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เอกสารประกอบการรายงานความก้าวหน้าของยทุธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๒ 

 
ผลการรายงานความคืบหน้าในการด าเนนิการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน–มิถุนายน ๒๕๖๒) ต่อท่ีประชุมวุฒิสภา 
 
สรุปผลการอภิปราย 
สมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมอภิปรายจ านวน ๒๐ คน โดยสามารถสรุปได้เป็น ๓ ประเด็น ได้แก ่

๑. รปูแบบการรายงานและการติดตามผล 
๑.๑ ควรเพ่ิมเติมให้เห็นความชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป้าหมาย ตัวชี้วัด เพ่ือให้สามารถ

ประเมินผลในแต่ละรอบไตรมาสได้ รวมทั้งสามารถน าข้อมูลมาประมวลผลความคืบหน้าในการด าเนินการได้
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน และควรพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิรูปประเทศในระยะครึ่งแผนด้วย 

๑.๒ ควรมีการแบ่งขอบเขตการด าเนินงานในประเด็น/กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ชัดเจน และ 
ควรรายงานความคืบหน้าในขอบเขตงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย 

๒. การเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
๒.๑ ด้านการเมือง อยู่ระหว่างด าเนินการทั้งสิ้น ทั้งที่ด้านการเมืองเป็นเรื่องที่ส าคัญและส่งผลต่อการ

ปฏิรูปด้านอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมาถึงต้องการให้รัฐบาลเป็นผู้น าในการ
รณรงค์การเลือกตั้งทีสุ่จริตและเที่ยงธรรมด้วย 

๒.๒ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการโดยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม อาทิ ประวัติข้าราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง โปร่งใส ตรวจสอบ ซึ่งสถานะ
ตอนนี้ในรายงานบอกว่าอยู่ระหว่างด าเนินการเห็นควรเร่งรัดการด าเนินการ และการบริการภาครัฐ สะดวก 
รวดเร็ว ตอบโจทย์ชีวิตประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนสามารถรับรู้ผลได้มากที่สุด แผนงานที่เกี่ยวกับ
การบูรณาการเลขหมายแจ้งเหตุฉุกเฉินให้เหลือเพียงหมายเลขเดียวที่ได้ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ 
กสทช. ด าเนินการ ซึ่งควรมีการรายงานถึงปัญหาและอุปสรรคให้ชัดเจน เพ่ือเร่งด าเนินการให้ เกิดผลส าเร็จ
ต่อไป  

๒.๓ ด้านกระบวนการยุติธรรม เรื่องพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ที่ได้รายงานว่ามีความคืบหน้าแล้ว นั้น มีความคืบหน้าอย่างไร  และในประเด็นย่อยที่ ๘.๒ และ ๘.๓ 
ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ ยังไม่มีการแบ่งภาระงาน
ความรับผิดชอบ ต่อไปจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

๒.๔ ด้านเศรษฐกิจ เรื่องธนาคารที่ดิน ในประเด็นที่ ๘ การสร้างความมั่นคงด้านที่ดินให้กับประชาชน 
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากแก่ประชาชน ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

๒.๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประเด็นปฏิรูป 
ที่ ๑ การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการแบ่งเขต
แดนทางทะเลรายจังหวัดทั้งในระดับภาพรวมและระดับพ้ืนที่ และกิจกรรมที่ ๔ จัดท าร่างแผนที่การแบ่งเขต
แดนทางทะเลทั้ง ๒๓ จังหวัด ตามหลักการทางวิชาการ เนื่องจากหากเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดใด จังหวัดนั้น
จะสามารถด าเนินการจัดการเตือนภัยในกรณีฉุกเฉิน และด าเนินการป้องกันได้ทันท่วงท ี
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๒.๖ ด้านสาธารณสุข การปรับบทบาทโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขและระบบบริหารสถานบริการ
ของกระทรวงสาธารณสุข และการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ปัจจุบันด้านนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขยังไม่เป็นเอกภาพ และยังแยกส่วนกันอยู่ ซึ่งหากจะท าการปฏิรูประบบสาธารณสุขของ
ไทยให้สัมฤทธิ์ผล ควรมีการสร้างเอกภาพที่ชัดเจน และกระจายอ านาจ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ กระทรวงสาธารณสุขจะต้องปรับบทบาทของกระทรวงเพ่ือเป็นหน่วยนโยบาย และฝ่าย
บริหารมีการตัดสินใจที่เด็ดขาด หากท าเช่นนี้ได้ จะท าให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศไทยมีระบบ
สุขภาพที่เดินหน้าได้อย่างยั่งยืน และประเด็นบริการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบ Universal Coverage for 
Emergency Patients : UCEP ที่ยังเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ไม่ชัดเจน ไม่สามารถเข้าถึงปัญหาและอุปสรรคได้
อย่างชัดเจนอาจจะเกิดจากเจ้าหน้าที่ หรือประชาชนที่ยังไม่เข้าใจ จึงเห็นควรให้สร้างความเข้าใจในเรื่อง
กฎหมาย และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

