สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
โดย สํานักการประชุม สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา
(เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันทําหน้าที่ประธานของที่ประชุม
ก่อนเปิดการประชุม ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ได้อนุญาต
ให้ส มาชิก วุฒิส ภาปรึก ษาหารือ ปัญ หาที่เ กี่ย วกับ ความเดือ ดร้อ นของประชาชนหรือ ปัญ หาอื่น ใด
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จํานวน ๑๐ คน เป็นเวลาพอสมควร
เมื่ อ ครบองค์ ป ระชุ มแล้ ว ประธานของที่ ป ระชุ ม ได้ เ ปิ ด ประชุ ม และดํ า เนิ น การประชุ ม
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ไม่มี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน

จํานวน ๑ เรื่อง

- รายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามเเผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔) พร้อมรายงาน
ของคณะกรรมาธิ ก ารติ ด ตาม เสนอแนะ และเร่ ง รั ด การปฏิ รู ป ประเทศและการจั ด ทํ า และ
ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ผลการพิจารณา
ในการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภา กรรมการปฏิรูปประเทศ ผู้แทนจากสภาพัฒนา
การเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ และสํ า นั ก งานขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ

๒
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สํานักงาน ป.ย.ป.) เข้าร่วมประชุมเพื่อนําเสนอและชี้แจงรายงาน
โดยรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นผู้นําเสนอรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทํา
และดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (คณะกรรมาธิการ ตสร.) โดยรองประธานคณะกรรมาธิการ ตสร.
(พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์) ได้แถลงรายงานของคณะกรรมาธิการ ตสร. สรุปได้ว่า ในการติดตาม
เสนอแนะ และเร่ งรั ด การปฏิ รู ป ประเทศเพื่ อ ให้ บรรลุ เป้ าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิ รู ปประเทศ
คณะกรรมาธิ ก าร ตสร. และคณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ประจํ า วุ ฒิ ส ภา ได้ ติ ด ตามความคื บ หน้ า
และผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ของการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนการปฏิรูปประเทศฉบับ ๒๕๖๑
และฉบับปรับปรุง ๒๕๖๔ ทั้ง ๑๓ ด้าน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความสุขของ
คนไทยทุ ก คน” ซึ่ ง โครงการ/กิ จ กรรมส่ ว นใหญ่ ที่ ติ ด ตามเป็ น โครงการที่ ไ ด้ มี ก ารติ ด ตามอยู่ เ ดิ ม
และโครงการตามกิจการปฏิรูปประเทศ จํานวน ๔๗๘ โครงการ/กิจกรรม โดยดําเนินการแล้วเสร็จ
จํานวน ๔๕ โครงการ/กิจกรรม มีความคืบหน้าตามแผน จํานวน ๓๖๐ โครงการ/กิจกรรม และมีการ
ดําเนินการล่าช้า จํานวน ๗๓ โครงการ/กิจกรรม โดยควรเร่งรัดและผลักดันการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศในทุกด้านเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็ว และมีกรอบเวลาที่ชัดเจนว่า
จะเสนอภายในปี ๒๕๖๕ และเร่ งรั ด ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งออกอนุ บั ญญั ติ ต่ า ง ๆ ตามกฎหมาย
ให้ครบถ้วนโดยเร็ว เนื่องจากเป็นกลไกสําคัญที่จะทําให้กระบวนการ ขั้นตอน และการดําเนินการในเรื่อง
ต่าง ๆ สามารถขับเคลื่อนไปได้เป็นระบบและเป็นรูปธรรม สําหรับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามรัฐธรรมนูญอย่างเป็นรูปธรรมภายในปี ๒๕๖๔
ควรมี การถ่ ายทอดนโยบายสู่หน่ วยปฏิบั ติให้ ชัดเจน บู ร ณาการการทํ างานร่ วมกันของส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องในการจัดทําฐานข้อมูลแห่งชาติที่เป็นเอกภาพ โดยใช้ AI และเทคโนโลยีที่มีอยู่เพื่อจัดการ
ข้อมูล จัดสรรงบประมาณเป็นการเร่งด่วนให้กับแผนงาน/โครงการเดิมที่กําหนดไว้ในแผนการปฏิรูป
ประเทศและยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณที่ ไ ม่ เ พี ย งพอ และให้ ค วามสํ า คั ญ และ
สนับสนุนงบประมาณให้โครงการที่ตอบโจทย์เป้าหมายของแผนทุกโครงการ เร่งรัดการดําเนินโครงการ
ต่าง ๆ ที่อยู่ระหว่างการดําเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการในการดําเนิน
โครงการ รวมถึงทบทวนสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งจัดทําแผนเพื่อรองรับสถานการณ์
เฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้น สํานักงาน สศช. ควรเร่งดําเนินการสร้างระบบติดตามและประเมินผลให้เห็น
ภาพรวมของทั้งประเทศในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และแผนการปฏิรูปประเทศว่ามีผลการดําเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายหรือตัวชี้วัดหรือไม่ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ ตสร. และคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจําวุฒิสภา เห็นความสําคัญของการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ โดยได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้า

๓
ส่วนราชการประจําจังหวัด เพื่อรับฟังการชี้แจงและผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมสําคัญ และเปิด
โอกาสให้สมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาทุกคณะได้สอบถามความคืบหน้า
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในที่ประชุมวุฒิสภาทุกวันจันทร์ในช่วงสมัยประชุมสามัญประจําปี
ครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
ร่วมกันโดยไม่มีการลงมติ อันจะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาประเทศ
ต่อมา ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา ได้อภิปราย
ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดําเนินการตามรายงาน โดยจําแนกตามแผนการปฏิรูปประเทศ
สรุปได้ดังนี้
ด้านการเมือง
รายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔) ฉบับนี้มีรายละเอียดที่ชัดเจนขึ้นมาก ทั้งในส่วน
ของโครงการ ระยะเวลาในการดําเนินการ รวมทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมดําเนินการ
ซึ่งกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ (Big Rock)
ภายใต้ แ ผนปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) ด้ า นการเมื อ งนั้ น มี กิ จ กรรม Big Rock ๕ กิ จ กรรม
คือ ๑) การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ ๓) การสร้าง
ความสามัคคีของคนในชาติ ๔) การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง และ ๕) การปรับปรุงโครงสร้าง
และเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป โดยสาระสําคัญของการปฏิรูปด้านการเมือง คือ การทําให้
ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการที่จะทําให้การเมืองดีขึ้น แต่ปัจจุบัน
บ้านเมืองเกิดความปั่นป่วนจากการแสดงออกทางการเมื องที่มีการใช้พฤติกรรมปลุกปั่ นให้เกิดความ
แตกแยกเพื่อเรียกมวลชน ซึ่งการแสดงออกทางการเมืองดังกล่าวมีการกระทําผิดกฎหมาย โดยเฉพาะ
เยาวชน นิ สิตหรื อนั กศึกษา จึงเสนอให้ รัฐบาลแก้ ไขปั ญหาดั งกล่าวด้ วยการตั้ งคณะกรรมการขึ้ นมา
ทําหน้าที่เจรจาตกลงกับผู้ที่มาเรียกร้องทางการเมืองดังกล่าวเพื่อมิให้มีการกระทําผิดกฎหมาย พยายาม
ให้มีการประนีประนอมและหาทางออกร่วมกัน และให้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดต่อผู้อื่น โดยรัฐบาล
ต้องมีความจริงใจและแสดงให้สาธารณชนเห็นถึงความพยามยามในการแก้ปัญหาดังกล่าว หากวิธีการ
ข้างต้นไม่สําเร็จ รัฐบาลต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวด รวมทั้งต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชน เพื่อให้ประชาชนเกิดความศรัทธาและให้ความร่วมมือกับรัฐบาล ด้วยการปราบคอร์รัปชัน
ลดภาษี มีมาตรการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน ให้หน่วยงานราชการบริ การประชาชนดุจญาติมิตร
และหารายได้จากทรัพยากรของรัฐเองโดยให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด นอกจากนี้ ควรส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านสาธารณสุข ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ
เนื่ องจากสั งคมประชาธิ ปไตยไม่ ใช่ มีเพี ยงการเลื อกตั้งเท่ านั้ น รวมทั้งเร่งผลั กดั นให้มีกฎหมายสําคั ญ

