สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
โดย สานักการประชุม สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
วันจันทร์ ท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา
(เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันทาหน้าที่ประธานของที่ประชุม
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่า วเปิดประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
จานวน ๔ เรื่อง
๑.๑ รั บ ทราบผลการด าเนิ น การของคณะรั ฐ มนตรี ต ามรายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษา
เรื่อง ขับเคลื่อนและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
๑.๒ รั บ ทราบผลการด าเนิ น การของคณะรั ฐ มนตรี ต ามรายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษา
เรื่อง ผลกระทบจากการถมทะเลตามโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ของคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม
๑.๓ รั บ ทราบผลการด าเนิ น งานของคณะรั ฐ มนตรี ต ามรายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษา
เรื่อง การพัฒนาด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการบินรวมถึงการจัดการจราจร
ทางอากาศตามมาตรฐานสากล ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม
๑.๔ รั บ ทราบผลการด าเนิ น งานของคณะรั ฐ มนตรี ต ามรายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษา
เรื่อง การออมต้นไม้ยืนต้นเป็นบานาญชีวิตรองรับสังคมสูงวัย (การออมทองคาเขียว) ของคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
ที่ประชุมรับทราบ
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(๓) กระทูถ้ าม
๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ

(ไม่มี)
จานวน

๒

เรื่อง

๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจและการออมด้วยธนาคาร
ต้นไม้ (นายอาพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

๒
ผลการพิจารณา
เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ผู้ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจเร่งด่วน ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม
ดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕
๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๘ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่
– จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม)
ผลการพิจารณา
เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ) ผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจเร่งด่วน ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าว
ออกไปก่อน
๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา

จานวน

๑

เรื่อง

- กระทู้ถาม เรื่อง ผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ปี ๒๕๖๕ (นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)
ผลการพิจารณา
ตามที่กระทรวงการคลังได้แถลงผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕
โดยได้แถลงผลการจัดเก็บรายได้สุทธิในช่วง ๗ เดือนแรกของปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔
ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ได้จานวน ๑.๒๗๖ ล้านล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการ ๔.๕๘ หมื่นล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ ๓.๗ และสูงกว่าปีก่อนถึงร้อยละ ๔.๕ การจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพากรที่สูงกว่าประมาณการ
เป็นผลมาจากมูลค่าการนาเข้าที่ขยายตัวอย่างมีนัยสาคัญ ตลอดจนรายได้ของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
ที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ส่วนการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตและส่วนราชการอื่นที่ต่ากว่าประมาณการนั้น
เนื่องมาจากมาตรการลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ามันดีเซล ๓ บาทต่อลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนเป็นการชั่วคราว ประกอบกับมีการเลื่อนนาส่งค่าใบประกอบกิจการโทรคมนาคม 4G และ 5G
จากเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ไปน าส่งในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่ อการจัดเก็บรายได้
ของรัฐบาล อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ลดลง รวมทั้งรัฐบาลได้ผ่อนคลายมาตรการ
ควบคุมต่าง ๆ และเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
การค้าของประเทศให้ ขยายตัวมากยิ่งขึ้น คาดว่าจะส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นตามลาดับ
แต่ยังมีข้อกังวลใจ ขอเรียนถามว่า การจัดเก็บรายได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๕
จะเป็นไปตามเป้าหมายในทางที่ดีหรือไม่ และมีปัจจัยใดหนุนเสริมหรือเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการดาเนินการ
หรือไม่ อย่างไร ตลอดจนกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรคกระทรวงการคลังได้เตรียมการรับมืออย่างไร นอกจากนี้
ขอฝากเรื่องการบริโภคภายในประเทศ โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นและการใช้จ่าย

๓
ของคนไทยเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้น มาตรการที่แบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชนยังคงมีความสาคัญ
สามารถช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า
ในช่วง ๗ เดือนแรก ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เมษายน ๒๕๖๕ การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล รายได้สุทธิ
อยู่ที่จานวน ๑.๒๗๖ ล้านล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการ ๔๕,๘๐๐ ล้านบาท เป็นผลจากเศรษฐกิจ
ของประเทศเริ่มฟื้นตัว โดยตัวเลข GDP ขยายเป็นบวก แม้ไม่สูงมากนักแต่ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเมื่อเทียบ
กับหลายประเทศ ทั้งนี้ ไตรมาสที่ ๑ จากสถานการณ์น้ามันแพงและอาหารแพง ประกอบกับต่างประเทศ
ประสบปัญหาเงินเฟ้อ จึงทาให้ การค้าต่างประเทศชะลอตัวลง แต่การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
และการใช้จ่ายภายในประเทศกลับมาดีขึ้น และรัฐบาลดาเนินมาตรการต่าง ๆ เช่น โครงการคนละครึ่ง
สามารถแบ่งเบาภาระค่าครองชีพทาให้ประชาชนจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม รายได้ของรัฐบาล
มาจากการจัดเก็บภาษีจากเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวมากขึ้น และส่วนที่เกินมานั้นรัฐบาลนาไปช่วยในการลดภาษี
สรรพสามิต น้ ามัน ดีเซล ส่ว นการจัด เก็บรายได้ใ นช่ว งเดือ นพฤษภาคม – กันยายน ๒๕๖๕ ยังคาดว่ า
การจัดเก็บรายได้จะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ แม้จะมีการลดภาษีสรรพสามิตน้ามันก็ตาม โดยรายได้หลัก
จะมาจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้นิติบุคคล มีการเพิ่มประสิทธิภาพและอานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนในการชาระภาษี โดยยืนยันการจัดเก็บภาษีไม่ได้เป็นการขูดรีดภาษีจากประชาชน แต่มาจาก
การขยายฐานภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับผู้ใช้แพลตฟอร์มต่าง ๆ ส่งผลให้ผู้ทาการค้าออนไลน์เข้าสู่ระบบ
กรณีที่หลายฝ่ายเป็นห่วงผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อ ราคาน้ามัน และการอ่อนตัวของค่าเงินบาทว่าจะไม่มีผล
ต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล เนื่องจากปัจจุบันการส่งออกของไทยเริ่มดีขึ้น อย่างไรก็ตามหากการจัดเก็บ
รายได้ไม่ได้ตามเป้าที่วางไว้ รัฐบาลมีทางออกในการบริหารจัดการการคลังรองรับไว้แล้ว
เรื่องด่วน

จานวน

๖

เรื่อง

เรื่องด่วนที่ ๑ ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งอัยการสูงสุด (ตามข้อบังคับ
ข้อ ๑๐๕)
ด้วยคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) ได้มีมติให้เลื่อนนางสาวนารี ตัณฑเสถียร อธิบดีอัยการ สานักงาน
ที่ ป รึ ก ษากฎหมายขึ้ น แต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง อั ย การสู ง สุ ด ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๖๕
ซึ่งตามพระราชบัญญัติ องค์ กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ ง บัญญัติว่ า
“การแต่งตั้งและการให้อัยการสูงสุดพ้นจากตาแหน่งต้องเป็นไปตามมติของ ก.อ. และได้รับความเห็นชอบ
จากวุ ฒิ สภา และให้ ประธานวุ ฒิ สภาเป็ นผู้ ลงนามรั บสนองพระบรมราชโองการแต่ งตั้ งอั ยการสู งสุ ด ”
ดังนั้น คณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) จึงได้เสนอชื่อบุคคลดังกล่าวมายังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป
โดยที่ข้อ บังคับ ข้อ ๑๐๕ กาหนดว่า เมื่อ มีก รณีที่วุฒิสภาจะต้อ งพิจ ารณาให้บุค คลดารง
ตาแหน่งใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง

