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรโอนย้ำยกำรไฟฟ้ำนครหลวง
และกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย มำอยู่ภำยใต้กระทรวงพลังงำน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรศึกษำตรวจสอบเรื่องกำรทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้ำง
ธรรมำภิบำล และสมำชิกวุฒิสภำได้อภิปรำยและให้ข้อคิดเห็น สรุปได้ว่ำ จำกผลกำรประเมินคุณธรรม
และควำมโปร่งใสในกำรดำเนิ นงำนของหน่วยงำนภำครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :
ITA) พบว่ำได้คะแนนไม่ต่ำกว่ ำร้อยละ ๘๐ โดยเฉพำะกำรเปิด เผยข้อมูล ได้คะแนน ๕๒.๗๐ และ
กำรป้องกันกำรทุจริต ได้คะแนน ๔๒.๓๔ ถือเป็นคะแนนที่ค่อนข้ำงต่ำ แม้หน่วยงำนภำครัฐสร้ำงระบบ
“ภำษีไปไหน” ซึ่งเป็นระบบเปิดเผยข้อมูลกำรใช้งบประมำณภำครัฐ พัฒนำต่อยอดในกำรบูรณำกำร
ข้อมูลร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน ได้แก่ คณะกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแห่งชำติ สำนักนำยกรัฐมนตรี
สำนั ก งบประมำณ สำนั ก งำนคณะกรรมกำรป้ อ งกั น และปรำบปรำมกำรทุ จ ริ ต ในภำครั ฐ (ปปท.)
กรมบั ญ ชี ก ลำง และส ำนั ก งำนรั ฐ บำลอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ ก ำรมหำชน) (สรอ.) กระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม หน่ว ยงำนภำครัฐจึงควรเร่งรัดดำเนินกำร อำทิ กำรกำหนดให้มีม ำตรกำร
ควบคุม กำกับ ติดตำม กำรบริหำรจัดกำรของหน่วยงำนภำครัฐและภำคเอกชน โดยเฉพำะกำรปฏิบัติ

-๗หน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตของบุคลำกรใช้ดุลพินิจโดยสุจริตภำยใต้กรอบธรรมำภิบำลและกำกับ
กิจกำรที่ดีอย่ำงแท้จริง สนับสนุนให้หน่วยงำนภำครัฐเจ้ำของข้อมูลเผยแพร่ข่ำวสำรภำครัฐให้ประชำชน
สำมำรถเข้ำถึงและตรวจสอบได้ ปรับปรุงกฎหมำยในกระบวนกำรยุติธรรมทั้งทำงแพ่งและอำญำ จัดทำ
และบูรณำกำรฐำนข้อมูลคดีทุจริต และกำรปรับปรุงกลไกที่ในกำรประสำนนโยบำยและยุทธศำสตร์
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของทุกภำคส่วนเพื่อยกระดับคะแนนให้สูงขึ้น อย่ำงไรก็ดี ควรมี
กำรชี้แจงให้ควำมรู้ แก่บุคลำกรในหน่วยงำนรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียจำกภำยนอก ได้แก่ ผู้ใช้บริกำร เพื่อให้
เข้ำใจกระบวนกำรประเมิน ข้ำงต้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องตระหนักถึงเรื่องควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำน ผู้บริหำรตระหนักในกำรปฏิบัติงำนของตัวเอง อีกทั้ งควรเร่งรัดกำรออกกฎหมำยเกี่ยวกับ
ข้อมูลข่ำวสำร โดยเสนอให้ปรับแก้ไขร่ำงพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ซึ่งยังอยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรเปลี่ยนชื่อเป็น ร่ำงพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะ โดยกำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรของ
รำชกำรเป็นส่วนหนึ่งของคำนิยำมข้อมูลข่ำวสำรสำธำรณะ ให้มีสำระเน้นเรื่องกำรเปิดเผยข้อมูลเป็นหลัก