๒.๗ ด้านสังคม แผนการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุ ในการท างานขยายอายุ เกษียณราชการ 
จาก ๖๐ ปี เป็น ๖๓ ปี (โดยใช้เวลา ๖ ปี คือ ๒ ปี ขยาย ๑ ปี) ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕ โดยมี
ส านักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาความเหมะสมของต าแหน่งที่จะมีการขยายอายุเกษียณ รวมทั้ง 
ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. .... เพ่ือให้มีกลไกการบูรณาการใน
พ้ืนที่เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์ เพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่ ต้องด าเนินการอย่าง
จริงจัง และสนับสนุนกฎหมายการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และกฎหมายยุติธรรมชุมชน  และ
ประมวลกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ควรด าเนินการร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ 

๒.๘ ด้านพลังงาน ได้แก่ (๑) ศูนย์สารสนเทศด้านพลังงานปัจจุบันไม่ได้รับการเชื่อถือเนื่องจากอยู่ภายใต้
กระทรวงจึงจ าเป็นต้องสร้างความเข้าใจกับประชาชน โดยควรมาจากหน่วยงานที่เป็นกลาง  หรือบุคคล 
ที่สามมาเป็นส่วนช่วย (๒) การโอนย้าย ๓ การไฟฟ้า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง) ซึ่งมีแนวคิดมานาน แต่ไม่สามารถไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้จริง 
จึงท าให้เกิดการใช้จ่ายที่ซ้ าซ้อน หากสามารถท างานร่วมกันได้จะลดค่าใช้จ่ายของประเทศได้จ านวนมาก 
(๓) การจัดการก๊าซธรรมชาติไม่ให้เกิดการหยุดชะงัก พ้ืนที่ทับซ้อนระหว่างไทย-กัมพูชา ควรมีการด าเนินการ
เช่น กรณีตัวอย่างไทย-มาเลเซีย เพ่ือลดการน าเข้า LNG จากต่างประเทศ และ (๔) การน าขยะมูลฝอยไปเป็น
เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันได้รับการร้องเรียนว่าซับซ้อน และผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน แต่ไม่มีการ
ด าเนินการที่คืบหน้า และขยะไม่จ าเป็นต้องเป็นโรงไฟฟ้าเสมอควรที่จะสามารถน าไปท าประโยชน์อย่างอ่ืน
นอกจากไฟฟ้าอย่างเดียว และจัดเป็นศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว 

๒.๙ ด้านการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ซึ่ งมีก าหนดแล้วเสร็จภายในปี  ๒๕๖๓  
แต่ยังไม่มีความคืบหน้าการด าเนินการ จึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากครู บุคลากรทางการศึกษา 
และประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนร่วมกัน น าไปสู่นโยบายของรัฐบาลและนวัตกรรม ๔.๐ ด้วย รวมทั้งควรติดตาม
ผลความคืบหน้าการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคาดหวังว่ากฎหมายฉบับนี้จะช่วยลดความเหลื่อม
ล้ าของประเทศ 

๓. ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
๓.๑ เห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงาน

ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาต่อไป และเห็นควรให้ความส าคัญกับการปฏิรูปประเทศ 
ในเรื่องของ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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มาตรา ๒๕๗ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยอาจจะพิจารณาเพ่ิม
เป็นแผนการปฏิรูปประเทศด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ หรือเพ่ิมเป็นประเด็นปฏิรูปใน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