๔
มีจานวนไม่เกินสิบห้าคน เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจาเป็น
สาหรับตาแหน่งนั้นเป็นกรณี ๆ ไป
ผลการพิจารณา
ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ไ ด้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งอัยการสูงสุด จานวน ๑๕ คน
ประกอบด้วย
๑. นายกูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา
๒. พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
๓. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
๔. ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จาปาเทศ
๕. นายถนัด มานะพันธุ์นิยม
๖. นางประภาศรี สุฉันทบุตร
๗. พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์
๘. นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
๙. นายวิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
๑๐. นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน
๑๑. พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
๑๒. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
๑๓. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
๑๔. พลเอก อกนิษฐ์ หมืน่ สวัสดิ์
๑๕. พลเอก อู้ด เบื้องบน
โดยก าหนดเวลาการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมาธิ ก ารภายใน ๖๐ วั นนั บ แต่ วั น ที่ วุ ฒิ ส ภา
มีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
ก่ อ นเข้ า สู่ ร ะเบี ย บวาระเรื่ อ งต่ อ ไป เลขานุ ก ารคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ กิ จ การวุ ฒิ ส ภา
(นายวันชัย สอนศิริ) ได้เสนอญัตติตามข้อบังคับ ข้อ ๔๐ (๒) ขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม โดยขอให้
ยกระเบียบวาระที่ (๖) เรื่องที่เสนอใหม่ และระเบียบวาระที่ (๗) เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน เรื่องด่วนที่ ๒
เนื่องจากเป็นเรื่องที่ใช้เวลาการพิจารณาไม่นานและจะต้องมีการลงมติ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

จานวน

๑

เรื่อง

- ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอเสนอญั ต ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม วุ ฒิ ส ภา พ.ศ. ๒๕๖๒
เพื่อรองรับการดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ (นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
เป็นผู้เสนอ)
ผลการพิจารณา
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ผู้เสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุม
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรองรับการดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ได้เสนอเหตุผล
ของการเสนอญัตติเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๙ (๔) บัญญัติให้รัฐสภาเป็นองค์กรหนึ่งที่อาจพิจารณาและมีมติว่าเรื่องใดเป็นเรื่องที่มี
เหตุสมควรที่จะให้มีการออกเสียงประชามติได้ และตามมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้ในกรณีที่มีมติให้จัดให้

๕
มี ก ารออกเสี ย งประชามติ ให้ ป ระธานรั ฐ สภาแจ้ งมติ เ ห็ น ชอบของแต่ ล ะสภาให้ น ายกรั ฐ มนตรี ท ราบ
เพื่อดาเนินการต่อไป โดยให้ส่งสาระสาคัญของเรื่องที่จะขอทาประชามติในลักษณะที่ประชาชนสามารถ
เข้าใจเนื้อหาสาคัญได้โดยสะดวกให้นายกรัฐมนตรีทราบด้วย แต่โดยที่ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภายังไม่มี
บทบัญญัติรองรับการดาเนิ นการในเรื่องดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อให้วุฒิสภาสามารถดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
ดังกล่าวได้ โดยได้เสนอร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พร้อมบันทึกหลักการ และ
เหตุผลประกอบมาพร้อมญัตติดังกล่าว ซึ่งร่างข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีหลักการในการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้
(๑) เพิ่มกรณีการเสนอญัตติขอให้วุฒิสภามีมติแจ้งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีดาเนินการให้มกี ารออกเสียง
ประชามติ (เพิ่มข้อ ๓๙/๑)
(๒) เพิ่มกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งผลการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบให้มี
การออกเสียงประชามติมายังวุฒิสภา เพื่อให้วุฒิสภาดาเนินการพิจารณาลงมติ (เพิ่มข้อ ๓๙/๒)
จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า
เห็ นด้ วยกั บการแก้ ไขเพิ่ มเติ มข้ อบั งคั บการประชุ มวุ ฒิ สภา พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่ อ รองรั บ การด าเนิ น การ
ตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ เนื่องจากข้อบังคับการประชุมยังไม่มีบทบัญญัติรองรับ โดยในการ
กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อให้วุฒิสภาสามารถดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นจะต้อง
ไม่ยากหรือง่ายเกินไป เนื่องจากเรื่องที่จะมีการทาประชามตินั้นจะต้องเป็นเรื่องที่มีความสาคัญ โดยเฉพาะ
ในเรื่องการรับรองญัตติขอให้วุฒิสภามีมติให้คณะรัฐมนตรีดาเนินการตามมาตรา ๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ๒๕๖๔ ควรที่จะกาหนดให้มีสมาชิกรับรองมากกว่ากรณีการเสนอญัตติ
ทั่วไปตามข้อบังคับ และควรกาหนดให้ชัดเจนว่าในสมัยประชุมหนึ่งหรือในปีหนึ่งสามารถเสนอญัตติดังกล่าว
ได้กี่ครั้ง รวมทั้งในการดาเนินการควรจะต้องมีการพิจารณาแยกกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
ที่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภาได้ ล งมติ รั บ ร่ า งข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม วุ ฒิ ส ภา (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
ไว้ พิ จ ารณา ด้ ว ยคะแนนเสี ย งเห็ น ชอบ ๑๗๕ เสี ย ง ไม่ เ ห็ น ชอบ ไม่ มี งดออกเสี ย ง ๑ เสี ย ง และ
ไม่ ลงคะแนน ๑ เสี ยง แล้ วมี มติ ตั้ งคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญขึ้ นคณะหนึ่ งเพื่ อพิ จารณา จ านวน ๒๑ คน
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๘๘ ประกอบข้อ ๓๘ กาหนดเวลาแปรญัตติภายใน ๗ วันตามข้อบังคับ
(๗) เรื่องอื่น ๆ
จานวน ๑ เรื่อง
- ขอขยายเวลาการพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปรามการทรมาน
และการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ออกไปอีก ๓๐ วัน
ผลการพิจารณา
ด้วยประธานคณะกรรมาธิการวิ สามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม
การทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... (พลตารวจเอก ชัชวาล สุขสมจิตร์) ได้มีหนังสือแจ้งว่า

๖
ระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคล
สูญหาย พ.ศ. .... จะครบกาหนดในวัน ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวมีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น คณะกรรมาธิการวิสามัญจึง ขอขยายเวลาการพิจ ารณาออกไป
เป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษ
อีก ๓๐ วัน
เรื่องด่วนที่ ๒ ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผูแ้ ทนราษฎร
ลงมติเห็นชอบแล้ว (เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ นับแต่วนั ที่ ๒๐ มิถนุ ายน ๒๕๖๕)
ผลการพิจารณา
ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของที่ประชุม
วุฒิสภา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้าตาลทราย (นายนรุณ สุขสมาน และนายจิรวัฒน์ ดาสี) และผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อ
เสนอร่างพระราชบัญญัติ (นายปารเมศ โพธารากุล นายบุญถิ่น โคตรศิริ และนายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง)
ได้เข้าร่วมประชุม
เมื่อเลขาธิการวุฒิสภาอ่านบันทึกหลักการและเหตุผลเสนอต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
มอบหมายให้ พิ จารณาศึ กษาร่ างพระราชบั ญญั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ๑๑๙ แถลงผลการพิ จ ารณาศึ ก ษา
ต่อที่ประชุม โดยรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง (นายเจน นาชัยศิริ) ได้แถลงผลการพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติ สรุปได้ว่า การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ของสภาผู้แทนราษฎรขาดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย สัดส่วน
ของชาวไร่อ้อยในคณะกรรมาธิการวิสามัญมีจานวนค่อนข้างมาก สาหรับประเด็นการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ควรมีการตรวจสอบประเด็นข้อกังวลเกี่ยวกับมูลเหตุแห่งการที่ทางประเทศบราซิลยกเป็นฐานในการร้อง
รัฐบาลไทยต่อองค์การการค้าโลก ซึ่งร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีมุ่งเน้นแก้ไขเฉพาะประเด็น
ที่อาจเป็นมูลเหตุแห่งการร้องต่อองค์การการค้าโลก (WTO) เป็นสาคัญ ไม่ได้มีการพิจารณาในประเด็น
การแบ่งปันผลประโยชน์ ซึ่งต้องมีการรับฟังความคิดเห็นอย่างรอบด้านและพิจารณาถึงผลกระทบในระยะยาว
ควรมี วิ ธี คิ ด ค านวณหรื อ มี อั ต ราการแบ่ ง ปั น ผลประโยชน์ จ าก “ผลพลอยได้ ” ให้ ชั ด เจนเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย โดยการนาส่วนต่างที่เกิดขึ้นในกรณีราคาอ้อยขั้นสุดท้ายต่ากว่าราคาอ้อยขั้นต้น
ไปหักจากค่าอ้อยในปีถัดไปอาจทาให้ระบบมีเสถียรภาพลดลง ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อชาวไร่อ้อย สาหรับ
การลดบทบาทการควบคุมของภาครัฐในการกากับดูแลระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายอาจส่งผล
กระทบถึงการควบคุมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายและระบบ

๗
การแบ่งปันผลประโยชน์ได้ นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรกาหนดนโยบายในการสนับ สนุน
และมาตรการช่วยเหลือที่เอื้อต่อกระบวนการพัฒนาอุ ตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายทั้งระบบ รวมถึง
การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในระบบชลประทานให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยด้วย รวมทั้งควรนาปัญหา
ที่เกิดขึ้นในอดีตมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายในภาพรวมต่อไป
จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้ง
ตั้งข้อสังเกตและซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ว่า การแก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๗ (๑) โดยกาหนดให้
คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายมีหน้าที่กาหนดยุทธศาสตร์ นโยบายและแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายเพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ภายใต้ดุลยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมนั้น จะต้องกาหนดเรื่องของดุลยภาพด้านสิ่งแวดล้อม
ให้ชัดเจนว่าจะต้องมีการดาเนินการอย่างไร เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการ
แก้ไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๒๗ เกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินกองทุน ซึ่งได้ยกเลิกเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
ตามการร้องกล่าวหารัฐบาลไทยต่อ WTO จะมีผลกระทบต่อกองทุนหรือไม่และจะสามารถนาเงินส่วนนี้ไปใช้
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจน หรือแก้ปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ โดยไม่ให้กระทบกั บโครงสร้างการแข่งขัน
ได้หรือไม่ สาหรับการแก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายในมาตรา ๑๗ (๑๘)
เกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจาหน่ายน้าตาลทรายเพื่อใช้บริโภคในราชอาณาจักร
จะส่งผลกระทบต่อราคาเนื่องจากไม่มีอานาจกาหนดราคาขายน้าตาลทราย นอกจากนี้ ควรแก้ไขความ
ในมาตรา ๑๗ (๗) การกาหนดปริมาณอ้อยที่ให้ชาวไร่อ้อยผลิตซึ่งต้องคานึงถึงพื้นที่ปลูกอ้อยที่จดทะเบียนไว้
และปริมาณผลผลิตโดยเฉลี่ยในสามปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีผลกระทบต่อการจดทะเบียนเป็นสถาบันชาวไร่อ้อย
ซึ่งการกาหนดให้สมาคม สหกรณ์ หรื อกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย ยื่นคาขอจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยได้
ต้องมีสมาชิกเป็นชาวไร่อ้อยไม่น้อยกว่า ๖๐๐ คน และมีปริมาณอ้อยของสมาชิกที่ส่งให้โรงงานไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๕ ของปริมาณอ้อยทั้งหมดของโรงงาน ในแต่ละฤดูการผลิต ซึ่งจะมีเพียงสมาคมเท่านั้นที่จะจด
ทะเบียนได้ เนื่องจากกาหนดปริมาณอ้อยมากเกินไป ควรดูแลการผลิตอ้อยและน้าตาลทรายของเกษตรกร
ทั้งระบบอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมยางพารา เนื่องจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย
จะมุ่งเน้นดูแลผลประโยชน์จากอุตสาหกรรมเป็นหลัก ควรเปลี่ยนวิธีการที่โรงงานต้องชาระค่าอ้อยเพิ่ม
แก่ชาวไร่อ้อยตามมาตรา ๕๗ วรรคสอง ให้แก่ผู้ปลูกอ้อยโดยตรงซึ่งควรกาหนดให้ชาวไร่อ้อยขึ้นทะเบียน
ได้ด้วยตนเองไม่ต้องดาเนินการโดยหัวหน้ากลุ่มชาวไร่อ้อย ควรเปิดช่องและสนับสนุนให้นาอ้อยมาแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้นอกเหนือจากการผลิตน้าตาลทราย เพื่อเพิ่มมูลค่าอ้อยและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร
และโรงงานอย่างยั่งยืน ควรสนับสนุน ส่งเสริม ศึกษา วิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย
อย่างเป็นรูปธรรมตลอดห่วงโซ่ทั้งระบบ และในการกาหนดคานิยาม “ผลพลอยได้ ” ไม่ควรจากัดเพียง
กากอ้อยหรือกากน้าตาล โดยควรนานโยบาย BCG Model มาขับเคลื่อนเพื่อสร้างมูลค่าผลพลอยได้ให้มากขึ้น
และควรกาหนดการแบ่งผลประโยชน์ผลพลอยได้ให้ชัดเจน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ) ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการ
อ้อยและน้าตาลทราย (นายจิรวัฒน์ ดาสี) และผู้แทนของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่เข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติ
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(นายวีระศักดิ์ ขวัญเมือง) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า ร่างพระราชบัญญัตินี้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นที่สาคัญ
ได้แก่ การกาหนดราคาขายภายในประเทศ การกาหนดโควต้า การให้เงินอุดหนุนกองทุนอ้อยและน้าตาลทราย
จากรัฐบาล การประกันราคาตามมาตรา ๕๖ กรณีค่าอ้อยขั้นสุดท้ายต่ากว่าขั้นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับกติกา
ของ WTO เนื่องจากรัฐบาลบราซิลยื่นคาร้องกล่าวหารัฐบาลไทย ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาเพื่อยุติ
ข้อโต้แย้งในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งมีการแก้ไขเรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ โดยคานึงถึงประโยชน์ของชาวไร่อ้อย
โรงงานน้าตาลทราย ผู้บริโภค และระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นสาคัญ และได้ขอรับข้อสังเกตของสมาชิก
วุฒิสภาไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ไว้ พิ จารณา ด้ วยคะแนนเสี ยงเห็ นชอบ ๑๖๔ เสี ยง ไม่ เห็ นชอบ ๑ เสี ยง งดออกเสี ย ง ๓ เสี ย ง และ
ไม่ลงคะแนน ๒ เสียง แล้วมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จานวน ๓๒ คน
กาหนดเวลาแปรญัตติ ๗ วันทาการตามข้อบังคับ
ต่อมา ประธานของที่ประชุมได้ขอปรึกษาที่ประชุม เพื่อให้พิจารณารายงานตามเรื่องด่วน ๓ – ๖
ไปพร้อมกัน เนื่องจากเป็นรายงานที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยเป็นรายงานที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
เรื่ อ งด่ ว นที่ ๓ รายงานสรุ ป ผลการด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ประจ าปี ๒๕๖๔
พร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทา
และดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัด ทายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐)
เรื่องด่วนที่ ๔ รายงานสรุปผลการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๔
พร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทา
และด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (ตามมาตรา ๒๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและขั้ น ตอน
การดาเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐)
เรื่องด่วนที่ ๕ รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (เดื อ นกรกฎาคม – กั น ยายน ๒๕๖๔) พร้ อ มรายงาน
ของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทาและดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
เรื่องด่วนที่ ๖ รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (เดื อ นตุ ล าคม – ธั น วาคม ๒๕๖๔) พร้ อ มรายงาน
ของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทาและดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
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ผลการพิจารณา
ในการพิจารณารายงานทั้ง ๔ ฉบับของที่ประชุมวุฒิสภา มีรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
กรรมการปฏิรูปประเทศ ผู้แทนจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งขาติ และสานักงานขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (สานักงาน ป.ย.ป.) เข้าร่วมประชุม
เพื่อนาเสนอและชี้แจงรายงาน โดยรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย) เป็นผู้นาเสนอ
รายงานทั้ง ๔ ฉบับ ต่อที่ประชุม
จากนั้น ประธานคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดทา
และดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ (คณะกรรมาธิการ ตสร.) (พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร) ได้แถลงรายงาน
ของคณะกรรมาธิการ ตสร. ซึ่งเป็นการสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานทั้ง ๔ ฉบับ สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการ
ตสร. โดยความร่วมมือของคณะกรรมาธิการสามัญประจาวุฒิสภาทั้ง ๒๖ คณะ ได้ดาเนินการตามกรอบหน้าที่
และอานาจ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา หมวด ๑๐ ภารกิจด้านการปฏิรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นระยะเวลากว่า ๓ ปีแล้ว ซึ่งปี ๒๕๖๕ นี้ จะครบระยะเวลาการดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ที่จะต้องมีการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ และจะครบกาหนด
การประเมินผลสัมฤทธิ์แผนการปฏิรูปประเทศ ดังนั้น จึงได้มุ่งเน้นการติดตามผลการดาเนินการเพื่ อนาไป
ประกอบการประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ ต ามเป้ าหมายที่รั ฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ มาตรา ๒๕๘ และเป้าหมาย
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติกาหนดไว้ เพื่อมีข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการเร่งรัดขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในห้วงถัดไป ทั้งนี้ การขับเคลื่อน
การด าเนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศที่ ไ ด้ ด าเนิ น การมาถึ ง ปี ๒๕๖๔ นั้ น
การดาเนินแผนงาน/โครงการ ส่วนใหญ่ พบว่ า ยังตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายในภาพรวมไม่มากนัก
ประกอบกับตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอก
ที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายและการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผน
การปฏิรูปประเทศ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ภาวะความผันผวน
ของเศรษฐกิจโลก ความขัดแย้งระหว่างประเทศและภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
ต่อการดาเนินการอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น ประเด็นท้าทายในระยะถัดไป จึงเป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรี
ต้องให้ความสาคัญกับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกาหนดแผนงาน/โครงการสาคัญที่จะส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่างแท้จริง รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณที่เพียงพอให้กับแผนงาน/โครงการ
สาคัญเหล่านั้น ตลอดจนการกาชับให้ส่วนราชการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด และการบูรณาการ
ร่ว มกัน ระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสอดคล้องและเหมาะสม ทั้งนี้ จากการติดตามและวิเคราะห์
ผลการดาเนินโครงการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๓ ประเด็น จานวน ๑,๙๐๕ โครงการ และ