กรณีกำรใช้ดุลพินิจในกำรกำหนดนโยบำยสำธำรณะ แผนงำนและโครงกำรที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในแต่ละหน่วยงำนนำข้อมูลของตนเผยแพร่โดยให้ประชำชนได้รับควำมสะดวกในกำร
เข้ำถึงโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย เพื่อกำรมี ส่วนร่วมในกำรรณรงค์ต่อต้ำนหรือชี้เบำะแสกำรกระทำกำรทุจริต
โดยได้รับควำมคุ้มครองจำกรัฐ
ด้านการศึกษา
ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรกำรศึ กษำ และสมำชิ กวุฒิ สภำได้ อภิปรำยและให้ ข้ อคิดเห็ น
สรุปได้ว่ำ กำรดำเนินกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ ไม่เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำตำมแผนกำร
ปฏิรูปประเทศ ปัญหำกำรจัดกำรศึกษำอำชีวศึกษำที่ไม่เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติ
กำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพบว่ำ ปัญหำควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำยังคงเป็นปัญหำสำคัญ
ที่ต้องแก้ไข เพรำะทำให้เกิดควำมเหลื่อมล้ำทำงเศรษฐกิจ สังคม และสวัสดิกำรตำมมำ โดยโอกำสเข้ำถึง
กำรศึกษำและระดับกำรศึกษำของคนในสังคมเมืองกับชนบทยังต่ำงกัน กำรจัดสรรงบรำยบุคคลให้กับ
โรงเรียนในเมืองกับโรงเรียนในชนบทไม่เป็นธรรม คณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำ เห็นว่ำ เรื่องสำคัญ
เร่งด่วนที่ต้องดำเนินกำร คือ ๑) กำรเร่งรัดกำรเสนอร่ำ งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ....
รวมถึงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกลไกหลักในกำรปฏิรูปกำรศึกษำของชำติ โดยอำจนำกลไกตำม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นพื้นฐำนเพื่อพัฒนำต่อยอดกำรปฏิรูปกำรศึกษำ
รวมถึงควรปฏิรูปพระรำชบัญญัติกำรอำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๑ ให้สอดรับกับร่ำงพระรำชบัญญัติกำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. .... ด้วย ๒) กำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงกำรศึกษำและสถำนศึกษำ โดยเร่งรัดกำรส่งเสริม
โอกำสและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของผู้เรียนทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ ให้เป็นไปอย่ำง
เสมอภำค โดยเฉพำะบุคคลผู้พิกำร ผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ และบุคคลที่มีควำมต้องกำรดูแลเป็นพิเศษ
เร่งรัดกำรส่งเสริมและสนับสนุนครูและโรงเรียนขนำดเล็กในพื้นที่ห่ำงไกลและโรงเรียนขนำดกลำงที่ยัง
ขำดแคลนให้สำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพ ส่งเสริมให้โรงเรียน ชุมชน ท้องถิ่น สำมำรถบริหำร

-๘จัด กำรดู แ ลตนเองมำกขึ้น และใช้ก ำรประชำสั มพั นธ์ เชิ งรุ กเพื่อ ให้ผู้ เกี่ ยวข้อ งทรำบข้ อมู ลกองทุ น
เพื่อควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ รวมถึงกลไกของรัฐทุกรูปแบบที่สนับสนุนกำรเข้ำถึงโอกำสทำง