๔
เช่น ร่า งพระราชบัญญัติก ารเสริม สร้า งวัฒ นธรรมทางการเมือ งในระบอบประชาธิป ไตย พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... อีกทั้ง
คณะกรรมการการเลือกตั้งควรกําหนดมาตรการหรือกลไกในการควบคุมพรรคการเมืองที่ไม่ปฏิบัติตาม
นโยบายที่ได้มีการโฆษณาหาเสียงไว้ด้วย
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
การติดตาม เสนอแนะ และเร่ งรัดการดํ าเนิ นการตามแผนปฏิรูปประเทศด้ านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็น “ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงก้าวสู่รัฐบาล
ดิจิทัล” ซึ่งการเป็นรัฐบาลดิจิทัลนั้นจะต้องบริหารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและบริการประชาชนแบบดิจิทัล
แต่ยังพบว่า มีปัญหาหรืออุปสรรคที่ส่งผลให้การพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรรัฐบาลดิจิทัลไม่เป็นไปตาม
แผนที่กําหนดไว้ กล่าวคือ ปัญหาด้านนโยบายและแนวทางการปฏิบัติด้านรัฐบาลดิจิทัล ด้านศักยภาพ
ความสามารถและทักษะด้านดิจิทัลของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ด้านการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
ด้านการเชื่อมโยงระบบและข้อมูลภายในและภายนอกหน่วยงาน ด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและการนําไปใช้ และด้านอื่น ๆ ดังนั้น รัฐต้องให้
ความสําคัญ กล้าเปลี่ยนแปลง และกล้าลงทุน โดยต้องพัฒนาแพลตฟอร์มกลางที่เป็นศูนย์รวมบริการ
ทั้งรัฐและเอกชน ผ่านแพลตฟอร์ มเดียว ภายใต้กลยุทธ์ “ONE ID” “ONE LAKE” (สําหรับเก็บข้ อมูล
ขนาดใหญ่ ) และ “ONE COUNTRY ONE PLATFORM” โดยรั ฐบาลต้ องสร้ าง ONE COUNTRY ONE
PLATFORM เพื่ อเป็ นศู นย์กลางเชื่ อมโยงข้ อมู ลและบริ การออนไลน์ ที่ ใหญ่ ที่สุ ดของประเทศ รวมทั้ ง
สนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นให้มีการแข่งขันการสร้างบริการออนไลน์โดยมีรางวัลตอบแทนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เป็นคนกลางช่วยประสานประโยชน์ให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย และลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีให้ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่วนกระทรวงต้องพัฒนาบริการออนไลน์
ภาครัฐที่ประชาชนต้องการ เปิดเผยข้อมูลภาครัฐให้มากที่สุด ปิดเท่าที่จําเป็น เป็นคนกลางช่วยประสาน
ประโยชน์ให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย ร่วมมือกับภาคเอกชนแบบให้เอกชนได้เป็นผู้นํา
และมีส่วนร่วมให้ มากที่สุด และปรับปรุงข้อกฎหมายให้ เอื้อต่อการใช้บริการออนไลน์ สําหรับเอกชน
ต้องพัฒนาบริการออนไลน์ภาคเอกชนที่ประชาชนต้องการ เปิดเผยข้อมูลภาคเอกชน ร่วมมือกับภาครัฐ
ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะด้าน AI และใช้ประโยชน์ร่วมกัน
สําหรับในส่วนของประชาชน จะใช้บริการออนไลน์ได้ทั้งของรัฐและเอกชนผ่านแพลตฟอร์มเดียว ไม่ต้อง
ติดตั้งหลายแอปพลิเคชัน และร่วมสร้างบริการออนไลน์ได้โดยไม่ต้องรอภาครัฐ นอกจากนี้ รัฐต้องมีการ
พัฒนาไปสู่การแลกเปลี่ยนบริการภาครัฐและบริการภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพด้วย

๕
ด้านกฎหมาย
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๑ มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระ
หรือเป็น อุ ปสรรคต่อการดํ ารงชีวิตหรือการประกอบอาชีพของประชาชนนั้ น ควรพิจ ารณาทบทวน
กฎหมายให้มากที่สุดเพื่ ออํานวยความสะดวกให้ กับประชาชน โดยควรให้ ค วามสํ าคั ญกับกฎหมาย
ที่มีผลกระทบกับการขออนุญาตของประชาชนเป็นสําคัญ และควรจัดลําดับกฎหมายที่จะดําเนินการ
ก่อน – หลัง รวมทั้งเร่งรัดการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว ทั้ งนี้ ในการดํ าเนิ นการตามโครงการ/กิ จกรรมดังกล่าว ควรมี
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้กฎหมายได้แสดง
ความคิดเห็นเพื่อยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดํารงชีวิตหรือ
การประกอบอาชีพของประชาชนด้วย เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้ ได้สอบถามหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในความคื บ หน้ า ในการดํ า เนิ น การตามผลการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ท บทวนกฎหมายฯ ตาม
เป้าหมายย่อยที่ ๒.๑ ว่าได้ดําเนินการไปแล้วอย่างไร ในส่วนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๒ จัดให้มีกลไก
ทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับ
เป็นพินัย เพื่อลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนั้น ได้สอบถามความคืบหน้าในการเสนอ
ร่างพระราชบั ญญัติว่าด้วยการปรับเป็ นพินัย พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา และเสนอความเห็ นให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดทําแนวทางการปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย
ให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ทันทีเมื่อกฎหมายมีผลใช้บังคับ นอกจากนี้ ภาครัฐควรประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้บังคับใช้กฎหมายและประชาชนให้ชัดเจนด้วย ในส่วนกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศที่ ๓ การจัดให้มีกลไกกําหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม
กํากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้กฎหมาย ได้ สอบถามถึงความคื บหน้า ปั ญหาและอุ ป สรรคของการดํ าเนิ นการตาม
เป้าหมายย่อยที่ ๑.๒ และ ๑.๓ ในส่วนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๔ การจัดให้มีกลไกช่วยเหลือประชาชน
ในการจัดทําและเสนอร่างกฎหมาย ได้สอบถามถึงความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการดําเนินการ
ตามเป้าหมายย่อยทั้งหมด ในกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๕ การจัดทําประมวลกฎหมายเพื่อรวบรวม
กฎหมายเรื่องเดียวกันเพื่อความสะดวกในการใช้งานนั้น ได้สอบถามความคืบหน้าในการดําเนินการ
ตามเป้าหมายย่อยที่ ๑ ในเรื่องการเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎ
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา นอกจากนี้ ยังเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายควรเร่งรัดในเรื่องการปฏิรูประบบการเรียนการสอน
และการศึ ก ษาอบรมวิ ช ากฎหมายเพื่ อ พั ฒ นาผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ กฎหมายให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามรอบรู้
มี นิติ ทั ศนะ และยึ ดมั่ น ในคุณ ธรรมและจริย ธรรมของนั ก กฎหมาย เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรา ๒๕๘
ค. ด้านกฎหมาย (๒) ของรัฐธรรมนูญ

๖
ด้านกระบวนการยุติธรรม
ในปั จ จุ บั น ปั ญ หาของกระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ สํ า คั ญ ได้ แ ก่ ปั ญ หาความล่ า ช้ า
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ความเหลื่อมล้ํา และการขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
ของประชาชน ทั้งนี้ เห็นด้วยกับการปรับ ปรุงแผนปฏิรูปประเทศ และเห็ นว่าในประเด็นปฏิรูปที่ ๑
การกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความยุติธรรมโดยไม่ล่าช้านั้น ควรเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติกําหนดระยะเวลาดําเนินงานในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม พ.ศ. .... ในส่ ว นประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ ๒ การพั ฒ นากลไกช่ ว ยเหลื อ และเพิ่ มศั ก ยภาพเพื่ อ ให้
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม โดยในการดําเนินโครงการจัดหาทนายความอาสาประจําสถานี
ตํารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศและโครงการการบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และการ
สอบปากคําในการสอบสวน มีความล่าช้า ควรปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินงาน โดยการประเมินผลสัมฤทธิ์
และปรั บ เป้ า หมาย ในส่ ว นประเด็ น ปฏิ รู ป ที่ ๓ การพั ฒ นากลไกการบั ง คั บ การตามกฎหมายอย่ า ง
เคร่งครัด เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา โดยโครงการปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว ควรมีการพิจารณาขยาย
โครงการดังกล่าวไปถึงการปล่อยชั่วคราวในขั้นตอนอื่น ๆ ของกระบวนการยุติธรรมด้วย ในส่วนประเด็น
ปฏิ รู ป ที่ ๗ การพั ฒ นาระบบการสอบสวนเพื่ อ สร้ า งความเชื่ อมั่ น ในการปฏิ บั ติห น้ า ที่ ข องพนั ก งาน
สอบสวนและพนั ก งานอั ย การ ในโครงการการรั บ แจ้ ง ความร้อ งทุ ก ข์ ต่ า งท้ อ งที่ ควรมี ร ะบบข้ อมู ล
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เพื่อนําไปใช้ในการรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ ในส่วนประเด็นปฏิรูปที่ ๘
การปฏิ รู ป ระบบนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ เ พื่ อ ความถู ก ต้ อ งสมบู ร ณ์ ข องข้ อ เท็ จ จริ ง แห่ ง คดี ควรเร่ ง รั ด การ
ขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. .... นอกจากนี้ ควรให้ความสําคัญกับ
การจัดการคดีค้างในแต่ละกระบวนงานของกระบวนการยุติธรรม
ด้านเศรษฐกิจ
การติ ด ตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นเศรษฐกิ จ ได้ เ ลื อ กติ ด ตามโครงการ
ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ จํานวน ๑๒๕ โครงการของ ๕ กิจกรรมปฏิรูป
(Big Rock) ได้แก่ ๑. การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (๒๖ โครงการ) ๒. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
คุ ณ ภาพสู ง (๒๙ โครงการ) ๓. การเพิ่ ม โอกาส SMEs ในอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารเป้ า หมาย
(๑๙ โครงการ) ๔. การเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค (๔๖ โครงการ) และ ๕.
การพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (๕ โครงการ) พบว่า ผลการติดตาม
ผลการดําเนินงานของโครงการมีแนวโน้มในการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับมาก และผลการดําเนินงาน
ของหน่วยงานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผน ซึ่งมีผลการดําเนินงานเพียง ๑ เป้าหมายที่ไม่เป็นไปตามแผน
คือ เป้าหมายที่ ๑ การสร้างเกษตรมูลค่าสูง ส่วนอีก ๔ เป้าหมายสามารถดําเนินงานเป็นไปตามแผน
จึงมีข้อเสนอแนะในภาพรวมแบ่งเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ (๑) กรณีที่มีความล่าช้ากว่าแผน จํานวน ๒ กิจกรรม
คือ กิจกรรมปฏิรูป ด้านการสร้างเกษตรมูลค่าสูง และกิจกรรมปฏิรูปด้านการเพิ่มโอกาสของ SMEs