๑๐
ผลการดาเนินโครงการตามแผนการปฏิรูปประเทศ จานวน ๔๒๓ โครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่ มีผลกระทบ
อย่างมีนัยสาคัญที่จะตอบโจทย์การบรรลุเป้าหมาย คณะกรรมาธิการ ตสร. ได้มีข้อเสนอแนะและเร่งรัด
ที่สาคัญในภาพรวม สรุปได้ดังนี้
๑. การจัดทาข้อเสนอแนะของวุฒิสภาไปยังคณะรัฐมนตรี พบว่าปัญหาสาคัญ คือ ความล่าช้า
ในการให้ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากเรื่องเงื่อนเวลาในการนาส่งรายงานประจาปี และรายงาน
รายไตรมาสมายังวุฒิสภา เป็นเหตุให้ข้อเสนอแนะของวุฒิสภาที่ได้บันทึกไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการ
ตสร. อันจะนาเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี ไม่อาจมีผลได้ในทางปฏิบัติ เนื่องจากไม่ทันต่อการดาเนินการ
ของฝ่ายบริหาร ซึ่งในส่วนของคณะกรรมาธิการ ตสร. ได้วางแผนการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการจัดท าและดาเนิ น การตามยุทธศาสตร์ ชาติ ว่า จะดาเนินการ “ตั้ง แต่ห้ วงต้ นน้า” คื อ
ห้วงเวลาที่ส่วนราชการอยู่ระหว่างการทาแผนงาน/โครงการ ซึ่งจะทาให้ข้อเสนอแนะของวุฒิสภาสามารถ
นาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานในทางปฏิบัติได้ทันเวลา
๒. ด้านกฎหมาย คณะรัฐมนตรีควรเร่งรัดการเสนอกฎหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศเข้าสู่รัฐสภา
โดยเฉพาะกฎหมายที่วุฒิสภาเห็นควรเร่งรัดเป็นลาดับแรก จานวน ๑๐ ฉบับ ซึ่งได้เคยเสนอไว้ในรายงาน
รอบเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๔ แล้ว โดยคณะรัฐมนตรีควรจะกาหนดกรอบระยะเวลาในการดาเนินการ
ที่ชัดเจน และรายงานความคืบหน้าของกฎหมายที่วุฒิสภาเห็นควรเร่งรัดให้วุฒิสภาทราบด้วย
๓. ด้านงบประมาณ ควรให้ความสาคัญกับการกระจายอานาจทางการเมือง การกระจายอานาจ
ทางการคลังหรือความสามารถในการหารายได้ของท้องถิ่น และการกระจายอานาจทางการบริหารและทรัพยากร
เพื่อตอบสนองต่อแนวทางการแก้ไขปั ญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่
นอกจากนี้ ส านั กงบประมาณควรทาหน้าที่ใ นการสร้างระบบและวางหลัก ประกัน ให้แต่ ละหน่ ว ยงาน
ที่อยู่ในแผนงานบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อน และกากับดูแลให้แต่ละหน่วยงานดาเนินการจัดทาแผนงานร่วมกัน
และนาเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ไปบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์องค์กร
โดยมีการอนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นเครื่องมือหรือเงื่อนไขเพื่อให้เกิดการเร่งรัดดาเนินการ
ต่อมา ผู้แทนคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ ตสร. ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจาวุฒิสภา และสมาชิกวุฒิสภา ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดาเนินการตามรายงาน
ทั้ง ๔ ฉบับ จาแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ มีสาระสาคัญโดยสรุป ดังนี้
๑. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ประเด็นความมั่นคง การติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการดาเนิ นการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่ผ่านมาเป็นการติดตามฯ ช่วงกลางน้ากับปลายน้า ส่งผลให้ข้อเสนอแนะมีผลต่อการนาไป
ปฏิบัติค่อนข้างน้อย จึงต้องปรับการติดตามฯ ให้สอดคล้องกับการดาเนินการของฝ่ายบริหารตั้งแต่ต้นน้า คือ

๑๑
คณะกรรมาธิการ ตสร. และคณะกรรมาธิการสามัญประจาวุฒิสภา จะเน้นให้ความเห็นและข้อเ สนอแนะ
ในห้วงเวลาที่ส่วนราชการอยู่ระหว่างการทาแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอื่น ๆ เพื่อให้ข้อคิดเห็นของฝ่ายนิติบัญญัติสามารถนาไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารได้จริงและทันเวลา นอกจากนี้ พบว่า การจัดทาโครงการสาคัญตามแผนแม่บท
ประเด็นความมั่นคง ในปี ๒๕๖๕ และปี ๒๕๖๖ มีผลการบรรลุเป้าหมายไม่ชัดเจน อีกทั้งหน่วยงานหลัก
ด้า นความมั่ น คงไม่ มีห รื อ มี โ ครงการส าคัญ น้ อ ยเกิ นไป โดยในปี ๒๕๖๖ มี โ ครงการส าคั ญ ในประเด็ น
ความมั่นคง ๒๒ โครงการ : ๖ เป้าหมาย จากทั้งหมด ๑๐ เป้าหมาย ดังนั้น การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคงในห้วงต่อไป (ปี ๒๕๖๖ – ปี ๒๕๗๐) ต้องเป็นการติดตามฯ ทั้งในส่วนของการจัดทาแผนปฏิบัติ
การ การจัดทาโครงการสาคัญ การจัดทาแผนงาน/โครงการของแต่ละส่วนราชการ การปรับปรุงยุทธศาสตร์
ชาติ แ ละแผนการปฏิ รู ป ประเทศ รวมถึ ง การจั ดท าแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ ด้วย ทั้งนี้ สาหรับประเด็นความมั่นคง ที่มีการกาหนดเป้าหมาย : ภาคใต้มีความสงบสุข
ร่มเย็นมากขึ้น นั้น ควรมีการทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ให้มีความชัดเจน และเป็นตัวชี้วัด
จากปัจจัยภายในพื้นที่ โดยอาจเป็นการกาหนดให้มีพื้นที่ปลอดภัยเพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี ซึ่งจะสอดคล้ องกับ
นโยบายของรัฐบาลตามโครงการ “ตาบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” ที่เป็นโครงการสาคัญตามประเด็นเร่งด่วน
ของยุท ธศาสตร์ ชาติ ที่มุ่ งสร้า งความปลอดภัย ให้ กับพื้ นที่ ในระดับ จังหวัด จนถึง ระดับต าบล รวมทั้ งให้
ความสาคัญกับการใช้เทคโนโลยีกล้องวงจรปิดในการเฝ้าระวังพื้นที่และรักษาความปลอดภัย โดยต้องประเมินผล
ทั้งเรื่องความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณและประสิทธิภาพการใช้งานของกล้องวงจรปิดด้วย นอกจากนี้
รัฐบาลควรประกาศจุดยืนยกเลิกการขุดคลองกระอย่างถาวร ให้นานาชาติได้รับรู้ เพื่อยุติการเคลื่อนไหว
และการผลักดันให้เกิดโครงการดังกล่าว เนื่องจากไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
รวมถึงต้องยืนยันหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีว่าค่าใช้จ่ายในการศึกษาเรื่องขุดคลองกระให้ใช้งบประมาณ
จากองค์กรภาคเอกชนทั้งหมด และต้องตรวจสอบพฤติกรรมบริษัทต่างชาติที่มีการเคลื่อนไหวเรื่องขุดคลองกระด้วย
ประเด็นการต่างประเทศ รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี ๒๕๖๔
ของสานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในภาพรวมมีความคืบหน้าและสอดคล้องกับผล
การประเมินของคณะกรรมาธิการ โดยมีการดาเนินงานผ่านกลไกทีมประเทศไทยมากขึ้น ทั้งนี้ การวิเคราะห์
และประเมินผลการดาเนินการตามแผนแม่บททั้ง ๕ แผนย่อย มีมิติที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน ซึ่งการ
ดาเนินการมีโอกาสประสบความสาเร็จในระดับสูง และการดาเนินการมีผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมระดับแผนแม่บท
คิดเป็น ๘๖.๑๗ % โดยปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ คือ การบูรณาการการทางานระหว่าง
ส่ ว นราชการที่ มี ภ ารกิ จ ด้ า นการต่ า งประเทศ ทั้ ง นี้ ผลการติ ด ตามการขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทฯ
ของส่วนราชการต่าง ๆ พบว่ามีช่องว่างที่สาคัญคือ ความมีเอกภาพทาให้บางกรณียังขาดความสอดคล้อง