๓.๒ เห็นควรเร่งการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในทุกภาคส่วนผ่านช่องทางต่าง ๆ และเน้นการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้มากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้
ทราบถึงความส าคัญของการปฏิรูป โดยสื่อสารให้เห็นภาพว่าการปฏิรูปเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันอย่างไร และ
จะเข้ามามีส่วนร่วมได้ด้วยวิธีอะไร รวมทั้งควรสร้างการประชาสัมพันธ์ตามบริบทของกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมด้วย 

๓.๓ ในการด าเนินการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศมิใช่เพียงหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
เท่านั้น แต่เป็นหน้าที่ของทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ซ่ึงจะท าให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประสบความส าเร็จได้  
 
สรุปประเด็นอภิปรายเบื้องต้นของวุฒิสภา 

๑.  พ.ต.ต. ยงยุทธ  สาระสมบัติ สรุปประเด็นอภิปราย ดังนี้  
 ๑) รูปแบบการรายงานยังคงมุ่งเน้นเชิงพรรณนามากกว่าเชิงปริมาณ และมีลักษณะทับซ้อนหรือเหลื่อมล้ า
กันระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศบางด้าน รวมทั้งไม่มีการรายงานลึกถึงในระดับกิจกรรม แต่เป็นการรายงาน
ระดับแผนงาน โดยรัฐธรรมนูญฯ ตามมาตรา ๒๕๙ ระบุว่าก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฯ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังว่าจะบรรลุในระยะเวลาห้าปี  
จึงควรมีการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๕๗ และเรื่องพิจารณา
ประเมินแผนการปฏิรูปในระยะครึ่งแผนด้วย 
๒) เห็นควรเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการโดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม อาทิ ประวัติข้าราชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง โปร่งใส ตรวจสอบได้มี ๒ กลยุทธ์ ๔ แผนงาน ซึ่งสถานะตอนนี้
ในรายงานบอกว่าอยู่ระหว่างด าเนินการ  
 ๓) ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเรื่องความไม่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของกรรมาธิการในบางประเด็น 
อาทิ เรื่องผังเมืองไปอยู่ในกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรื่องผังเมืองควรจะอยู่ใน
กรรมาธิการด้านบริหารราชการแผ่นดิน 

๒.  นพ.อ าพล  จินดาวัฒนะ เสนอว่าการายงานมีการปรับปรุงที่ดีขึ้น รวมทั้งมีผู้แทนจากคณะรัฐมนตรี  
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) และ
ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านหรือผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงด้วย แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติ 
ได้ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศอย่างจริงจัง โดยมีประเด็นอภิปรายสรุปได้ดังนี้  

๑) เห็นควรเร่งรัดการด าเนินงานแผนการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการท างาน ขยายอายุเกษียณ
ราชการจาก ๖๐ ปี เป็น ๖๓ ปี (โดยใช้เวลา ๖ ปี คือ ๒ ปี ขยาย ๑ ปี) ด าเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕ 
โดยมีส านักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างด าเนินการศึกษาความเหมะสมของต าแหน่งที่จะมีการขยายอายุเกษียณ 
รวมทั้ง ร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. .... เพ่ือให้มีกลไกการบูรณาการ
ในพ้ืนที่เกิดการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์ เพ่ือการพันนาในพ้ืนที่ ต้องด าเนินการอย่าง
จริงจัง และสนับสนุนกฎหมายการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และกฎหมายยุติธรรมชุมชน  และ
ประมวลกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ควรด าเนินการร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ 
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๒) ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมให้ทบทวนการตั้งหน่วยงานใหม่ ยุบ หรือยกเลิกหน่วยงานเท่าที่จ าเป็น 
ตามบริบทของประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

๓.  นายเฉลิมชัย  บุณยะลีพรรณ สรุปประเด็นอภิปรายว่า การปฏิรูปประเทศ มาตรา ๒๕๘ จ.  
ด้านการศึกษานั้น จะส่งผลต่อการปฏิรูปประเทศด้านอื่น ๆ ด้วย แตป่ัจจุบันคณะกรรมการอิสระเพ่ือการปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาได้สิ้นสุดลงไปแล้ว  จึงเห็นควรที่ต้องมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการศึกษา เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาต่อไป 