๗
ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย รวม ๙ เป้าหมายย่อย เห็นควรเร่งรัดดําเนินการให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย ทบทวนแผนงานโครงการให้เหมาะสม ส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนที่มี
ความเชี่ยวชาญ ควรให้มีคณะกรรมการติดตาม กํากับ ดูแล เร่งรัด แก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติอย่างใกล้ชิด
และควรมี การรายงานผลการดําเนินการอย่า งครบถ้ วนและเป็ นระบบ เพื่ อ การติ ดตามประเมิ นผล
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๒) กรณีที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 และได้เร่งรัดให้เป็นไป
ตามแผน จํานวน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมปฏิรูปด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
และกิจกรรมปฏิรูปด้านการเป็นศูนย์กลางการค้าและการลงทุนของไทยในภูมิภาค รวม ๙ เป้าหมายย่อย
เห็นควรปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ติดตาม กํากับ ดูแลอย่างใกล้ชิด กรณีที่เป็น
กิ จ กรรมด้ า นการท่ อ งเที่ ย ว ควรให้ มี ก ารพิ จ ารณาแผนงาน/โครงการ ที่ มีผ ลกระทบในระดั บ มาก
(๓) การดําเนินการเป็นไปตามแผน จํานวน ๒ กิจกรรม คือ กิจกรรมปฏิรูปด้านการเพิ่มโอกาสของ
SMEs ในอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมาย และกิจกรรมปฏิรูปด้านการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นพลัง
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวม ๘ เป้าหมายย่อย เห็นว่า ควรเสริมสร้างการรับรู้ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เพื่อให้แผนงาน/โครงการประสบความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ปรับเปลี่ยนวิธีการดําเนินการให้เป็น
Online ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ติดตาม กํากับการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนและกรอบเวลา
และกรณีกิจกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพคน ควรมีการประเมินในทุกมิติ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ มีข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนากองเรือแห่งชาติและท่าเรือ โดยเพิ่มความ
ร่วมมือในการบริหารเรือและตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และต้อง
พัฒนาประสิทธิภาพการขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือเพื่อเพิ่มการใช้บริการ โดยให้บริการให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็วและประหยัด ควรเร่งรัดการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ....
และร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. .... เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา เป็นกฎหมายตาม
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ เพื่อให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศ และเพื่อมิให้เกิดผลเสีย
ต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยที่ในระยะเวลาอันใกล้โครงการรถไฟจีน – สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวจะเปิดให้บริการ ดังนั้น ประเทศไทยจึงควรมีการดําเนินการเพื่อรองรับการ
เปิดให้บริการโครงการดังกล่าว ได้แก่ ควรดําเนินการวางรางรถไฟขนาดความกว้างรางมาตรฐานขนาด
๑.๔๓๕ เมตร จากเมืองเวียงจันทน์มายังจังหวัดหนองคาย ก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้ําโขงแห่งใหม่
และควรมีการเจรจา ๓ ฝ่าย คือ จีน สปป.ลาว และไทย เพื่อให้มีการก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า
ระหว่างประเทศในฝั่งประเทศไทยที่จังหวัดหนองคาย ควรมีการก่อสร้างรถไฟทางคู่ใน ๒ เส้นทางให้มี
ความต่อเนื่องและแล้วเสร็จตามแผนที่กําหนดไว้ ช่วงขอนแก่น – หนองคาย และช่วงมาบกะเบา –
ชุมทางถนนจิระ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา Missing Link และเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการขนส่ง
สินค้าทางรางทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศเพื่อนบ้าน

๘
สําหรับการสร้ างเกษตรมูลค่าสู ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรเร่งดําเนินการ
ปรับเปลี่ยนพื้นที่จากการทําเกษตรมูลค่าต่ํา และไม่เหมาะสมกับพื้นที่ไปสู่การปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว์
และประมงที่มีมูลค่าสูง นําเข้าข้อมูลการดําเนินการในระบบ eMENSCR เพื่อการติดตาม เสนอแนะ
และบูรณาการการทํา งานร่วมกัน สําหรับโครงการบริ หารจั ดการน้ํ า พัฒนาแหล่ งน้ํา และเพิ่ มพื้ น ที่
ชลประทาน ยังมีปัญหาและข้อจํากัดจากสภาพพื้นที่ รวมทั้งระเบียบกฎหมายในการพัฒนาแหล่งน้ํา
มี ความซั บ ซ้ อน หลายขั้น ตอน ทํ า ให้ไ ม่ สามารถขออนุ ญาตเข้าใช้ พื้ น ที่ ป่ าไม้ ห รื อพื้ น ที่ อุท ยาน ควร
ทบทวนแนวทางการดําเนินการเพื่อให้สามารถขยายพื้นที่ชลประทานให้เกษตรกรมีน้ําใช้สําหรับการผลิต
สินค้าเกษตรอย่างเหมาะสม เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การปฏิรูประบบการบริหารจัดการเขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษจังหวัด
ระยอง เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ
แต่ยังไม่มีความก้าวหน้าในการดําเนินการ ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทําโครงการต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
ตามเวลาที่กําหนด และสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ในการยกเลิกเขตควบคุมมลพิษ ไม่ควร
กํ า หนดโทษทางอาญาในกฎหมายว่ า ด้ ว ยสวนป่ า และควรทบทวนอั ต ราขั้ น ต่ํ า ของการประกอบ
การเกษตรในการปลูกพืชกลุ่มให้เนื้อไม้ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปลูกสร้างสวนป่า และส่งเสริม
อาชีพให้ประชาชนอย่างแท้จริง เร่งรัดการเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
สร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน สนับสนุนโครงการการให้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าลงทุนและค่าใช้จ่าย
ในการประกอบอาชีพการปลูกสวนป่า รวมทั้งควรกําหนดนโยบายในการจัดการขยะและการรณรงค์
รีไซเคิล เพื่อกําจัดหรือลดจํานวนขยะพลาสติกลง สําหรับการบริหารจัดการเขตทางทะเล ควรมีการ
กํากับดูแลและจัดทําหลักสูตรการศึกษา รวมทั้งให้ความรู้เรื่องเขตทางทะเลที่ถูกต้องแก่ส่วนราชการและ
ประชาชน โดยเฉพาะโครงการคลองไทยแนว ๙ เอ เชื่อมระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทย ซึ่งเป็น
โครงการที่มีการลงทุนสูงและอาจนําไปสู่ปัญหาความมั่นคงได้ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และการประกอบอาชีพของประชาชน
ด้านสาธารณสุข
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ
(Big Rock) ภายใต้แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสาธารณสุข มีกิจกรรม Big Rock ๕ กิจกรรม
คือ ๑) การปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติและโรคอุบัติใหม่
เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ ๒) การปฏิรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการสร้าง
เสริมสุขภาพ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสําหรับประชาชนและผู้ป่วย
๓) การปฏิรูประบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาลการรักษา พยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแล
สุ ขภาพตนเองในระบบปฐมภู มิ เชิ งนวั ตกรรม ๔) การปฏิ รู ประบบหลั กประกั น สุ ขภาพและกองทุ น