กำรศึกษำ โดยอำจใช้เทคโนโลยีช่วยคัดกรองผู้ขอรับกำรสนับสนุนเงินกองทุน จัด สรรงบประมำณ
เพิ่มเติมให้กองทุน และจัด ให้มีอำสำสมัครกำรศึกษำ ๓) กำรปฏิรูปกำรศึกษำต้องดำเนินกำรให้ทันต่อ
กำรเปลี่ ยนแปลงของโลก กำรจัด กำรเรีย นกำรสอนและกำรเรียนรู้ที่ต อบสนองต่อศตวรรษที่ ๒๑
โดยต้องปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ของคนในชำติใหม่ ปฏิรูปหลักสูตรโดยใช้หลักกำรพหุปัญญำ กำรจัด
กระบวนกำรเรียนรู้แ บบ Distance Learning และกำรจัด กระบวนกำรเรียนรู้ตำมศำสตร์พระรำชำ
๔) กำรผลิ ต กำรใช้ และกำรพั ฒ นำครู ต ำมเส้ น ทำงวิ ช ำชี พ ครู เ พื่ อ สร้ ำ งสมรรถนะควำมเป็ น ครู
ตำมมำตรฐำนและจรรยำบรรณวิชำชีพครู และให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยในกำรพัฒนำผู้เรียน และ
๕) กำรปรับโครงสร้ำงของหน่วยงำนในระบบกำรศึกษำและกำรบริหำรรำชกำรในกระทรวงศึกษำธิกำร
เพื่อบรรลุเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กระจำยอำนำจทำงกำรศึกษำโดยมอบ
ควำมไว้วำงใจให้สถำนศึกษำและชุมชน
การติดตามการบริหารงบประมาณ
ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรติดตำมกำรบริหำรงบประมำณได้อภิปรำยและให้ข้อคิดเห็น
เพื่อสนับสนุนกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัด กำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ สรุปได้ว่ำ
กำรศึกษำผลกำรดำเนิ นกำรทำงด้ำนงบประมำณที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ (เดือนมกรำคม – มีนำคม ๒๕๖๓) พบว่ำ ไม่มีกำรรำยงำน
ให้เห็นควำมคืบหน้ำในโครงกำรที่สำคัญ งบประมำณที่ใช้ในกำรปฏิรูปประเทศยังไม่ชัดเจน ยุทธศำสตร์
จัด สรรงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ ไม่ได้ระบุประเด็นกำรปฏิรูปที่ชัด เจน กำรใช้จ่ำย
งบประมำณในภำพรวมยังต่ำกว่ำเป้ำหมำยทุกรำยกำร โดยเฉพำะรำยจ่ำยลงทุน เนื่องมำจำกควำมล่ำช้ำของ
กำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ปัญหำกระบวนกำร
และขั้ น ตอนกำรจั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง และผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙
(Covid 19) กำรดำเนินกำรทำงด้ำนกฎหมำยเพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ มีทั้งที่ได้ยกร่ำง
ไว้แล้ว และยังมิได้ดำเนินกำรยกร่ำงกำรพิจำรณำโดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภำต้องใช้ระยะเวลำนำน
คณะกรรมำธิกำรจึงมีข้อเสนอแนะใน ๓ ประเด็น คือ ๑) กำรปรับปรุงแผนกำรปฏิรูปประเทศ ต้องนำ
ข้อเสนอกำรรับฟังควำมคิดเห็น มำประมวล รวมทั้งข้อเสนอของหน่วยงำนในกำรคัดเลือกโครงกำรหรือ
กิจกรรมที่ส่งผลต่อประชำชนและน ำไปสู่ กำรจัด ทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี ที่มีประสิทธิภำพ
โดยปรั บ ปรุ ง ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรจั ด สรรงบประมำณ ๒) ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นำระบบกำรรำยงำนติ ด ตำม
ประเมิ น ผลให้ เ ชื่ อมโยงกั บระบบสำรสนเทศด้ ำ นงบประมำณ ระบบกำรจั ด ซื้ อ จัด จ้ ำ ง และระบบ