๑๒
และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงควรเพิ่มน้าหนักการใช้กลไกทีมประเทศไทยขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์
ให้มากขึ้น สาหรับข้อเสนอแนะในอนาคต วงรอบ ๕ ปีถัดไป (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เรื่องเร่งด่วนลาดับแรก คือ
การปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ เนื่องจากเดิมตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ไม่ สะท้อนภารกิจงาน
ด้านต่างประเทศเท่าที่ควรและไม่สามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน ดังนั้น สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ หน่วยงานเจ้าภาพหลัก และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องร่วมกันทบทวน/แก้ไขเพื่อให้ได้
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และแนวทางการดาเนินงานที่เหมาะสมต่อ ไป นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศ
ควรจัดทาแผนสาหรับใช้ในการดาเนินงานของกระทรวงฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งควรกาหนด
ประเด็นสาคัญเร่งด่วน หรือจุดเน้นที่ต้องดาเนินการร่วมกัน เพื่อให้ตอบสนองต่อบริบทปัจจุบันและงบประมาณ
ที่ได้รับจริง เพื่อให้ส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการต่างประเทศ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับบริบทระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงในทุกมิติ นอกจากนี้ มีข้อเสนอแนะ
กระบวนการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่สาคัญ ได้แก่ ขยายการจัดทาแผนระดับ ๓ ให้แน่นแฟ้น มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เช่น แผนบูรณาการให้ครอบคลุมทุกแผนย่อยเพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการทางานร่วมกัน
ติดตามผลการดาเนินงานและปรับปรุงตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บท ให้สอดคล้องกับลักษณะงาน
และวัดผลได้ อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศจะมีข้อจากัดในการจัดทาโครงการสาคัญ เนื่องจาก
ในปี ๒๕๖๕ โครงการสาคัญของกระทรวงฯ ไม่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบทบาทในฐานะ
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ในการเป็นผู้นาการขับเคลื่อนประเด็นสาคัญในภาพรวม ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศ
อาจพิจารณาผลักดันโครงการที่กระทรวงฯ เคยเสนอแต่ไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นโครงการสาคัญ โดยปรับปรุง
ให้สอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน ความจาเป็นเร่งด่วน รวมถึงชี้ให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ประเทศไทยและ
คนไทยจะได้รับ
๒. ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ความเห็นเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ การดาเนินการด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แต่เดิมไม่มีการกาหนดค่าเป้าหมายในเชิงปริมาณและกรอบระยะเวลาที่ชัด เจน ทาให้การติดตามงาน
ขาดความชัดเจน การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานไม่ชัดเจน ขาดมาตรฐาน แต่ในปี ๒๕๖๔
ได้มีการกาหนดค่าเป้าหมายและกรอบระยะเวลาชัดเจนขึ้น แต่มีความเห็นเพิ่มเติมว่าควรมีการตั้งค่าเป้าหมาย
ในเชิงปริมาณในแต่ละช่วงระยะเวลาด้วย ทั้งนี้ ไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปในรายงานฯ ปี ๒๕๖๔ เกี่ยวกับการ
กระจายรายได้ที่ระบุว่าการกระจายรายได้ของการพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย ทั้งนี้
พิจารณาจากผลิต ภาพของจั งหวัด ต่อหั วประชากรในปี ๒๕๖๒ ปรับตัวสูงขึ้ นจากปี ๒๕๖๑ เนื่องจาก
การกระจายรายได้ที่ดีต้องเน้นที่เป้าหมายของการลดความแตกต่างหรือช่องว่างรายได้ของแต่ละภูมิภาค
ซึ่งข้อเท็จจริงยังพบว่ามีการกระจุกตัวของรายได้ อีกทั้งการนา ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และแผนการ

๑๓
ปฏิรูปประเทศ ไปสู่การปฏิบัติ ควรมีการถ่ายทอดเป้าหมายไปยังทุกหน่วยงานตามลาดับ เพื่อให้การติดตาม
ผลการปฏิบัติสามารถทาได้ง่ายและเกิดความชัดเจนในการดาเนินการ หน่วยงานปฏิบัติควรมุ่งแสดงผล
สัมฤทธิ์โดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลา โดยหน่วยงานจะต้องมีกา รกาหนด
ผลสัมฤทธิ์ระหว่างช่วงเวลาไว้ด้วย เพื่อสะดวกในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน นอกจากนี้
ในแผนทุ ก ระดั บ ควรก าหนดเป้ า หมายเชิ ง ปริ ม าณให้ มี ค วามสอดคล้ อ งและสนั บ สนุ น กั น ในทุ ก ระดั บ
โดยเฉพาะแผนปฏิ บั ติ ก ารในระดั บ ที่ ๓ ควรมี ก ารจั ด ท าเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรและน าเสนอในระบบ
eMENSCR หรือให้มีบันทึกในภารกิจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
สาหรับแผนการปฏิรูปประเทศมีความเห็นว่า ควรกาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ในแผนแต่ละระดับให้สอดคล้องและสนับสนุน การขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ให้บรรลุเป้าหมาย นอกจากนี้ พบว่าไม่มีการกล่าวถึงเป้าหมายเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หรือไม่ได้
กาหนดไว้ในเป้าหมายของการพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด ดังนั้น สานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สานักงาน ก.พ.ร. และสานักงบประมาณร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ควรมีการมอบหมายตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศและกิจกรรมปฏิรูปประเทศให้จังหวัดนาไปบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้ชัดเจนและสามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
ประเด็นการเกษตร จากการติดตามผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในปี ๒๕๖๔
ด้านการเกษตรพบว่า ประเด็นเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีผลการดาเนินงานในโครงการต่าง ๆ ของปี ๒๕๖๔
เช่น โครงการหอมมะลิทุ่งกุลาฯ เข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์ โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลไม้
คุณภาพ : ทุเรียน ลองกอง โครงการตลาดนาการผลิต ที่ไม่ปรากฏการรายงานผลการขยายตัวในภาพรวม
จึงควรสร้างและตระหนักถึงความสาคัญของการขึ้นทะเบียน GI ขั้นตอนที่มีเป็นจานวนมากและยุ่งยาก และ
ลักษณะตลาดเฉพาะที่แสดงถึงความแตกต่าง โดยควรสร้างการรับรู้เพื่อนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม ในประเด็น
เกษตรปลอดภัย ลักษณะของโครงการที่นามาประเมินควรมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน ควรเน้ นให้เกิดแรงจูงใจและ
ความรับผิดชอบของผู้ผลิต รวมทั้งความตระหนักรู้ของผู้บริโภคโดยการสื่อสารและสร้างความรับรู้ให้แก่
ผู้บริโภคเกี่ยวกับเกษตรปลอดภัย ทั้งนี้ การขับเคลื่อนในภาพรวมควรเชื่อมโยงทั้งหมดให้ตลอดห่วงโซ่
ทั้งผู้ผลิต ผู้บริโ ภค ผู้ซื้อและผู้จัด จาหน่าย นอกจากนี้ ในเชิงนโยบายควรมีความชัด เจนในเรื่องเกษตร
ปลอดภัย ประเด็นเกษตรชีวภาพ ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้น อนุรักษ์พันธุกรรม
และอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นโดยเฉพาะสมุนไพรและเครื่องเทศ สร้างความมั่นใจในเรื่อง GAP และ GACP ให้กับ
ผู้บริโภค สร้างความเข้าใจในเรื่องความหลากหลายของเกษตรชีวภาพให้มากขึ้น และเชื่อมโยงนวัตกรรม
ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเด็นเกษตรแปรรูป ควรสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยการแปรรูปให้เกิด
มูลค่า สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศและแหล่งทุน รวมทั้งปรับตัวโดยการส่งเสริมเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่