๙
ที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึงเพียงพอและยั่งยืนด้านการเงินการคลัง และ
๕) การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้าน
สุขภาพระหว่ างหน่ วยงานและท้ องถิ่ น ซึ่งหากจะกล่ าวโดยเฉพาะถึ งเรื่ องการปฏิ รู ปเขตสุ ขภาพนั้ น
กระทรวงสาธารณสุขได้มีแนวคิดที่สอดคล้องกั บคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ เนื่องจากเขตสุขภาพ
เป็นการกระจายอํานาจและเป็นการจัดการโครงสร้างภายในของกระทรวงสาธารณสุข โดยไม่มีกฎหมาย
รองรับ และไม่ สามารถบริหารจัดการข้ ามกระทรวงได้ ส่งผลให้ ไม่มีอํานาจบริหารจัดการที่เบ็ดเสร็ จ
เด็ดขาด เกิดปัญหาการเข้าถึงการใช้บริการทางการแพทย์ เกิดความเหลื่อมล้ําทางด้านงบประมาณและ
กํ าลั งคน รวมทั้ งขาดการมี ส่ วนร่ วมของประชาชนและหน่ วยงานอื่ น ดั งนั้ น อาจจะต้ องมี การแก้ ไ ข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาไปสู่การมีกฎหมายจัดตั้งเขตสุขภาพ ที่เป็นรูปธรรมและเพื่อให้ประชาชน
ได้ รั บประโยชน์ อย่ างเต็มที่ รวมทั้ งควรมี การทบทวนและพิ จารณาการถ่ายโอนอํ านาจให้ แก่ องค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในบางกรณี เช่น การถ่ายโอนอํานาจของ รพ.สต. ไปให้ อบต. หรือ อบจ. จะทําให้
ประชาชนได้รับผลกระทบเนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่เป็นระบบ
นอกจากนี้ จากการลงพื้นที่ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการดําเนินการปฏิรูปเขตสุขภาพ (Sandbox)
ในพื้ น ที่ เ ขตสุ ข ภาพที่ ๑ ได้ แ ก่ จั ง หวั ดลํ า ปาง จั ง หวั ด เชี ย งราย และจั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน นั้ น ได้ มี
ข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูประดับจังหวัด โดยให้มีการพิจารณาหาข้อสรุปรูปแบบการดําเนินการ Sandbox
ในพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย เพื่ อ เสนอคณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารทํ า Sandbox รวมทั้ ง หารื อ ร่ ว มกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ก.พ.ร. ก.พ. กรมบัญชีกลาง สํานักงบประมาณ เพื่อออกแบบการดําเนินการ
ในพื้นที่ด้วย
ส่วนการปฏิรูปการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข รวมถึงโรคระบาดระดับชาติ
และโรคอุบัติใหม่เพื่อความมั่นคงแห่งชาติด้านสุขภาพ นั้น ด้านโครงสร้างการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
ควรให้ความสําคัญในการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขเพื่อรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานครทั้งระบบ ด้านกฎหมาย ควรเร่งรัดการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อนําไปสู่
การเสริ มสร้ างประสิ ทธิ ภาพในการบริ ห ารจั ดการสถานการณ์ ด้ านสาธารณสุ ข ฉุ กเฉิ น ที่ อาจเกิ ดขึ้ น
ในอนาคต รวมทั้งทบทวนโครงสร้างการบริหารสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ด้านการเตรียม
รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ควรมีการจัดทําแผนการดําเนินการที่ชัดเจนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาระบบบริการ
เพื่อรองรับการมีส่วนร่วมจากทุกสังกัด และควรมีแผนที่ขัดเจนในการใช้งบประมาณตามพระราชกําหนด
ให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชกํ าหนดให้อํานาจกระทรวงการคลั งกู้ เงิ นเพื่อแก้ไขปั ญหา
เศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ และด้านการบริหาร
จัดการงบประมาณ ควรติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชกําหนดทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวข้างต้น

๑๐
เกี่ยวกับการดําเนินการในเรื่อง Home Isolation และ Community Isolation ในเขตกรุงเทพมหานคร
ด้วยว่า คุณภาพของการให้บริการคุ้มค่ากับงบประมาณหรือไม่
ด้านสือ่ สารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ
(Big Rock) ภายใต้ แ ผนปฏิ รู ป ประเทศ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) ด้ า นสื่ อ สารมวลชน มี กิ จ กรรม Big Rock
๓ กิจกรรม คือ ๑) การพัฒนาระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการจัดการ Fake
News ๒) การกํ า กั บ ดู แ ลสื่ อ ออนไลน์ และ ๓) การยกระดั บ การรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ซึ่ งได้ มี ข้ อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะในส่วนที่ ๑ แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และการขับเคลื่อนสู่การบรรลุเป้าหมาย
อันพึงประสงค์ว่า การกําหนดโครงการซึ่งเป็นแผนขับเคลื่อน (ระดับ ๓) ยังขาดความสอดคล้องกับแผน
ปฏิ รู ป (ระดั บ ๒) จึ งควรเพิ่ มเติ มข้ อมู ลในส่ วนของความเชื่ อมโยงและความเกี่ ยวข้ องกั บเป้ าหมาย
ให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลของแผนขับเคลื่อน (ระดับ ๓) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการใช้แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป Big Rock ในการติดตาม เร่งรัดการดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างตรงจุด และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง และจากการติดตามการดําเนินการและการจัดทําแผน
ขั บเคลื่ อนกิ จกรรมปฏิ รู ป Big Rock พบว่ า หน่ วยงานที่ มี ความรู้ ความเข้ าใจจะกระจุ กตั วอยู่ เฉพาะ
ส่วนกลาง ดังนั้น หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมดําเนินการจึงควรเร่งรัดสื่อสารทําความ
เข้าใจเกี่ยวกับแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูป Big Rock ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
ในเบื้ องต้ น ควรเร่ งรั ดทํ าความเข้ าใจเกี่ ยวกั บ การประเมิ นผล และการรายงานข้ อมู ลความคื บ หน้ า
การดําเนินการให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและควรพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ
(eMENSCR) ให้สามารถเข้าใช้งานได้โดยง่าย มีข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน รวมทั้งเร่งรัดให้
หน่วยงานรายงานผลการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง สําหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในส่วนที่ ๒ แผน
ขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock (๖๒ กิจกรรม) และรายการโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายย่อย นั้น
เห็นว่า โครงการตามที่ปรากฏในรายงานมี จํานวนน้อย ไม่สอดคล้องกับจํานวนเป้าหมายที่กําหนดไว้
และบางเป้าหมายย่อยก็ไม่ปรากฏรายชื่อโครงการมารองรับ อีกทั้งโครงการที่ถูกบรรจุในแผนส่วนหนึ่ง
มี ลั ก ษณะเป็ น งานประจํ า ซึ่ ง ไม่ น่ า จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงต่ อ ประชาชนอย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ
และบางโครงการที่มีรายชื่อกําหนดไว้ในแผนยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจึงควรเร่งรัดการจัดสรร
งบประมาณ เพื่อดําเนินการโดยเร็ว
ส่ วนข้ อวิ เคราะห์ ปั จจั ยแห่ งความสํ าเร็จในการขั บเคลื่ อนการดํ าเนิ นงานผ่ านแผน
ขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรม Big Rock นั้ น ได้ มี ข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะว่ า ควรหารื อ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับผลการวิเคราะห์ต่าง ๆ แล้ว เพื่อกําหนดแนวทางการแก้ไขและรายงานให้วุฒิสภา
ได้รับทราบต่อไป รวมทั้งเห็นควรรายงานปัญหาอุปสรรคหรือผลจากการวิเคราะห์ให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง
นํ าไปดํ า เนิ นการต่ อไป นอกจากนี้ เ ห็ น ว่ า ภาพรวมการดํ า เนิ น การด้ า นสื่ อ สารมวลชน เทคโนโลยี

๑๑
สารสนเทศทั้ง ๓ กิจกรรม Big Rock มีการดําเนินการเป็นไปตามที่แผนกําหนด แต่บางโครงการยังไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณ จึงควรเร่งรัดจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การดําเนินการปฏิบัติได้โดยเร็ว
และในส่วนของความคืบหน้ากฎหมายปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น
ได้มีการแก้ไ ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา กล่ าวคือ แก้ไขเกณฑ์อายุของเด็กที่กระทํ าความผิด
ทางอาญาแต่ ไ ม่ ต้ อ งรั บ โทษ จากเดิ ม ที่ กํ า หนดไว้ ไ ม่ เ กิ น ๑๐ ปี เป็ น ไม่ เ กิ น ๑๒ ปี ส่ วนกรณี ข อง
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. .... ไม่พบข้อมูลการดําเนินการแต่อย่างใด
ทั้งนี้ ควรกําหนดเป้าหมายเพื่ อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็ นปั ญหาอุปสรรค ให้ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน สามารถนําพาประเทศเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างทันท่วงที และควรพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
การสื่อสารดิจิทัล ๓ แนวทาง คื อ พัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกั บความต้องการของตลาดแรงงาน
พัฒนาให้ประชาชนมีทักษะและสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีหรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ได้อย่าง
ทัดเทียม และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการรู้เท่าทันสื่อ
ให้กับประชาชนด้วย นอกจากนี้ ควรกําหนดแผนหรือนโยบายเชิงรุก เพื่ อบูรณาการข้อมูลจากการ
พัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐไปใช้ประโยชน์ในภารกิจด้านอื่น พัฒนาแพลตฟอร์มด้านการสื่อสารในการ
ส่งเสริมการพัฒนาประเทศด้านการบริการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้สามารถเข้าถึง
การบริการที่ รวดเร็ว ปลอดภัย และควรเร่งรัดให้ หน่วยงานทั้ งภาครัฐและเอกชนร่ วมกันขับเคลื่ อน
กระบวนการนําสังคมไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเท่าทัน พร้อมกับติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวัง
การใช้เทคโนโลยีการสื่อสารดิจิทัลไปในทางมิชอบ
ด้านสังคม
ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การมีระบบการออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณ
ที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ ในส่วนของโครงการการร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติ พ.ศ. .... ควรศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสัดส่วนการจ่ายเงินสมทบ
ที่มีความเหมาะสม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนในการกําหนดอัตราการจ่ายเงินสมทบทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
ที่จะไม่ส่งผลให้เกิดปัญหาการเลี่ยงเป็นแรงงานนอกระบบ ทั้งนี้ ในส่วนโครงการการผลักดันข้อเสนอ
การปรับกฎระเบียบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานของ กอช. ควรนําโครงการดังกล่าวไปผนวกกับ
การทํ างานประจํ าของท้องถิ่ น เพื่อต่ อยอดด้ านสวั สดิ ก ารสังคม และควรมี การจัดทํ าฐานข้อมูลและ
การกระจายตัวของกลุ่มแรงงานนอกระบบ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ควรกําหนด
ช่วงอายุที่มีความเหมาะสมในการได้ รั บ บํ า นาญของแรงงานแต่ ล ะกลุ่ มให้มีค วามชั ด เจน เนื่อ งจาก
แรงงานแต่ละกลุ่มมีอัตราการตายเฉลี่ยที่แตกต่างกันซึ่งอาจส่งผลให้แรงงานเสียชีวิตก่อนได้รับบํานาญ
ในส่วนกิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ ผลักดันให้มีฐานข้อมูลทางสังคมและคลังความรู้ในระดับพื้นที่ เพื่อให้สามารถ
จัดสวัสดิการและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในการ
จัดเก็บข้อมูลตําบลเพื่อทําเป็นฐานข้อมูลตําบลควรใช้กระบวนการการวิจัยชุมชน (RECAP) เป็นตัวตั้ง