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณของกระทรวงกำรคลังและ ๓) กำรดำเนินกำรด้ำนกฎหมำยตำมแผนปฏิรูป
ประเทศแต่ละด้ำน ควรมีกำรจัดลำดับควำมสำคัญใหม่ ให้สอดคล้องกับกำรปรับปรุงแผนกำรปฏิรูป
ประเทศและกำรดำเนินกำรทำงด้ำนงบประมำณ

-๙การปฏิรูปประเทศในภาพรวม
สมำชิกวุฒิสภำได้อภิปรำยและให้ข้อคิดเห็น สรุปได้ว่ำ จำกปัญหำที่กำรปฏิรูปประเทศ
เป็น ไปอย่ำงล่ำช้ำและไม่มีควำมคืบหน้ำเกิด จำกปัจจัยหลำยอย่ำง ทั้งงบประมำณประจำปีที่ล่ำช้ำ
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid 19) อุปสรรคทำงกฎหมำย
หรือกำรปรับเปลี่ยนผู้บริหำรกระทรวง ก็นับเป็นปัจจัยสำคัญและอุปสรรคที่ทำให้กำรปฏิรูปประเทศไม่มี
ควำมคืบหน้ำอย่ำงเป็นรูปธรรม ดังนั้น สิ่งที่ควรแก้ไข คือ สำนักงำนสภำพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่ งชำติควรจะต้องคิด โครงกำรหรือกิจกรรมที่มีนัยสำคัญ (Big Rock) ที่เป็นผลงำนหรือผลลัพธ์ที่
ประชำชนสำมำรถสัมผัสได้ โดยอำจจะเป็นโครงกำรหรือกิจกรรมที่ไม่ได้ใช้งบประมำณหรือเป็นโครงกำร
ที่มีกำรดำเนินกำรในทำงปฏิบัติอย่ำงชัดเจน ประเด็นกำรปฏิรูปด้ำนสำธำรณสุขพบว่ำ ในรอบเดือน
มกรำคม – มีนำคม ๒๕๖๓ มีควำมคืบหน้ำในกำรเพิ่มกำลังคนในช่วงสถำนกำรณ์ Covid 19 มีหน่วย
บริกำรปฐมภูมิเพิ่มมำกขึ้นกว่ำ ไตรมำสแรก ซึ่งเป็นควำมคื บหน้ำที่ดีในด้ำนสำธำรณสุข แต่สิ่งสำคัญ
ควรส่งเสริ มให้ มีคณะกรรมกำรนโยบำยสุข ภำพแห่งชำติ และมีโครงกำรนำร่ องเขตสุข ภำพโดยให้
กระทรวงสำธำรณสุขเป็นผู้กำหนด จึงจะถือเป็นควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิรูปที่แท้จริง รวมทั้งควรเร่งรัด
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรปฏิรูปตำรวจ กฎหมำยเกี่ยวกับกำรศึกษำ และควรสนับสนุนให้มีกฎหมำยเกี่ยวกับ
กำรขจัดกำรเลือกปฏิบัติ เพื่อสร้ำงควำมเป็นธรรมและให้ประชำชนได้รับกำรดูแลตำมมำตรฐำนเดียวกัน
นอกจำกนี้ จำกกำรสำรวจถึงเรื่องสำคัญเร่งด่วนในกำรปฏิรูปประเทศของสมำชิกวุฒิสภำ พบว่ำ มีเรื่อง
เร่งด่วนจำนวน ๒๐ เรื่อง ที่กรรมกำรปฏิรูปประเทศควรนำไปเป็นกรอบหรือแนวทำงในกำรปฏิรูปหรือ
ปรั บ ปรุ ง แผนกำรปฏิ รู ป ในรำยงำนรอบต่ อ ไปสรุ ป ได้ ๖ ด้ ำ น ได้ แ ก่ ๑) ด้ ำ นควำมมั่ น คง ควรมี
กำรส่งเสริมให้กำรเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นโดยเร็วควรปรับปรุงกฎหมำยที่เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏิรูปหรือ
เป็นอุปสรรคต่อกำรดำเนินชีวิตของประชำชน สนับสนุนให้ประชำชนเฝ้ำระวังเรื่องกำรทุจริต ปรับปรุง
กลไกกำรดำเนินคดีทุจริต ปฏิรูปตำรวจและกระบวนกำรสอบสวนคดีอำญำ ๒) ด้ำนควำมสำมำรถ
ทำงกำรแข่งขัน คือ สนับสนุนกำรท่องเที่ยวชุมชนหรือกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ ส่งเสริมกำรเกษตรที่