๑๔
เกษตรกร จากข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น จึงควรพัฒนาและยกระดับเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมและ
สนั บสนุ น สิน ค้า เกษตรปลอดภั ย สร้างมูลค่า เกษตรชีวภาพโดยการส่งเสริมให้สมุนไพรและเครื่องเทศ
เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ และประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมในสิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป ในส่ ว นข้ อ เสนอ
ใน ๕ ปี ถั ด ไปนั้ น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ค วรก าหนดกรอบให้ เ กิ ด ความชั ด เจนและต่ อ เนื่ อ ง
โดยการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ ควรมีการบูรณาการอย่างเป็นเอกภาพ ตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดทาแผน/โครงการ จนถึงมีการขับเคลื่อนที่ชัดเจน ทั้งนี้ ควรให้ความสาคัญกับการขับเคลื่อน
อย่างเน้นหนักที่ไม่ใช้การดาเนินการในลักษณะงานประจา โดยผู้บริหารทุกระดับตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึง
ระดับพื้นที่ ควรตระหนัก ให้ความสาคัญและร่วมกันขับเคลื่อน ในส่วนประเด็นเกษตรอัจฉริยะ ควรนา
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการทางานเชิงรุก
ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต และประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ ผลการดาเนินการปี ๒๕๖๔ ในประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ในส่ วน
ของ GDP สาขาอุตสาหกรรมและผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ในส่วนผลการติดตามโครงการปี ๒๕๖๔ ซึ่งมีจานวนโครงการทั้งหมด ๗๑ โครงการ มีการคัดเลือกติดตาม
๑๗ โครงการ พบว่า มีการดาเนิ น การเสร็ จตามเวลา ๑๔ โครงการ ล่ าช้า ๓ โครงการ ในส่ว นผลการ
ดาเนินการปี ๒๕๖๔ ในประเด็นผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่ พบว่า สัดส่วน GDP SME ต่อ GDP ภาพรวม
ของประเทศ ต่ากว่าเป้าหมายเล็กน้อย โดยผลการติดตามโครงการปี ๒๕๖๔ ซึ่งมีจานวนโครงการทั้งหมด
๗๗ โครงการ มีการคัดเลือกติดตาม ๑๖ โครงการ พบว่ามีการดาเนินการเสร็จตามเวลาทั้ง ๑๖ โครงการ
ซึ่งโครงการที่สาเร็จหรือล่าช้าดังกล่าวไม่สามารถวัด ผลสัมฤทธิ์ต่อเป้าหมายได้ เนื่องจากไม่มีการแบ่ง
ค่าน้าหนักต่อการตอบโจทย์ไว้ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ว่า ควรทบทวน
โครงการให้มีน้าหนักที่สามารถทาให้ขับเคลื่อน ตอบโจทย์ และประเมินผลสัมฤทธิ์ได้ ทั้งนี้ หน่วยงานกลาง
ควรพิจารณากลั่นกรอง เชื่อมโยง และกาหนดน้าหนักตัวชี้วัด ปรับกติกาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ
จัด สรรงบประมาณให้ เพียงพอ นอกจากนี้ รัฐควรสนับสนุนมาตรการทางการเงินอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ควรปรั บทั ศนคติ ข องผู้ บริ ห ารและผู้ ปฏิ บั ติ งานให้ มี ม าตรการกระตุ้ น และจู ง ใจให้ ท างานแบบมุ่ ง เป้ า
อย่ า งจริ ง จั ง ในส่ ว นแนวทางการด าเนิ น การในวงรอบ ๕ ปี ถั ด ไป (ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ในประเด็ น
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ควรพิจารณาในประเด็นการเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรม
ด้วยเทคโนโลยีแ ละนวัตกรรม ประเด็นการเพิ่ม มูลค่าด้วย BCG Model ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ และ
ประเด็นการต่อยอดตลาดดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีออนไลน์สร้างมูลค่าเพิ่ม ในส่วนประเด็นผูป้ ระกอบการ
SME ยุคใหม่ ควรพิจารณากลยุทธ์พัฒนา SME ทุกกลุ่ม กลยุทธ์ส่งเสริม SME ศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ
และกลยุทธ์พัฒนาสภาพแวดล้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาธุรกิจ

๑๕
ประเด็นการท่องเที่ยว เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองรอง
เพิ่มขึ้น ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น ใน ๖ แผนย่อย คือ การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
การท่องเที่ยวสาราญทางน้า การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว โดยจาก
รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี ๒๕๖๔ มีการดาเนินการต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ขั้นวิกฤตหรือสีแดง จานวน ๑ เป้าหมาย คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น การดาเนินกิจกรรม/โครงการส่วนใหญ่ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากเป็นการ
ตั้งเป้าหมายไว้ที่รายได้ ซึ่งตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมาย ควรส่งเสริมและ
พัฒ นาการท่อ งเที่ยวคุณ ภาพสู ง โดยมุ่ง เน้ นการเพิ่ม นัก ท่อ งเที่ย วคุณ ภาพสู งมากขึ้น แต่ ยัง คงต้อ นรั บ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วในทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ การท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบ New Normal หลั ง COVID - 19
ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวสาราญทางน้า เพื่อเพิ่มจานวนนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงให้เกิดรายได้จากการ
ท่ อ งเที่ ย วเข้ า สู่ ป ระเทศ หากมี ก ารปรั บ ตั ว จะเป็ น การเปิ ด กว้ า งให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพิ่ ม ขึ้ น ควรเร่ ง ฟื้ น ฟู
ผู้ป ระกอบการและ Value Chain ท่อ งเที่ ยวทั้ง ระบบหลั ง COVID-19 ควรส่ ง เสริม การกระจายรายได้
ท่องเที่ยวสู่เมืองรองอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศ และพึ่งพารายได้จากนักท่องเที่ยว
ในประเทศมากขึ้น และควรปรับปรุงจุด อ่อนการท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ด้านอนามัยและสุขภาพ และการเชื่อมโยงภูมิภาค
สาหรับโครงการตามแผนขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวคุณภาพสูง ซึ่งมีเป้าหมายการขับเคลื่อน Happy Model โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
(มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๔) ควรมุ่งเน้นและดาเนินการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ Wellness
ให้เกิดเป็นรูปธรรม เพื่อให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ประเทศไทยสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพติดอันดับ ๔ ของเอเชีย แต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทาให้มูลค่ารวมทางเศรษฐกิจลดลง
ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ตามยุทธศาสตร์ชาติมีการกาหนดประเด็นเป้าหมาย
ไว้ ๓ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่หนึ่ง ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น เกิดศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมในทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศ เพื่ อ กระจายความเจริ ญ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ
และสังคม โดยมีค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี ๒๕๖๕ คือ มูลค่าการลงทุนในเมืองเป้าหมาย (เฉลี่ยร้อยละ)
เพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๕ แต่ในปี ๒๕๖๔ มีเพียงกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการที่บรรลุเป้าหมาย ประเด็น