๔.  นายวันชัย  สอนศิริ เสนอว่าการรายงานท าให้เข้าใจการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศมากขึ้น 
ทั้งท่ีด าเนินการแล้ว ระหว่างด าเนินการ และจะด าเนินการในระยะต่อไป ท าให้วุนิสภาสามารถติดตาม เร่งรัด 
ได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้นโดยสรุปประเด็นอภิปรายได้ดังนี้ 
 ๑) รูปแบบการรายงานและการติดตามผล ในเรื่องที่ได้ด าเนินการไปแล้ว อาทิ ทนายความอาสาประจ า
สถานีต ารวจ พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้น าเสนอผลการด าเนินงานที่เห็นผล
เป็นรูปธรรม ในการรายงานครั้งต่อไป 
 ๒) เห็นควรเร่งรัดการด าเนินงาน ประเด็นการปฏิรูปการเมืองไม่มีความคืบหน้าอยู่ระหว่างด าเนินการ
ทั้งสิ้น ทั้งที่เรื่องการปฏิรูปการเมืองเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด เมื่อเรื่องนี้ส าเร็จการปฏิรูปด้านอ่ืน  ๆ จะตามมา 
ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะมาถึงต้องการให้รัฐบาลเป็นผู้น าในการรณรงค์การเลือกตั้ง
ทีสุ่จริตและเที่ยงธรรม 
 ๓) ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เรื่องการประชาสัมพันธ์สิ่งที่รัฐบาลท าให้ประชาชนได้รับรู้  ถ้ามีการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นผลงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านด้วย คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านสื่อสารมวลชนฯ ควรมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ และก ากับดูแลในเรื่องข่าวปลอม Fake News 

๕. นายตวง  อันทะไชย สรุปประเด็นอภิปรายว่า ควรเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา อาทิ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีก าหนดแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓ แต่ยังไม่มีความ
คืบหน้าการด าเนินการ จึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน 
เพ่ือขับเคลื่อนร่วมกัน น าไปสู่นโยบายของรัฐบาลและนวัตกรรม ๔.๐ ด้วย รวมทั้งควรติดตามผลความคืบหน้า
การด าเนินการตามพระราชบัญญัติการพันนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคาดหวังว่ากฎหมายฉบับนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ าของประเทศ  

๖. นายอนุศักดิ์  คงมาลัย สรุปประเด็นอภิปราย ดังนี้ 
 ๑) รูปแบบการรายงานและการติดตามผล ควรมีโครงสร้างการน าเสนอที่ชัดเจน โดยในแต่ละประเด็น/
กิจกรรมของแผนปฏิรูปนั้นมีการรายงานถึงหน่วยงานผู้ด าเนินการ แต่เป็นการรายงานในภาพรวม ควรมีการ
แบ่งขอบเขตการด าเนินงานในประเด็น/กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ให้ชัดเจน และควรรายงาน
ความก้าวหน้าในขอบเขตงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย และในการายงานความก้าวหน้าในอีก  
๓ เดือนข้างหน้า ต้องการให้รายงานเป้าหมายในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมากขึ้น 
 ๒) ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับปัจจัยของความส าเร็จในการปฏิรูปนั้น คือ การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชน ควรเร่งการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบถึงความส าคัญของการปฏิรูป ท าแล้วจะได้
อะไร โดยสื่อสารให้เห็นภาพว่าการปฏิรูปเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันอย่างไร และจะเข้ามามีส่วนร่วมได้ด้วย  
วิธีอะไร หรือเมื่อเวลาใด รวมทั้งควรแบ่งการประชาสัมพันธ์ตามบริบทของกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมด้วย  
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๗. นายทวีวงษ์ จุลมนตรี สรุปประเด็นอภิปราย ดังนี้ 
 ๑) รูปแบบการรายงานและการติดตามผล ในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นด้านสาธารณสุข ที่ผ่านมามีปัญหา
หรอือุปสรรคหรือไม่ เนื่องจากการรายงานส่วนใหญ่สถานะจะอยู่ระหว่างการด าเนินงาน ซึ่งไม่สามารถทราบถึง
ปัญหาหรืออุปสรรคที่ผ่านมาได้ จึงไม่สามารถสร้างความชัดเจนให้แก่กรรมาธิการที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่าง  
เช่น ระบบบริการปฐมภูมิเป็นผลงานที่ชัดเจนของรัฐบาล ในการรายงานความคืบหน้าเมื่อ ๓ เดือนที่แล้ว 
มีจ านวนสถานบริการ ๕๐ แห่งทั่วประเทศ แต่ในสถานะตอนนี้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีสถานบริการเพ่ิมขึ้น
อีกกี่แห่ง และจะสามารถเพ่ิมขึ้นได้ตามที่ก าหนดได้เมื่อไหร่ รวมไปถึงไม่สามารถทราบถึงปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้างที่รายงานไปแล้ว ส่งผลให้ไม่สามารถประสานและด าเนินการกับกรรมาธิการที่สามารถให้เสนอแนะ
และเร่งรัดการด าเนินการได้เลย  
 ๒) เห็นควรเร่งรัดการด าเนินการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ประเด็นบริการแพทย์ฉุกเฉิน 
ระบบ Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP ที่ยังเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ไม่ชัดเจน 
ไม่สามารถเข้าถึงปัญหาและอุปสรรคได้อย่างชัดเจนอาจจะเกิดจากเจ้าหน้าที่ หรือประชาชนที่ยังไม่เข้าใจ 
จึงเห็นควรต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ใช้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