๑๒
ควบคู่กับวิธีการพัฒนาระบบข้อมูลตําบล (TCNAP) เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ
และควรขยายผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการสนับสนุนจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นและ สสส. ให้ครอบคลุมทุกตําบล ในส่วนกิจกรรมปฏิรูปที่ ๔ การสร้างกลไกที่เอื้อ
ให้เกิดชุมชนเมืองจัดการตนเอง รัฐโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรหาแนวทางให้เกิดการมีส่วนร่วม
ทั้ง ๔ ระดับ เพื่อเป็นหุ้นส่วนสังคมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ได้แก่ ท้องถิ่น ท้องที่ ภาคประชาสังคม และ
หน่วยงานอื่น ๆ และควรส่งเสริมสนับสนุนให้กลไกชุมชนมีการจัดตั้งเป็นนิติบุคคล (วิสาหกิจ/กองทุน)
เพื่อให้ชุมชนสามารถขอรับเงินอุดหนุนและระดมทรัพยากรที่จําเป็นได้จากหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ
รวมทั้งควรมีกระบวนการเสริมศักยภาพให้แก่หน่วยงานระดับท้องถิ่นเพื่อให้มีศักยภาพในการบริหารจัด
การเมื อ งอย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภาพ ในส่ วนกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ ๕ การสร้ างมู ลค่ า ให้กั บ ที่ ดิ น ที่รั ฐจั ด ให้ กั บ
ประชาชนนั้น การใช้สิทธิที่ตนเองมีในที่ดินรัฐเพื่อเป็นหลักทรัพย์ประกันเงินกู้ขอสินเชื่อกับธนาคารหรือ
สถาบันการเงินอื่นของรัฐ ควรสร้างความร่วมมืออย่างจริงจังกับธนาคารและรัฐบาลควรกําหนดนโยบาย
ให้ชัดเจน และควรกําหนดนโยบายการบริหารจัดการที่ดินรัฐที่ถูกบุกรุกหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้มีความ
ชัดเจน เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินได้ใช้ประโยชน์สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและรายได้ให้แก่
ตนเองและครอบครัว เช่น การให้เช่า ทั้งนี้ ในกรณีประชาชนที่ได้รับจัดสรรที่ดินจากรัฐเพื่อใช้ประโยชน์
หากบุคคลนั้นได้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วควรคืนที่ดินให้แก่รัฐ เพื่อให้สิทธิบุคคลอื่นได้ใช้ประโยชน์
ในที่ดินนั้นต่อไป ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการ เพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ
สวัสดิการและความช่วยเหลือได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึงนั้น ควรมีระบบการประเมินความพิการใหม่
โดยแบ่ งเป็ น ๒ ระดั บ คื อ ระดับที่มีค วามบกพร่ องขั้ น รุน แรงและมีความต้องการหรื อความจําเป็ น
ที่จะต้องได้รับสวัสดิการเฉพาะความพิการ และระดับที่มีความจําเป็นต้องมีตัวเลขเป็นสถิติเพื่อการจัดทํา
นโยบายสาธารณะ ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการจดทะเบียนหรือการขึ้น
ทะเบียนคนพิการระหว่างกัน นอกจากนี้ ควรเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาค
ประชาสังคม พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... แก้ไข
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และร่างพระราชบัญญัติกองทุน
บําเหน็ จบํานาญแห่ งชาติ พ.ศ. .... ประเด็นกองทุนคนพิการ รวมทั้ งควรปรั บ ปรุ งระเบี ยบเพื่อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดําเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ และแก้ไขระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพ
ชี วิ ต คนพิ ก ารเกี่ ย วกั บ การขอมี บั ต รคนพิ ก ารฯ พ.ศ. ๒๕๕๖ รวมทั้ ง ควรออกระเบี ย บต่ า ง ๆ ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ในส่วนข้อเสนอแนะและแนวทางการเร่งรัด
ดําเนินการให้บรรลุเป้าหมายและยั่งยืน โดยการพิจารณาติดตาม เร่งรัดและขยายผลการดําเนินงาน
ในแต่ละกิจกรรม และให้ความสําคัญกับการจัดทําฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายและข้อมูลทางสังคมของ
ชุมชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะระดับตําบล รวมทั้งควรพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งของกลไกในระดับ
พื้นที่ผ่านการเชื่อมโยงกับกลไกคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการและควรใช้กลไกคณะกรรมการ

๑๓
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการช่วยเหลือประชาชน ตลอดจน
ควรเสริมสร้างชุมชน/ตําบลเข้มแข็งให้คลอบคลุมในทุกพื้นที่
ด้านพลังงาน
ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ ศูนย์อนุมัติเบ็ดเสร็จ One Stop Service ด้านกิจการไฟฟ้า
ที่แท้จริงสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ควรเร่งรัดคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงานเพื่อพิจารณาดําเนินงานและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานดังกล่าวต่อไป และควร
เร่งแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อจะได้
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. .... ภายในปี
๒๕๖๕ และเร่งการจัดทําระเบียบกรรมการกํากับกิจการพลังงานฯ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพิจารณากฎหมาย
ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ นุ มั ติ เ บ็ ด เสร็ จ One Stop Service ในกิ จ กรรมปฏิ รู ป ที่ ๒
การพั ฒ นาศู น ย์ ส ารสนเทศพลั ง งานแห่ ง ชาติ กระทรวงพลั ง งานและหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งควรเร่ ง
ดําเนินการด้านต่าง ๆ โดยในด้านงบประมาณ ควรเร่งเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุน
พัฒนาไฟฟ้าหรือแหล่งเงินงบประมาณอื่น ๆ สําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินการโครงการต่าง ๆ ที่ไม่ได้
รับการจัดสรรจากงบประมาณประจําปี ๒๕๖๕ ในด้านบุคลากร การดําเนินการในช่วงแรกควรจ้าง
บุคลากรภายนอก (Outsource) เพื่อมาติดตั้งระบบศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ จากนั้นควรเร่ง
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านสําหรับการดําเนินงานของการพัฒนาศูนย์
สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการดําเนินงานของศูนย์สารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติต่อไป ในด้านการเชื่อมโยงข้อมูล ควรศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลของ “หน่วยงาน
ของรัฐ” เพิ่ มเติม และดํ าเนินการแก้ไขปรั บปรุงกฎหมายร่วมกับหน่วยงานต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ
การจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อให้สามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงข้อมูลพลังงานสําหรับ
การจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติได้อย่ างสมบูรณ์ ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การใช้มาตรการ
บริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) สําหรับหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ควรเร่งรัดเสนอหลักการและแนวทางการดําเนินงานของธุรกิจบริษัท
จั ด การพลั ง งาน (ESCO) ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ พื่ อ พิ จ ารณาโดยเร็ ว และสํ า นั ก งบประมาณควรเร่ ง รั ด
ดําเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายที่เบิกจ่าย
ในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค โดยพิจารณากําหนดเพิ่ม “หมวด” สําหรับ
ค่าบริการจัดการพลังงานขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะ เพื่อให้การดําเนินการ ESCO สําหรับหน่วยงานภาครัฐ
สามารถขอจัดตั้งงบประมาณได้ตามกฎหมาย นอกจากนี้ พพ. ร่วมกับสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเริ่มดําเนินมาตรการ ESCO เป็นโครงการนําร่อง ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑๒
ปฏิ รูปพลั งงานภาคขนส่ง ระยะ ๒๐ ปี ควรนําทางเลือกในการลดการปล่อยคาร์บอนในภาคขนส่ ง