สร้ำงมูลค่ำ ให้ควำมสำคัญกับอุตสำหกรรมที่พึ่งพำตนเองมำกขึ้น สนับสนุนนโยบำยเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(EEC) สนับสนุนธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SME) และสนับสนุนบริกำรที่เป็นมิติใหม่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีดิจิทั ล ๓) ด้ ำนทรัพยำกรมนุษย์ ควรสนับสนุนให้มีพระรำชบัญญั ติกำรศึกษำแห่ งชำติ
ฉบับใหม่ รวมถึงสนับสนุนกำรแข่งขันกีฬำหรือกำรลงทุนเกี่ยวกับสนำมกีฬำขนำดใหญ่ ๔) ด้ำนโอกำส
ทำงสังคม คือ พึ่งพำตนเองมำกขึ้น โดยเฉพำะ ด้ำนยำ วัคซีน และอุปกรณ์กำรแพทย์ รวมถึงร่วมกัน
สร้ำงชุมชนหรือตำบลที่เข้มแข็งและสนับสนุนเศรษฐกิจฐำนรำกให้มำกขึ้น ๕) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
ควรแก้ไขปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้ทรัพยำกรทำงบก หำแนวทำงให้คนอยู่ร่วมกับป่ำได้ และพัฒนำให้ชุมชน
มีแหล่งน้ำขนำดเล็กเพื่อแก้ปัญหำภัยแล้งในพื้นที่ ๖) ด้ำนควำมสมดุลภำครัฐควรพัฒนำระบบเชื่อมโยง
ข้ อ มู ล ของภำครั ฐ (Big Data) และเร่ ง รั ด ให้ มี แ พลตฟอร์ ม แห่ ง ชำติ (National Digital Platform)
เพื่ อ กำรลงทุ น และกำรค้ ำ ในธุ ร กิ จ ออนไลน์ ทั้ ง นี้ จำกร่ ำ งกฎหมำยปฏิ รู ป ประเทศของรั ฐ บำล

- ๑๐ จ ำนวน ๒๑๖ ฉบั บ พบว่ ำ มี ร่ ำ งกฎหมำยที่ ส อดคล้ อ งกั บเรื่ อ งเร่ ง ด่ ว นที่ ส มำชิ ก วุ ฒิ ส ภำแนะน ำ
ทั้ง ๒๐ เรื่องที่กล่ำวมำ จำนวน ๕๖ ฉบับ ซึ่งมีกำรบังคับใช้แล้ว ๑๙ ฉบับ และอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำร
ในขั้ น ตอนต่ ำ ง ๆ อี ก ๓๗ ฉบั บ ดั ง นั้ น จึ ง อยำกให้ รั ฐ บำลได้ เ ร่ ง รั ด กฎหมำยที่ ยั ง ค้ ำ งอยู่ โ ดยเร็ ว
นอกจำกนี้ ในกำรปฏิ รู ป ด้ ำ นกำรศึ ก ษำ ขอเสนอแนะให้ ห น่ ว ยงำนที่ เ กี่ ย วข้ อ งปฏิ รู ป กำรเรี ย นรู้
ทำงประวัติศำสตร์ครั้งใหญ่ให้แก่เยำวชน ไม่เพียงแต่ปฏิรูปกำรศึกษำในตำรำเรียนเท่ำนั้น แต่ควรปฏิรูป
ให้ประวัติศำสตร์สำมำรถเรียนจำกที่ใดก็ได้อีกด้วย
หลังจำกผู้แทนคณะกรรมำธิกำรสำมัญประจำวุฒิสภำ และสมำชิกวุฒิสภำได้อภิปรำย
แสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรปฏิรูปประเทศจนครบถ้วนแล้ว จำกนั้น นำยวิษณุ เครืองำม
รองนำยกรั ฐ มนตรี ได้ ต อบชี้ แ จง สรุ ป ได้ ว่ ำ จำกควำมเห็ น และข้ อ เสนอแนะของสมำชิ ก วุ ฒิ ส ภำ
ที่ได้เสนอแนะและเร่งรัดต่อกำรปฏิรูปประเทศ จะนำไปรำยงำนต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทรำบและพิจำรณำ
สั่งกำรหน่ ว ยงำนที่เกี่ยวข้องให้ ดำเนิ น กำรให้เกิด ผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ในแผนปฏิรูปประเทศ
ฉบับใหม่ ได้แบ่งแผนกำรปฏิรูปประเทศออกเป็น ๑๓ ด้ำน โดยเพิ่มด้ำนวัฒนธรรม กีฬำ แรงงำน และ
พัฒ นำทรัพ ยำกรมนุ ษย์ ขึ้น เพื่ อให้ ก ำรปฏิ รูป มีค วำมครอบคลุ มและสอดคล้ องกับ ยุท ธศำสตร์ ชำติ
มำกยิ่งขึ้นและแผนปฏิรูปฉบับดังกล่ำว ได้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็น ของประชำชนในช่วงต้นเดือนกันยำยน
ที่ ผ่ ำนมำ และกำรประชุ มคณะรั ฐมนตรี ในวั นที่ ๘ กั นยำยน ๒๕๖๓ ได้ มี มติ คณะรั ฐมนตรี สั่ งกำรให้