๑๖
ที่สอง ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี โดยมีค่าเป้าหมาย
ที่ต้องบรรลุภายในปี ๒๕๖๕ คือ แผนผังภูมินิเวศระดับภาค (จานวน) : มีแผนผังภูมินิเวศ ๑ ภาค ซึ่งในปี ๒๕๖๓
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ดาเนินโครงการจั ดทาแผนผังภูมิ
นิเวศเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ แล้วเสร็จ โดยมีพื้นที่เป้าหมายเชิงผลผลิต ๙ จังหวัดในพื้นที่
ภาคเหนือ ซึ่งผลการดาเนินการของโครงการดังกล่าว คือ ผังแนวความคิดการจัดทาแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่
ภาคเหนือตามขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้า แต่ยังขาดองค์ประกอบอื่น ๆ ของภูมินิเวศ รวมทั้งยังไม่มีแผนผังภูมินิเวศ
จังหวัด เป็นผลให้ไม่สามารถบรรลุค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่ง ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จ เพราะหากแผนผังภูมินิเวศในพื้นที่ภาคเหนือเสร็จก็จะเป็นต้นแบบให้กับภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วประเทศได้
และประเด็นที่สาม ช่องว่างความเหลื่อมล้าระหว่างพื้นที่ลดลง โดยมีค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี ๒๕๖๕ คือ
สั ดส่ วน GDP per capita (ผลิ ตภั ณฑ์ จั งหวั ดต่ อประชากร) ของจั งหวั ดร้ อยละ ๒๐ สุ ด ท้ า ย
ที่รวยที่สุด ต่อ GDP per capita ของจังหวัดร้อยละ ๒๐ แรกที่จนที่สุด ซึ่งในปี ๒๕๖๒ สัดส่วน GDP per
capita ระหว่างกลุ่มจังหวัด ที่รวยที่สุด กับจังหวัด ที่จนที่สุด คิด เป็น ๖.๒๙ เท่า ซึ่งลดลงจากปี ๒๕๖๑
ที่มีสัดส่วน GDP per capita ๖.๔๗ เท่า และปี ๒๕๖๐ มีสัดส่วน GDP per capita ๖.๖๕ เท่า แสดงให้เห็น
ถึง ช่องว่างความเหลื่อมล้าที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้
เผยแพร่รายงานความสาเร็จด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยเลื่อนขึ้นมาอยู่
อันดับที่ ๕๗ ของโลก (จากลาดับที่ ๗๓) โดยความก้าวหน้าในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลดังกล่าวจะเป็นหนทาง
ในการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งประเด็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะนี้
ด้ว ย ทั้ง นี้ ส านั กงานส่ งเสริ ม เศรษฐกิจ ดิจิ ทัล (สศด.) ได้ กาหนดคานิย ามของ “เมื องอัจ ฉริ ย ะ” ไว้ ว่ า
เป็นเมืองที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและชาญฉลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ให้บริการและการบริหารจัดการเมือง ลดค่าใช้จ่ายและการใช้ทรัพยากรของเมืองและประชากรเป้าหมาย
เน้ นการออกแบบที่ดีแ ละการมีส่ว นร่ว มของทุกภาคส่วน เพื่อให้เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัยให้ประชาชน
ในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความสุขอย่างยั่งยืน ซึ่งภายใต้คานิยามนี้ การจะเป็น เมืองอัจฉริยะได้นั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเข้ามามีบทบาทอย่างสาคัญ โดยหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องร่วมกันสร้างเมืองอัจฉริยะในด้านต่าง ๆ โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย
ให้เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดความ
เหลื่อมล้าแล้ว ยังจะทาให้มีเมืองน่าอยู่อัจฉริยะกระจายไปทั่วประเทศมากยิ่งขึ้นด้วย
ประเด็ นโครงสร้ างพื้ นฐานระบบโลจิ สติ กส์ และดิจิ ทั ล แผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ
ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล มีเป้าหมายคือเพิ่มสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่ง

๑๗
สาธารณะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวมถึงในเมืองหลักในภูมิภาค โดยสัดส่วนการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ และไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕
ในเมืองหลักในภูมิภาค ซึ่งในปี ๒๕๖๔ พบว่า ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมเพิ่มขึ้น
ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น และการขนส่งสินค้าทางรางดีขึ้นเป็นผล
มาจากรถไฟทางคู่แ ละการพัฒ นาระบบรางตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แต่ การเดินทางด้วยระบบขนส่ ง
สาธารณะในเขตเมืองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ยังอยู่ที่ร้อยละ ๑๕.๖๒)
ส่วนในเมืองหลักและภูมิภาคยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีผู้เสียชีวิต จากอุบัติเหตุ
ทางถนนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มยังมีความล่าช้า โครงการรถไฟความเร็วสูงยังไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย และโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินยังมีปัญหาเรื่องการส่งมอบพื้นที่ให้เอกชน
ปัญ หาพื้ น ที่ ทั บซ้ อ นบางซื่ อ – ดอนเมื อ ง และการขอผ่ อ นช าระค่ าสิ ท ธิ ARL (Airport Rail Link) และ
มาตรการเยียวยาผลกระทบจากโควิด – ๑๙ ส่วนโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ค่อนข้างเป็นไปตามเป้าหมาย
นอกจากนี้ ควรให้ความสาคัญกับการขนส่งทางทะเล เพื่อเป็นการลดต้นทุนโลจิสติกส์จากการที่น้ามันมีราคาแพง
โดยพัฒนาศักยภาพของกองเรือแห่งชาติให้กลับมาชักธงชาติไทยมากขึ้น รวมทั้งเน้นการสร้าง Digital Hub
Logistics ให้ ความส าคั ญกั บระบบจราจรอั จฉริ ยะ และทบทวนปั ญหาที่ อาจส่ งผลกระทบต่อศู นย์เปลี่ ยนถ่ าย
รูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ เนื่องจากจีนไปใช้รถไฟไทย - จีน ที่จังหวัดหนองคายในการส่งสินค้ามากขึ้น
สาหรับในส่วนของการปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี
ระบบโครงข่าย Smart Grid นั้น พบว่า การดาเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนระยะสั้น (ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ของสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน มีการดาเนินการไป ๒๑ โครงการ
ซึ่งครอบคลุมเป้าหมายปี ๒๕๖๕ จานวน ๘ โครงการ ไปแล้ว อีกทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้จัดทา
ระบบและโครงการนาร่องต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม การกาหนดเป้าหมายตัวชี้วัด ในแต่ละปี
ควรทบทวนเป้าหมายอย่ างสม่าเสมอ เพื่อให้มีค วามชัด เจนและสะท้อนตามความเป็นจริงในปัจ จุบั น
โดยกระทรวงพลังงานควรพิจารณาและติดตามโครงการที่ สาเร็จไปแล้วว่ามีการตอบสนองความต้องการ
มากน้อยเพียงใดหรือต้องปรับปรุงเพิ่มเติมอย่างไร เพื่อให้มีความสมบูรณ์ก่อนขยายผลการดาเนินการในระยะกลาง
และระยะยาวต่อไป
ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เป็นการพัฒนาและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าทางภูมิภาค เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ๒ เป้าหมาย คือ (๑) การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมดเพิ่มขึ้น และ (๒) การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดได้รับการยกระดับ โดยประเด็น