๘. พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช สรุปประเด็นอภิปรายว่า ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ควรให้ความส าคัญกับประเด็นการกระจายอ านาจและการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน โดยจากประเด็นปฏิรูป ๖ เรื่อง ๒๔ กลยุทธ์ และ ๕๖ แผนงานของแผนการปฏิรูปประเทศ
ดังกล่าว มีการกล่าวถึงการปฏิรูปการปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงใน เรื่องที่ ๓ โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด 
ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง กลยุทธ์ที่ ๓ พันนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย ๒ แผนงาน เท่านั้น อีกทั้งขาดเนื้อหาเกี่ยวกับการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชีวิตประชน จึงเสนอแนะให้คณะกรรมการฯ  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดินพิจารณาให้ความส าคัญกับประเด็นการกระจายอ านาจและการปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นให้มากข้ึน 

๙. พล.อ.ต. เฉลิมชัย เครืองาม สรุปประเด็นอภิปรายว่า ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมการให้ความส าคัญกับการ
ปฏิรูปประเทศในเรื่องของ ศาสนา ศิลปวันนธรรม และประวัติศาสตร์ เพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๒๕๗) ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าว 
โดยอาจจะพิจารณาเพ่ิมเป็นแผนการปฏิรูปประเทศด้านศาสนา ศิลปวันนธรรม และประวัติศาสตร์ 
หรือเพ่ิมเป็นประเด็นปฏิรูปในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 

๑๐. พล.อ. สกนธ์ สัจจานิตย์ สรุปประเด็นอภิปรายว่า เห็นควรเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงาน ซึ่งเห็นว่าพลังงานเป็นปัจจัยในการผลิตทุกอย่างภายในประเทศ ซึ่งประเด็นปฏิรูปที่ควร
ให้ความส าคัญในการเร่งรัด อาทิ (๑) ศูนย์สารสนเทศปัจจุบันไม่ได้รับการเชื่อถือเนื่องจากอยู่ภายใต้กระทรวง 
การสร้างศูนย์สารสนเทศจ าเป็นในการสร้างความเข้าใจกับประชาชน โดยควรมาจากหน่วยงานที่เป็นกลาง 
หรือ บุคคลที่ ๓ มาเป็นส่วนช่วย (๒) การโอนย้าย ๓ การไฟฟ้า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง) ซึ่งมีแนวคิดมานาน แต่ไม่สามารถไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้จริง 
จึงท าให้เกิดการใช้จ่ายที่ซ้ าซ้อน หากสามารถท างานร่วมกันได้จะลดค่าใช้จ่ายของประเทศได้จ านวนมาก  
(๓) การจัดการก๊าซธรรมชาติไม่ให้เกิดการหยุดชะงักพ้ืนที่ทับซ้อนระหว่างไทย -กัมพูชา ควรมีการด าเนินการ
เช่น กรณีตัวอย่างไทย-มาเลเซีย เพ่ือลดการน าเข้า LNG จากต่างประเทศ และ (๔) การน าขยะมูลฝอยไปเป็น
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เชื้อเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟ้า ปัจจุบันได้รับการร้องเรียนว่าซับซ้อน และผู้รับผิดชอบไม่ชัดเจน แต่ไม่มีการ
ด าเนินการที่คืบหน้า และขยะไม่จ าเป็นต้องเป็นโรงไฟฟ้าเสมอควรที่จะสามารถน าไปท าประโยชน์อย่างอ่ืน
นอกจากไฟฟ้าอย่างเดียว และจัดเป็นศูนย์บริการจุดเดียว 