คณะกรรมกำรปฏิรูปทุกคณะ ได้จัดทำแผนปฏิรูปโดยมุ่งเน้นกำรดำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมที่มีนัยสำคัญ
ประมำณ ๑ – ๓ โครงกำรในแต่ละรอบรำยงำน ที่เป็นกำรดำเนินกำรที่สำมำรถเห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรมได้
โดยเร็ว ซึ่งขณะนี้ทรำบข้อมูลว่ำคณะกรรมกำรทุกคณะดำเนินกำรใกล้เสร็จแล้ว ซึ่งกำรสั่งกำรได้แนะนำว่ำ
โครงกำรที่เสนออำจไม่ต้องดำเนินกำรโดยกำรออกกฎหมำยใหม่ หรือแก้ไขกฎหมำยเดิม อำจเป็นกำรแก้
เพียงกฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง ในหน่วยงำนก็สำมำรถดำเนินกำรได้ เช่น กำรแสดงสำเนำบัตรประชำชน
ซึ่งขณะนี้หน่วยงำนรำชกำรบำงแห่งสำมำรถดำเนินกำรให้บริกำรแบบ e - Service สร้ำงควำมสะดวกให้แก่
ประชำชนได้แล้ว โดยหน่ วยงำนบำงแห่ ง อำจยัง ดำเนิ นกำรไม่ได้ เนื่องจำกมีอุป สรรคที่ระเบี ยบของ
หน่วยงำนในเรื่องกำรแสดงตนหรือลงลำยมือชื่อต่อเจ้ำหน้ำที่ ก็ได้มีกำรสั่งกำรให้แก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้
แล้วเสร็จทันภำยในปี ๒๕๖๓ อีกทั้ง ในกำรรำยงำนเกี่ยวกับโครงกำรหรือกิจกรรมในรอบต่อไป ได้ขอให้
หน่วยงำนแจ้งมำยังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีว่ำกิจกรรมใด แก้ไขไปแล้วอย่ำงไร มีอุปสรรคเช่นไร เพื่อที่จะได้
ทรำบว่ำควรช่วยสนับสนุนอย่ ำงไรได้บ้ำง ส่วนประเด็นเรื่องกฎหมำยสำคัญที่สมำชิกเสนอแนะมำนั้น
ขณะนี้ กฎหมำยเกี่ ย วกั บ กำรปฏิ รู ป ต ำรวจจะเข้ ำ สู่ ก ำรพิ จ ำรณำของคณะรั ฐ มนตรีใ นกำรประชุ ม
สัปดำห์หน้ำ และจะเข้ำสู่กำรพิจำรณำของรัฐสภำในสมัยกำรประชุมครั้งหน้ำ และกฎหมำยเกี่ยวกับ
กำรศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำรกำลังปรับปรุงและจะนำเข้ำสู่กำรพิจำรณำของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
ช่ ว งปิ ด สมั ย ประชุ ม และจะเร่ ง เข้ ำ สู่ ก ำรพิ จ ำรณำของรั ฐ สภำในสมั ย กำรประชุ ม ครั้ ง หน้ ำ เช่ น กั น
ส่วนกฎหมำยขจัดกำรเลือกปฏิบัติ จะได้เสนอให้คณะกรรมกำรปฏิรูปประเทศทุกคณะพิจำรณำเร่งรัด

- ๑๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับด้ำนของตน ทั้งนี้ เมื่อแผนปฏิรูปประเทศฉบับใหม่ใช้บังคับ กำรรำยงำนในรอบ
ต่อไปจะพบกำรเปลี่ยนแปลงในกำรดำเนินกำรที่เป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึ้น
ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓)
พร้อมทั้งเห็นชอบด้วยกับสรุปผลการวิเคราะห์ รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม – มีนาคม
๒๕๖๓) ของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทาและ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และมีมติให้ส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป
เมื่ อ จบกำรพิ จ ำรณำเรื่ อ งด่ ว นที่ ๑ ประธำนของที่ ป ระชุ ม ได้ เ ลื่ อ นระเบี ย บวำระ
กำรประชุมที่เหลือออกไปพิจำรณำในครำวประชุมครั้งต่อไป แล้วกล่ำวปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๓๕ นาฬิกา