๑๔
โดยการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและใช้เชื้อเพลิงชีวภาพหรือพลังงานไฟฟ้า และควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โดยการใช้การขนส่งที่เป็นการลดพลังงาน รวมทั้งสนับสนุนและผลักดันการใช้การขนส่งสาธารณะ
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การติดตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบเลือกติดตามโครงการที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ โครงการ
ที่ได้มีการติดตามอยู่เดิม จํานวน ๑๕ โครงการของจํานวน ๔ ประเด็นปฏิรูป และจํานวน ๑๕ โครงการ
ของ ๕ กิ จ กรรมปฏิ รู ป พบแนวโน้ มอาจจะเสี่ ย งต่ อ การบรรลุเ ป้ าหมายภายในปี ๒๕๖๕ เนื่องจาก
เป้าหมายย่อยของกิจกรรมปฏิรูปที่ไม่มีโครงการ/การดําเนินการรองรับ โดยแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การป้ องกั น และปราบปรามการทุ จ ริต และประพฤติ มิช อบ (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง) ผลอั น พึ งประสงค์ แ ละ
ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมี ๒ เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ ๑ ประเทศไทยมีการทุจริตและประพฤติ
มิชอบลดลง ตัวชี้วัดคือ คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยดีขึ้น (Corruption Perceptions
Index : CPI) และเป้าหมายที่ ๒ หน่วยงานภาครัฐมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต ตัวชี้วัดคือ
ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งปัจจุบันผลการดําเนินการยังห่างไกลค่าเป้าหมาย
โดยเรื่องดังกล่าวมีความสําคัญ ซึ่งการดําเนินการของหน่วยงานเดียวคงจะบรรลุผลได้ยากต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จึงมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนงานเชิงรุกเพื่อยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ในปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗ ได้แก่ ต้องลดอุปสรรคและพัฒนาการอํานวยความ
สะดวกในการให้บริการภาครัฐที่เอื้อต่อการค้า การลงทุน มีแผนงานปรับปรุงและยกระดับการให้บริการ
มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ อํ า นวยความสะดวกและรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นสํ า หรั บ นั ก ลงทุ น ชาวต่ า งชาติ เปิ ด เผย
กระบวนการงบประมาณตามหลักสากล เช่ น สํ านักงบประมาณต้องเปิดเผยการจั ดทํางบประมาณ
โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ การนําร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเผยแพร่บนเว็บไซต์ล่วงหน้า ๓ เดือน
ก่อนเสนอให้รัฐสภาพิจารณา พัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อประชาชนโดยจัดทําเป็น ๒ ภาษา และต้อง
เป็นข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ประมวลผลและวิเคราะห์ได้ ควรสร้างการรับรู้เชิงรุกเชื่อมโยงถึง Partner
Institute ที่ จั ด ส่ ง ข้ อ มู ล ให้ กั บ แหล่ ง การประเมิ น ดั ช นี ก ารรั บ รู้ ก ารทุ จ ริ ต (CPI) และวางระบบการ
ขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนน (CPI) โดยจัดตั้งคณะทํางานขึ้นดําเนินการ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง จํานวน ๕ กิจกรรมปฏิรูป
ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต โครงการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน เห็นว่า
การดําเนินงานของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มีจํานวนบุคลากรและงบประมาณ
ไม่สอดคล้องกับพื้นที่ที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ เห็นว่าการดําเนินกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยการ
มี ส่ว นร่ ว มของเครื อ ข่ ายภาคประชาชนและองค์ ก รชุมชนนั้น ควรได้ รั บความร่ วมมื อ จากกระทรวง

๑๕
มหาดไทยในการจัดกิจกรรมของภาคประชาชนเพื่อสร้างความรับรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการต่อต้านการทุจริตด้วย กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีการพิจารณาศึกษาทบทวนพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงง่าย จัดทํากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการฟ้องปิดปาก ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นชอบในหลักการแล้ว กิจกรรม
ปฏิรูปที่ ๓ การพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติในการดําเนินคดีทุจริต
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พบว่า ผลการประเมิ น คุณธรรมและความโปร่ งใสในการดํ าเนิ นงานของ
หน่วยงานภาครัฐกับจํานวนคดีทุจริตของหน่วยงานภาครัฐมีความไม่สอดคล้องกัน กิจกรรมปฏิรูปที่ ๔
การพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ โครงการยกร่างกฎหมายว่าด้วยการขั ดกั น
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม ของสํานักงาน ป.ป.ช. ขณะนี้อยู่ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณา ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวเป็นร่างกฎหมายสําคัญที่จะบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดของการปฏิรูป
ประเทศ กิจกรรมปฏิรูปที่ ๕ การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดําเนินโครงการ
ขนาดใหญ่ เห็นว่า โครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบาย ของสํานักงาน ป.ป.ท. ทําให้
หน่วยงานที่เสนอของบประมาณมีมาตรการในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน และ
บูรณาการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามโครงการข้อตกลงคุณธรรมและโครงการความ
โปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ แต่กิจกรรมปฏิรูปดังกล่าวยังไม่รวมถึงการทุจริตเชิงนโยบายที่เกิดจาก
กลุ่มการเมืองโดยตรง
ด้านการศึกษา
การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน รัฐต้องดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับ
การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา เพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
ให้สมกับวัย แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและการศึกษาทําให้เด็กไม่สามารถไปโรงเรียนได้ตามปกติและเกิดปัญหาเด็กหลุดจากระบบ
การศึกษา ควรเร่งจัดระบบให้การช่วยเหลือเด็ก ซึ่งในเบื้องต้นอาจจะจัดสถานที่ปลอดภัยให้เด็กสามารถ
เข้าสู่ กระบวนการเรียนรู้ ปกติไ ด้ มีการเยี ยวยาด้านจิ ตใจของเด็ก และต้องจัดบุคลากรที่มีความรู้ให้
เพียงพอต่อการพัฒนาการศึกษา รวมทั้งควรให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองเพื่อแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
สําหรับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยการพัฒนาการศึกษา
ให้ ส มวั ย ในระดั บ ปฐมวั ย จะต้ อ งมี ก ารเตรี ย มการทั้ ง ในด้ า นสุ ข ภาพ โภชนาการ และการเตรี ย ม
ประสบการณ์การเรียนรู้ ในระดับอนุบาลต้องเน้นในเรื่องการสร้างทักษะ ความคิด และการควบคุม
อารมณ์ ในระดับประถมศึกษาเน้นในเรื่องระเบียบวินัย ทัศนคติ การพูดการเขียน และภาษา นอกจากนี้
ต้องมีการสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ให้ทันสมัยและมีความชัดเจน พัฒนาการเรียนการสอนทั่วประเทศ
ให้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน พัฒนาโรงเรียนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ สําหรับการพัฒนาการศึกษาขั้น

๑๖
พื้นฐาน ควรให้ความสําคัญกับโครงการพัฒนาศึกษานิเทศก์ เพื่อทําหน้าที่แนะนําชี้แนะแนวทางให้ครู
และผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และควรให้ความสําคัญกับ
ครูแนะแนวโดยเฉพาะการแนะแนวเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา การปรับโครงสร้างของหน่วยงานใน
ระบบการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับโครงการกระจาย
อํานาจการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคล มีความล่าช้าไม่สามารถดําเนินงานตามแผนและ
ยังไม่สําเร็จ จึงควรเร่งรัดดําเนินการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน โดยให้ท้องถิ่นและชุมชน
เข้ามีส่วนร่วมด้วย
สํ า หรั บ แผนปฏิ รู ป ประเทศด้ า นที่ ๑๒ การศึ ก ษา กิ จ กรรมปฏิ รู ป ประเทศที่ ๕
การปฏิ รู ป บทบาทการวิ จั ย และระบบธรรมาภิ บาลของสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาเพื่ อสนั บสนุ น การพั ฒ นา
ประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน ซึ่งการวิจัยและนวัตกรรมมีความสําคัญต่อการ
พัฒนาทุกด้าน และช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ อีกทั้งช่วยแก้ปัญหาให้ประเทศไทย
พ้ น กั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลางอย่ า งยั่ ง ยื น ซึ่ ง ที่ ผ่ า นยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ
เพื่อการลงทุนอย่างจริงจัง ทั้งที่ได้มีพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม
พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ ใช้บังคับแล้ว ทั้งนี้ การลงทุนการวิจัยและนวัตกรรมเกิดผล
อย่ า งน้ อ ย ๓ ประการ คื อ ๑) มี ง านวิ จั ย ที่ มี คุ ณภาพและปริ มาณที่ มากพอนํ าไปนําไปสู่ ก ารพั ฒ นา
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ๒) มีกําลังคนที่มีความรู้ ความสามารถสูง มีทักษะ และคิดเป็น
ทํ า เป็ น อย่ า งมี คุ ณ ภาพ โดยใช้ ก ระบวนการวิ จั ย ในการพั ฒ นากํ า ลั ง คนและผลงานทุ ก ระดั บ
๓) มีโครงสร้างพื้นฐานการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงมี National
Quality Infrastructure (NQI) แต่ ที่ ผ่ า นมาได้ รั บ งบประมาณจากภาครั ฐ น้ อ ยมาก (๐.๐๘ - ๐.๒๐
เปอร์เซ็นต์ ของ GDP) ดังนั้น จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการจัดโครงสร้างบริหาร
จัดการให้เหมาะสมตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งให้มีกฎหมายลําดับรองที่สามารถนําไปสู่การ
ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรัฐควรลงทุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้นทั้งจํานวนเงินและ
เปอร์เซ็นต์ของ GDP ควบคู่กับการจูงใจให้เอกชนลงทุนด้านนี้เพิ่มขึ้น โดยใช้มาตรการจูงใจด้านภาษี
สินเชื่อ และ BOI อีกทั้งควรส่งเสริมให้เกิดกลไกความร่วมมือในการวิจัยและนวัตกรรมระหว่างภาครัฐ
เอกชน และประชาชน ทั้งในส่วนกลาง สถาบัน และชุมชนท้องถิ่น เพื่อให้มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
และนําไปใช้ประโยชน์ได้ นอกจากนี้ ควรให้มีระบบการติดตามและประเมินงานวิจัยและนวัตกรรม
โดยเน้นการติดตามการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
หรือสิ่งแวดล้อม ซึ่งจําเป็นต้องมีระบบ IT เฉพาะเพื่อการนี้และให้เชื่อมโยงกับระบบ eMENSCR อีกทั้ง
หน่วยงานราชการทุกแห่งที่เป็นนิติบุคคลควรต้องจัดทํารายงานการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