๑๑. พล.ร.อ. พัลลภ  ตมิศานนท์ สรุปประเด็นอภิปราย ดังนี้ 
๑) รูปแบบการรายงานและการติดตามผลยังขาดข้อมูลส าคัญ คือ ข้อมูลเป้าหมาย และข้อมูลตัวชี้วัด 

จึงเสนอแนะให้เพ่ิมช่องตารางเป้าหมาย และตัวชี้วัด เพ่ือที่จะสามารถน าข้อมูลมาประมวลผลความคืบหน้า  
ในการด าเนินการได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น (ในรูปแบบของร้อยละ) ตัวชี้วัด เสนอแนะให้เพ่ิมตัวชี้วัดเชิงคุณภาพที่
เป็นมาตรฐานบังคับไว้ในแผนปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องด้วยได้หรือไม่ และควรเพ่ิมสารบัญในเอกสารการ
รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ในครั้งต่อไปด้วย 

๒) เห็นควรเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายจังหวัด กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการแบ่งเขตแดนทางทะเลรายจังหวัดทั้งในระดับภาพรวมและระดับ
พ้ืนที่ และกิจกรรมที่ ๔ จัดท าร่างแผนที่การแบ่งเขตแดนทางทะเลทั้ง ๒๓ จังหวัด ตามหลักการทางวิชาการ 
เนื่องจากหากเกิดภัยพิบัติในพ้ืนที่จังหวัดใด จังหวัดนั้นจะสามารถด าเนินการจัดการเตือนภัยในกรณีฉุก เฉิน 
และด าเนินการป้องกันได้ทันท่วงท ี

๑๒. คุณหญิงพรทิพย์  โรจนสุนันท์ สรุปประเด็นอภิปราย ดังนี้ 
 ๑) เห็นควรเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ในประเด็นส าคัญ 
อาทิ พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้รายงานว่ามีความคืบหน้าแล้ว นั้น 
มีความคืบหน้าอย่างไร และในประเด็นย่อยที่ ๘.๒ และ ๘.๓ ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรม เกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ ยังไม่มีการแบ่งภาระงานกัน ต่อไปจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร  
 ๒) ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ความก้าวหน้าผ่านระบบ eMENSCR  
ยังขาดในส่วนของการประมวลผลผ่านระบบ eMENSCR อยากทราบว่า สศช. จะมีแนวทางในการรายงาน 
ครั้งต่อไปอย่างไร และหน่วยงานที่ถูกระบุเป็นหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศ แต่ยังไม่มีการ
รายงานความคืบหน้า จะมีการก ากับติดตามอย่างไร ซึ่งมีเห็นว่าปัจจุบัน ข้าราชการ ยังขาดการรับรู้ในเรื่องของ
การปฏิรูปประเทศ ควรให้หัวหน้าส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็น รัฐมนตรี หรือ ปลัดกระทรวง มีการสั่งการลงไป 
ในหน่วยงานเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ  
 ๓) ขอสอบถามความคืบหน้าในการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศท่ีไม่ครบองค์ประกอบเพ่ิมเติม 