๑๗
ทุก ๆ ปี และให้มีการประเมินผล Transparency Report Index กับ ป.ป.ช. เพื่อให้ทุกหน่วยงานเป็น
Transparency Organization รวมถึงให้มีการประชาสัมพันธ์ผลงานให้มากขึ้น เพื่อให้เห็นประโยชน์
ในการใช้ระบบและกระบวนการวิจัยและนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทุกด้าน นอกจากนี้
ในส่วนของกิจกรรม Big Rock ที่เป็นการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ นั้น ประเทศไทยควรมีการกําหนดด้วยว่า ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ คนไทยต้องมีทักษะใดบ้าง และต้องตระหนักรู้ร่วมกันว่า การเรียนรู้ทุกระดับนั้น ยังมีการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอีกด้วย
ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ในกิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกช่วงวัย ผ่านการปฏิรูป
อุตสาหกรรมบันเทิง และการใช้กลไกร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อน ควรให้ความสําคัญ
กับความยั่งยืนของกิจกรรมต้นแบบในเรื่องคุณธรรมในระดับชุมชนและท้องถิ่น และควรเพิ่มกิจกรรม
ให้หลากหลายและเน้นการบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน รวมทั้งควรเร่ง
ขับเคลื่อนกลไกระบบเครดิตสังคมในระดับพื้นที่ให้สามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนกิจกรรม
ปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการเรียนรู้และเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรมแบบบูรณาการ ควรบูรณาการ
แหล่ งเรี ย นรู้ ทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์ ก รปกครองส่ วนท้ องถิ่น และภาคประชาชน และควร
บูรณาการกับหน่วยงานส่วนภูมิภาคในการขั บเคลื่ อนพื้น ที่เศรษฐกิ จวั ฒนธรรม รวมทั้ งควรกําหนด
มาตรการการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ขององค์การภาครัฐในด้านวัฒนธรรมให้มีความยั่งยืน นอกจากนี้
ในภาพรวมควรกําหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพ เป้าหมายเชิงปริมาณ และค่าตั้งต้น (Baseline) ให้ชัดเจน
และควรจัดสรรงบประมาณรองรับโครงการในแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศให้ครบถ้วน ในส่วน
กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาการออกกําลังกาย
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนานักกีฬาอาชีพ ในเป้าหมายย่อยที่ ๑
ส่งเสริมการออกกําลังกายและเล่นกีฬาในชุมชนเมืองและท้องถิ่น ควรกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่ พลศึกษา เนื่องจากเจ้ าหน้าที่พลศึกษาเป็น กลไกหลักในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ด้านกีฬาให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ ได้แก่ การรณรงค์ส่งเสริม
กิ จ กรรมการออกกํ า ลั ง กายอย่ า งถู ก สุ ข ลั ก ษณะและหลั ก วิ ช าการ นอกจากนี้ ควรนํ า เสนอวิ ธี ก าร
การออกกําลังกายในความปกติใหม่ (New Normal) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) เช่น การออกกําลังกายด้วยการใช้สื่อดิจิทัล ในเป้าหมายย่อยที่ ๓
การสร้างโอกาสทางการกีฬาและพัฒนากีฬา ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบแนวทางการดําเนินงานโครงการ
พัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในเป้าหมายย่อยที่ ๔
การปรับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายด้านกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หลังจากที่มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน

๑๘
การจัดการแข่งขันกี ฬา และการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๕๙ และมีก ารประกาศราชกิจ จานุ เ บกษาแล้ ว ควรเชิ ญหน่วยงานที่ เกี่ ย วข้ องมารั บ ทราบ
ระเบียบดังกล่าว เพื่อหาแนวทางบูรณาการ การบริหารจัดการและการใช้งบประมาณร่วมกันอย่างคุ้มค่า
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ติดตามการบริหารงบประมาณ
จากรายงานความคืบหน้าฯ พบว่า การรายงานยังขาดการนําเสนอข้อมูลการดําเนินการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ชัดเจนครบถ้วน อาทิเช่น จํานวนโครงการ การจัดลําดับความสําคัญ
ความชั ด เจนของงบประมาณที่ ใ ช้ ดํ า เนิ น การ ได้ แ ก่ โครงการที่ ใ ช้ ง บประมาณรายจ่ า ยประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือต่อเนื่องไปในงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
รวมถึ งการปรั บแผนในการบริ หารงบประมาณ โครงการที่ ใช้เงินนอกงบประมาณ โครงการที่ ไ ม่ ใช้
งบประมาณ โครงการที่ยังไม่ได้รับการจั ดสรรงบประมาณ และความคืบหน้าของโครงการที่คาดว่า
จะแล้วเสร็จและสามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ ในส่วนเป้าหมายย่อย
ที่ยังไม่มีโครงการ/การดําเนินงาน รองรับทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ ๒๕๖๕ ควรต้องมีการ
หารือเพื่อทบทวนแผนการดําเนินการ นอกจากนี้ ระยะเวลาในการดําเนินโครงการ/การดําเนินงาน
สิ้นสุดล่าช้ากว่าระยะเวลาสิ้นสุดของเป้าหมายย่อยที่กําหนดไว้ ควรพิจารณาหาแนวทางรองรับหรือ
กํากับติดตามหน่วยงานที่ใช้ระยะเวลาเกินกว่าเป้าหมายกําหนด โดยเฉพาะที่ล่วงเลยวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๕ ให้ชัดเจน ในส่วนโครงการ/การดําเนินงาน ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จําเป็นจะต้องมีการ
ทบทวนโครงการทั้งหมด โดยวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณรองรับ การจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการ/การดําเนินงาน ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และมีความจําเป็นต้อง
ดํ า เนิ น การ เพื่ อ นํ า ไปสู่ ก ารใช้ ง บกลางในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และการของบประมาณปี
พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดําเนินการในไตรมาสที่ ๑ ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด ทั้งนี้ ในส่วนข้อมูลโครงการ/
การดําเนินงาน รองรับกิจกรรม Big Rock การนําเข้าข้อมูลและการรายงานความคืบหน้า ณ สิ้นไตรมาส
๓/๒๕๖๔ ยังไม่ครบถ้วน ควรเร่งรัดประสานงานเชิงรุกให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักและหน่วยงาน
ร่ ว มดํ า เนิ น การได้ นํ า เข้ า ข้ อ มู ล ในระบบ eMENSCR พร้ อ มกั บ ทํ า การประมวลผลและรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการ/การดําเนินงาน ภายใน ๑ เดือนนับจากวันสิ้นสุดไตรมาส ตามหน้าที่ที่กําหนดไว้
ในระเบี ย บว่า ด้ วยการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ น ผลการดํ าเนิ น การตามยุ ทธศาสตร์ ช าติ แ ละ
แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ อย่างเคร่งครัด

๑๙
การเร่งรัดการตรากฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
คณะกรรมาธิ ก ารสามั ญ ประจํ า วุ ฒิ ส ภาทั้ ง ๒๖ คณะได้ ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กและ
จัดลําดับความสําคัญเร่งด่วนในการเร่งรัดติดตามกฎหมายที่ต้องจัดทําหรือปรับปรุงเพื่อการดําเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งคณะกรรมาธิการ ตสร. ได้ประมวลผลการคัดเลือกแล้ว
เห็นควรให้มีการเร่งรัดและติดตามมากที่สุด จํานวน ๙ ฉบับ ได้แก่
๑. พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
๓. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. ....
๔. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ....
๕. ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
พ.ศ. ....
๖. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
๗. ร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. ....
๘. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดทําประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. ....
๙. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ....
อย่ า งไรก็ ตาม แม้ ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ ห ลายฉบั บ ไม่ ว่ า จะเป็ น พระราชบั ญ ญั ติ ตาม
หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ มีผลบังคับใช้แล้ว แต่ยังไม่ มีการออกอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว หรือออกไม่ครบถ้วน จึงควรเร่งรัดการออกอนุบัญญัติต่าง ๆ ตามกฎหมายให้ครบถ้วน เพื่อให้
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์
กฎหมาย และควรมีการพิจารณายกเลิก แก้ ไขกฎหมาย หรือกฎที่เป็ นภาระต่อการดําเนิ นชีวิตของ
ประชาชน ซึ่งบางฉบับได้มีการดําเนินการแล้ว และในการรายงานผลการดําเนินการควรมีรายละเอียดว่า
มี ก ารดํา เนิ น การอยู่ใ นขั้ น ตอนใด นอกจากนี้ หน่ ว ยงานควรจั ด ทํ า คํ า อธิ บ ายสรุ ป สาระสํ าคั ญ ของ
กฎหมายและจัดทําคําแปลกฎหมายให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ต่อมารองประธานคณะกรรมาธิการ ตสร. (พลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์) ได้ กล่าว
ขอบคุณทุก ฝ่ายที่ เกี่ ยวข้ อง ทั้ งผู้ แทนฝ่ ายบริหารและผู้ แทนคณะกรรมาธิ ก ารสามั ญประจําวุฒิ สภา
และสมาชิกวุฒิสภาที่ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์
ต่อรายงานดังกล่าว ทั้งในภาพรวมและเชิงลึกอย่างกว้างขวางต่อแผนการปฏิรูปประเทศทั้งฉบับเดิม
และฉบับปรับปรุง (Big Rock) อันจะช่วยกันขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศให้สําเร็จตามกรอบเวลา

๒๐
เพื่ อ ประโยชน์ ข องประชาชนและประเทศต่ อ ไป โดยคณะกรรมาธิ ก าร ตสร. จะได้ ร วบรวมข้ อ มู ล
และสรุป ผลการอภิป รายทั้ งหมด พร้อมทั้ งสรุป ผลการศึก ษาวิ เคราะห์รายงานความคื บหน้ าในการ
ดําเนิ น การตามแผนการปฏิรู ป ประเทศ เพื่ อ เสนอไปยั งคณะรัฐ มนตรี ใ นฐานะฝ่ า ยกํ า หนดนโยบาย
ได้นําไปขับเคลื่อนและเร่งรัดไปยังหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
ได้ดําเนินการตามแผนงาน/โครงการให้เห็นเป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และ
จับต้องได้ในเชิงประจักษ์อย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นและให้ความสําคัญกับขั้นตอนการพิจารณาโครงการ
เพื่อ ให้ ไ ด้โ ครงการที่ สํา คั ญ แท้ จ ริ ง และมี จํ า นวนที่ เพีย งพอต่ อ การบรรลุ เป้ า หมาย ทั้ งนี้ สํ า นัก งาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้องพิจารณาอย่างรอบคอบร่วมกับส่วนราชการที่รับผิดชอบ
ก่อนขออนุมัติคณะรัฐมนตรี
จากนั้นเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายดนุชา พิชยนันท์)
และผู้อํานวยการสํานักงาน ป.ย.ป. (นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์) ได้กล่าวขอบคุณและชี้แจง สรุปได้ว่า
ผลการรายงานความคื บ หน้ า ในการดํ าเนิ น การตามแผนการปฏิ รู ป ประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของ
รัฐธรรมนูญ (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จะประสานกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่ อเร่งรัดขับเคลื่อนและผลักดันให้มีการดําเนินการที่ ส่งผลต่อ
กิจกรรมปฏิรูปฉบับปรับปรุง (Big Rock) และจักได้มีการถ่ายทอดนโยบายตามลําดับชั้นความรับผิดชอบ
ให้ชัดเจน และกํากับดู แลอย่ างใกล้ชิด รวมทั้ งให้ความสําคั ญกั บการออกกฎหมายที่จํ าเป็ นเร่งด่วน
เพื่อให้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาโดยเร็ว รวมทั้งทุกประเด็นที่สมาชิกวุฒิสภาได้ให้ความสําคัญ ได้แก่
การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง ให้ความสําคัญกับร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะอย่างแท้จริง
ด้านบริหารราชการแผ่น ดิน ที่ให้ความสําคัญกับการบริหารจั ดการและการคัดกรองที่ มีจํานวนมาก
โดยให้มีระบบคัดกรองกลางสําหรับเป็นศูนย์บริการเอกชนและประชาชน ด้านกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งควรมีการปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านเศรษฐกิจ
กรณีให้ความสําคัญกับการเร่งรัดให้มีการสร้างรางรถไฟช่วงขอนแก่น – หนองคาย และช่วงมาบกะเบา –
ชุมทางถนนจิระ นั้น ขอชี้แจงว่า ขณะนี้การดําเนินการสร้างทางรถไฟรางคู่ช่วงขอนแก่น – หนองคาย
ทางกระทรวงคมนาคม โดยการรถไฟได้มีการปรับปรุงรายงานการศึกษาความเหมาะสมการดําเนินการ
เรียบร้อยแล้ว และจักได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป ด้านการสาธารณสุข ให้มีการปรับปรุง
ให้ มีประสิ ทธิภ าพเพื่ อ ประชาชนได้รั บการบริ ก ารด้านสาธารณสุ ข ที่ ดี ด้ านสังคม ให้ เร่งรั ดการออก
กฎหมายกองทุนบําเหน็จบํานาญแห่งชาติเพื่อให้มีความชัดเจนในการบริหารจัดการลูกจ้างและนายจ้าง
ให้เหมาะสม ด้านพลังงาน ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างกิจการพลังงานเพื่อรองรับแนวโน้มการเปลี่ยน
ผ่านพลังงานและรองรับการปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานภาคขนส่ง ในเรื่องนี้ได้มีการจัดทําแนวทางการ
ทํางานร่วมกันระหว่างกระทรวงพลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงเกษตรในการจัดแผนการ

๒๑
ทํา งานให้ บ รรลุ เป้ า หมาย และเรื่ อ งการปรั บ เปลี่ ย นยานยนต์ ไ ฟฟ้า จะมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นทั้ ง รถยนต์
ส่ว นบุ ค คล จั ก รยานยนต์ รวมถึ ง รถบั ส โดยสารด้ ว ย ด้ า นการศึ ก ษาให้ ค วามสํ า คั ญกั บ การส่ ง เสริ ม
หลั ก สู ต รศึ ก ษานิ เ ทศก์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ไปสู่ ก ารศึ ก ษาระดั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สํ า หรั บ เรื่ อ งงบประมาณขอชี้ แ จงว่ า การจั ด สรรงบประมาณ
ในปี ๒๕๖๕ มีข้อจํากัดค่อนข้างมาก เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ไม่เป็นไปตามเป้า โดยที่ในขณะนี้มีการจัดทํายุทธศาสตร์
จัดสรรงบประมาณประจําปี ๒๕๖๖ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ประสาน
กับสํานั กงบประมาณให้มีการนํายุทธศาสตร์ชาติ โครงการสําคัญภายใต้แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์
และโครงการสําคัญที่อยู่ภายในแผนการปฏิรูปประเทศไปบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ
และจะผลักดันให้มีการจัดสรรงบประมาณต่อไปโดยเฉพาะโครงการที่มีความเร่งด่วนสูงสุดทุกด้าน ทั้งนี้
ในการดําเนินการขับเคลื่อนตามแผนการปฏิรูปประเทศ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูประเทศทุกด้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันดําเนินการตามแผน
ขับเคลื่อนกิจกรรมการปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสําคัญ
(Big Rock) ตามที่ ระบุ ไว้ ในแผนปรั บ ปรุ งทั้ ง ๑๓ ด้ าน และผลั ก ดั นให้ มี การแก้ ไขปรั บปรุ งกฎหมาย
๔๕ ฉบับ เพื่อให้มีการดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจะปรับปรุงและพัฒนาระบบ eMENSCR
เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานได้โดยสะดวก สามารถติดตาม กํากับดูแลได้อย่างต่อเนื่อง
สําหรับการดําเนินงานของสํานักงาน ป.ย.ป. มีการดําเนินการปรับปรุงและเพิ่มเติมช่องทาง
การทํางานและการอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการติดต่อกับราชการโดยเฉพาะกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ซึ่งได้ดําเนินการร่วมกับสํานักงาน ก.พ.ร. และมีการปรับปรุงการทํางานและมาตรการต่าง ๆ
ที่มีผลทําให้ลดละเลิกระบบการอนุญาต เพื่อไม่ให้เกิดภาระแก่ประชาชน ซึ่งสามารถดําเนินการไปแล้ว
๘๕ เปอร์ เ ซ็ น ต์ สํ า หรั บ ปั ญ หาเรื่ อ งสภาพภู มิ อ ากาศเรื่ อ งนี้ มี ก ารดํ า เนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
มีเป้าหมายเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก โดยสํานักงาน ป.ย.ป. ได้รับมอบหมายให้ศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งได้มีการ
พัฒนาต่อยอดและมีการรายงานผลไปยังนายกรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้สํานักงาน
ป.ย.ป. ร่ ว มกั บ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และองค์ ก ารบริ ห ารจั ด การก๊ า ซ
เรือนกระจกดําเนินการศึ กษาโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะเรื่ องข้อกฎหมายว่าจะต้ องมีการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายใด หรือจะต้องมีกฎหมายขึ้นบังคับใช้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ เรื่องการเร่งรัดการออกกฎหมาย
มีจํานวน ๔๕ ฉบับ และมีกฎหมายตามหมวด ๑๖ รวมถึงกฎหมายที่ต้องตราขึ้นตามนโยบายรัฐบาล
รวม ๗๑ ฉบับ ซึ่งแม้มีการผลักดันไปแล้วหลายฉบับแต่ยังมีอีกหลายฉบับที่เป็นปัญหา เช่น กฎหมาย
เกี่ยวกับการขัดกันของผลประโยชน์ที่จะต้องขับเคลื่อนต่อไป สําหรับกฎหมายจํานวน ๙ ฉบับตามที่
สมาชิกได้กล่าวมานั้น สํานักงาน ป.ย.ป. จะนําเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายระยะ
เร่งด่วนต่อไป ซึ่งมีกฎหมายหลายฉบับที่ มีการดําเนินการไปแล้ว เช่น กฎหมายอํานวยความสะดวก
สํานักงาน ก.พ.ร. ดําเนินการจัดทําการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพื่อพิจารณาว่าจะต้องมีการ

๒๒
พัฒนาปรับปรุงกฎหมายในประเด็นใดบ้าง ทั้งนี้ จักได้พยายามผลักดันให้สัมฤทธิ์ผลตามค่าเป้าหมาย
และขอรับประเด็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ ไปเพื่อพิจารณาดําเนินการร่วมกับ ป.ย.ป. กระทรวงต่อไป
ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการ
ปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔)
พร้อมทั้งเห็นด้วยกับสรุปผลการวิเคราะห์รายงานดังกล่าวของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และมีมติให้ส่งรายงาน
ไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป
(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๓๕ นาฬิกา

สํานักการประชุม
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