๑๓. นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ สรุปประเด็นอภิปรายว่า ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการลงทุนโครงสร้าง
พ้ืนฐานของรัฐบาลที่มีการเร่งรัดหลายด้าน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน ให้แก่ระบบเศรษฐกิจให้
ด าเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยหลายสายมีการก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จ แต่หลายสายมีปัญหาเรื่องการ
เวนคืนที่ดิน เนื่องจากจ่ายล่าช้า ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อน เนื่องจากไม่สามารถน าเงินที่ได้รับจากการเวนคืน
ไปมัดจ าที่ท ากินใหม่ได้ จึงวอนขอให้รัฐบาลช่วยเร่งรัดผลักดันเงินเวนคืนที่ดินสู่มือประชาชนด้วย  อีกทั้ง
โครงการทางหลวงหมายเลข ๘๑ นั้น การก่อสร้างมีความล่าช้า และไม่มีความคืบหน้าจึงขอให้ช่วยเร่งรัด 
เพ่ือประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน 
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๑๔. ศาสตราจารย์ นิสดารก์ เวชยานนท์ สรุปประเด็นอภิปราย ดังนี้ 

 ๑) รูปแบบการรายงานและการติดตามผลควรมีรายละเอียดเพ่ิมเติมว่ากิจกรรมที่ด าเนินการล่าช้ากว่า
แผนการปฏิรูปประเทศ เช่น แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ล่าช้าส่วนไหน และมีอุปสรรคอย่างไร 
หรือในแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ที่ระบุว่ามีการปรับปรุงแผนฯ มีการปรับอย่างไร และเสนอให้สรุป
ข้อมูลเป็นเชิงสถิติ การสรุปปัญหาอุปสรรค เงื่อนไข ข้อจ ากัดต่าง ๆ ควรเพ่ิมเติม เพ่ือจะได้ก ากับการติดตาม
ต่อไป  
 ๒) เห็นควรเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็น
ส าคัญ อาทิ การบริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ชีวิตประชาชน ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ง่าย ประชาชน
จับต้องได้มากที่สุด แผนที่เกี่ยวกับการบูรณาการเลขหมาย และเหตุฉุกเฉินที่ได้ให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
และ กสทช. ด าเนินการ ในรายงานความคืบหน้า ระบุว่าได้ด าเนินการแล้วเสร็จ เมื่อกลับไปเทียบเคียงกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ การด าเนินการเลขหมาย ก าหนดว่าจะด าเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ถึงเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๓ และมี ๙ กิจกรรมย่อย แต่ว่าในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จะต้อง
ด าเนินการแล้วเสร็จ ๓ กิจกรรม เช่น (๑) การผลักดันให้เกิดกฎหมาย (๒) การจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือก าหนด
นโยบาย (๓) ก าหนดแผนแม่บท อยากทราบว่า ๓ กิจกรรมเกินระยะเวลา (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒) แล้ว  
๓ กิจกรรม ท าเสร็จแล้วหรือยัง ซึ่งในรายงานฉบับนี้ ไม่ได้ใส่รายละเอียดให้ทราบ ส่วนนี้ถ้าจะติดตามความ
คืบหน้า อยากให้เพิ่มเติมข้อมูลไว้ด้วย  

๑๕. นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ สรุปประเด็นอภิปรายว่า เห็นควรเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านสาธารณสุข ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพซึ่งมีใจความส าคัญคือ  
การปรับบทบาทโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขและระบบบริหารสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข 
และการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันด้านนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่
เป็นเอกภาพ และยังแยกส่วนกันอยู่ ซึ่งหากจะท าการปฏิรูประบบสาธารณสุขของไทยให้สัมฤทธิ์ผล ควรมีการ
สร้างเอกภาพที่ชัดเจน และกระจายอ านาจออกเป็น ๑๒ พ้ืนที่รวมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ หากจะสามารถท า ๒ ประเด็นนี้ได้ กระทรวงสาธารณสุขจะต้องปรับ
บทบาทของกระทรวงเพ่ือเป็นหน่วยนโยบาย และฝ่ายบริหารมีการตัดสินใจที่เด็ดขาด หากท าเช่นนี้ได้ จะท าให้
เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศไทยมีระบบสุขภาพท่ีเดินหน้าได้อย่างยั่งยืน 

๑๖. นายพิศาล มาณวพัฒน์ สรุปประเด็นอภิปราย ดังนี้ 
 ๑) รูปแบบการรายงานและการติดตามผลขอให้อธิบายความคืบหน้าตามแผนการปฏิรูปประเทศให้ชัดเจน 
มากยิ่งขึ้นในการรายงานครั้งต่อไป 
 ๒) เห็นควรเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็น
ส าคัญ อาทิ กลยุทธ์ที่ ๒ ลดขนาดก าลังคน และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ ที่มีผลผูกพันงบประมาณระยะ
ยาวในแผนงานที่ ๒ ไม่สามารถระบุความคืบหน้าที่ชัดเจนได้ ในประเด็นการลดจ านวนก าลังภาครัฐร้อยละ ๑๐ 
ภายใน ๕ ปี และขอเสนอแนวทางในการลดก าลังคน คือ หน่วยงานที่ต้องการเพ่ิมก าลังคน ก็ต้องสามารถยุบ
หรือลดก าลังคนในหน่วยงานของตนได้ และให้มีการสร้างแรงจูงใจส าหรับผู้บริหารที่สามารถยุบหรือลด
ก าลังคนได้ ควรจะได้รับงบประมาณเพ่ิมเพ่ือไปลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีในการพันนาตามภารกิจงานของ
หน่วยงาน และกลยุทธ์ที่ ๔ สร้างผู้น าให้เป็นตัวอย่าง ควรหาแนวทางในการพันนาผู้บริหารระดับสูงให้มีฝีมือ
ในการบริหารองค์กรให้มีขนาดเล็กลง มีประสิทธิภาพ สามารถบริการประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 



สรุปประเด็นอภิปรายเบือ้งต้นการรายงานความคืบหนา้ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ 
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๑๗. นายถวิล  เปลี่ยนศรี สรุปประเด็นอภิปราย ดังนี้ 
 ๑) เห็นควรเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประเด็น
ปฏิรูปส าคัญที่ประชาชนได้รับประโยชน์ในวงกว้าง และเห็นผลเป็นรูปธรรม อาทิ กิจกรรม ๑๙๑ เบอร์เดียว
ครบครัน ซึ่งหากยังไม่ประสบผลส าเร็จ ควรมีการรายงานถึงปัญหาและอุปสรรคให้ชัดเจน เพ่ือเร่งด าเนินการ
ให้เกิดผลส าเร็จต่อไป 
 ๒) ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมว่าการด าเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปนั้น มิใช่หน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ แต่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ หากไม่สามารถปฏิรูปด้านนี้ได้ส าเร็จ จะท าให้การขับเคลื่อนใน
ด้านอื่น ๆ มีปัญหาและอุปสรรคได้  

๑๘. นายจรินทร์ จักกะพาก สรุปประเด็นอภิปรายว่า ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรายงานแผนปฏิรูป
ประเทศทั้ง ๑๒ ด้าน และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ได้ระบุไว้ว่าหากมีการก าหนด
กิจกรรมหรือประเด็นที่มีความชัดเจนและเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ ให้สามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเป็นรูปธรรม จะท าให้สามารถติดตามความก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสมาชิกวุนิสภาได้มี
บทบาทเพ่ิมเติมในส่วนของการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศจากกรมต่าง  ๆ ส่วนราชการ 
รวมถึงประชาชน หากสามารถติดตามให้กิจกรรมมีความชัดเจนมากขึ้น ก็จะส่งให้เกิดเป็นรูปธรรมและ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

๑๙. นายชยุต สืบตระกูล สรุปประเด็นอภิปรายว่า ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการ
การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจที่ให้ความส าคัญกับ ประเด็น ธนาคารที่ดินในแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
ประเด็นที่ ๘ การสร้างความมั่นคงด้านที่ดินให้กับประชาชน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากแก่ประชาชน และ
ขอให้มีการด าเนินการในประเด็นนี้อย่างต่อเนื่อง 

๒๐. นายออน กาจกระโทก สรุปประเด็นอภิปรายว่า ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมประเด็นการลดขนาดก าลังคนและ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ ซึ่งมีปัญหากระทบถึงเรื่องครู เนื่องจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ว่า
โรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากว่า ๑๒๐ คน จะไม่จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของผู้บริหาร
โรงเรียนและครูคืนให้โรงเรียน ซึ่งประเด็นนี้ถ้าบริหารจัดการไม่ดีจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการจัดการศึกษา 
จึงขอให้ค านึงถึงประเด็นนี้ให้อย่างรอบคอบ 
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