๑๘
ท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ ๑) การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกยังคงมีความท้าทาย
จากสถานการณ์ COVID-19 ทาให้พื้นที่ดาเนินโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่บางโครงการ
ไม่เป็นไปตามแผน รวมถึงความเพียงพอของจานวนแรงงานทักษะสูง ๒) การขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ ต้องเร่งเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม ๓) การขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน เนื่องจาก
ผลกระทบของสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลต่อความล่าช้าในการพัฒนา จาเป็นต้องเร่งสนับสนุนมาตรการ/
โครงการช่วยเหลือให้ภาคเอกชนสามารถดาเนินกิจการต่อไปได้ เช่น การยกเว้นค่าเช่าที่ดินและยกเว้น
ค่าบริการบารุงรักษาสิ่งอานวยความสะดวกในปีแรก นอกจากนี้ มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระ บวนการ
ขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปให้ บรรลุเป้าหมาย ในกรณีไม่สามารถดาเนินการได้ตามที่กาหนด ควรมีแนวทาง
แก้ไขปัญหา อีกทั้งการรายงานผลสัมฤทธิ์ ควรให้ตรงตามตัวชี้วัดและเวลาที่กาหนด และควรมีการกาหนด
เป้าหมายเป็นรายปี อีกทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรดาเนินการอย่างเป็น เอกภาพและบูรณาการข้อมูล
ร่วมกัน
ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก
เป็นแผนการพัฒนาที่มุ่งเน้นปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง
สามารถพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ซึ่งมีเป้าหมายระดับประเด็น คือ รายได้ของประชาชน
กลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจายและอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นท้าทาย คือ ๑) การบรรลุเป้าหมายการ
ยกระดั บศักยภาพของเศรษฐกิจ ฐานรากในปี ๒๕๖๔ เนื่ องจากกลุ่มประชาชนผู้มีร ายได้ น้อยกว่าครึ่ ง
ไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีระดับการศึกษาและทักษะต่า ๒) การปรับตัวของผู้ประกอบการ
เพื่อให้เข้ากับบริบทใหม่ ๓) ผลกระทบในระยะยาวของสถานการณ์ COVID-19 ต่อความสามารถและ
ศักยภาพการสร้างรายได้ของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจฯ จึงมีข้อเสนอแนะที่สาคัญ
ใน ๓ ประเด็น ได้แก่ (๑) ต้องมีการจัดทาข้อมูล โดยควรจัดให้มีข้อมูล สถิติ ข้อมูลวิชาการเฉพาะด้านที่มี
ความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และครบถ้วนเพียงพอ ใช้อ้างอิงประกอบการพิจารณาได้
เช่น อัน ดับคะแนนความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านทักษะ อัต ราการเจริ ญเติบโต
ของรายได้กลุ่ม Bottom 40 อัตราการเติบโตของ OTOP เป็นรายปี (๒) หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันวางแผนและกาหนดเป้าหมาย/ตัวชี้วัดร่วมกันหรือมีสัดส่วนรับผิดชอบเป้าหมาย/
ตัวชี้วัดย่อยใดอย่างไร (๓) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการกาหนดโครงการเพื่อให้
ตอบสนองต่อเป้าหมาย/ตัว ชี้วัดที่สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ มีข้อเสนอแนะกระบวนการขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมาย ซึ่งพบว่ามีปัญหาตัวชี้วัดที่ล่าช้าและไม่มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน สาหรับการแก้ไขหนี้อย่างครบวงจร
เห็ น ว่า เมื่อสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย ปัญหาเรื่องภาระหนี้สิน ควรพิจารณาแนวทางแก้ไ ขหนี้

๑๙
อย่างครบวงจรและสอดคล้องกับสถานะของลูกหนี้ในแต่ละกลุ่ม ทั้งในระยะสั้น เช่น ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
และระยะยาว โดยสร้างวินัยทางการเงินและส่งเสริมการออม
๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็น การปรั บ เปลี่ ย นค่ า นิ ยมและวั ฒ นธรรม ในแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมมีเป้าหมายที่ต้องการให้คนไทย มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
ที่ดีงาม มีความรักและภูมิใจในความเป็นไทย และนาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิต นอกจากนี้ ยัง มี
เป้าหมายที่ต้องการให้สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากผลการ
ติดตามปี ๒๕๖๔ พบว่า หน่วยงานปรับรูปแบบการดาเนินการให้เข้ากับโควิด – ๑๙ ได้ดีขึ้นและมีโอกาส
บรรลุเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น โดยมีจานวนวิสาหกิจเพื่อสัง คมถึง ๑๖๒ บริษัท ซึ่งเกินจากค่าเป้าหมาย
ที่มีอยู่ ๕๐ บริษัท นอกจากนี้ ยังมีการดาเนินการที่สาคัญ คือ “ชุมชนคุณธรรม” ในส่วนข้อเสนอแนะ
และเร่งรัดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบในแผนย่อยที่ ๑ การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และเสริมสร้าง
จิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี ในด้านศาสนา ควรกาหนดรูปแบบการดาเนินโครงการทั้งในรูปแบบ
ออนไลน์และออฟไลน์และควรมีมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมพระภิกษุในพระพุทธศาสนา ในด้านค่านิยม
และวัฒนธรรม ควรส่งเสริมการใช้กลไก “บวร” และควรมีกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมเรื่องกตัญญู การมีวินัย
ความพอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริตและการมีจิตอาสา ในแผนย่อยที่ ๒ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ ควรส่งเสริมบทบาทของสานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและควรมีมาตรการ
การสร้า งแรงจูง ใจให้ ภาคเอกชนเล็ งเห็ นความส าคั ญของการแบ่ งปัน อีก ทั้ง ควรส่งเสริม ให้ป ระช าชน
นาวัฒนธรรมในพื้นที่ไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างมูลค่าทางธุรกิจ ในแผนย่อยที่ ๓
การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม ควรใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือ
ในการนาเสนอเรื่องราวที่ดีงามและควรเน้นกิจกรรมที่สร้างการรู้เท่าทันสื่อ รวมทั้งควรมีการบังคับใช้กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับข่าวปลอม (Fake News) ในส่วนข้อเสนอแนะของห้วงปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ควรมีการส่งเสริม
ให้คนไทยมีการพัฒนาในทุกมิติและควรเน้นดัชนีคุณธรรมในแผนแม่บทในเรื่อง “การดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน”
(Environmental Social Governance หรือ ESG) มาใช้ในการดาเนินงานของภาคเอกชน รวมทั้งควร
พัฒนาช่องทางการตรวจสอบข่าวปลอม
ประเด็นการพัฒนาการเรียนรู้ วิกฤติของโลก คือโอกาสการศึกษาไทย ไม่ว่าจะเป็นวิกฤติโควิด ๑๙
วิกฤติสงครามยูเครน-รัสเซีย วิกฤติการขาดแคลนพลังงาน วิกฤติการขาดแคลนอาหาร ความเจริญก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีความจาเป็นต้องมีการพัฒนาการเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้ ด้านทักษะ
ด้านเจตคติและค่านิยม โดยในศตวรรษที่ ๒๑ วัฒนธรรมการเรียนรู้จะเปลี่ยนเป็นการเรียนเพื่อค้นหาศักยภาพ
ที่ซ่อนอยู่ในตัวผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้และความรู้ เปลี่ยนไปโดยผู้เรียนกาหนดเอง และ E-Learning

๒๐
จะเข้ามามีบทบาท การจัดการความรู้จึงเป็นหัวใจสาคัญในโลกของ Big Data จึงจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ระบบการเรียนการสอน ระบบการวัดผลประเมินผล หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งสถาบันการศึกษา
โดยต้องเชื่อว่าเด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ เด็กทุกคนมีความฉลาดที่แตกต่างกัน โรงเรียนต้องหาทางบ่มเพาะ
สติปัญญาหรือความฉลาดที่แตกต่างกันของปัจเจกโดยอาศัยวิธีการที่สมดุลเพื่อนาไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต
จึงเห็นได้ว่าความต้องการของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ไม่สอดคล้องกับหลักสูตรที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะทาอย่างไร
ให้มีการพัฒนาก้าวไปสู่ Metaverse และ eSports ซึ่งเป็นทักษะในอนาคตที่มีความสาคัญ ดังนั้น ต้องปรับ
ยุทธศาสตร์การศึกษาให้เป็นเครื่องมือนาไปสู่การสร้างความมั่นคงของประเทศ โดยปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้ทั้งหลักสูตร การเรียนการสอน การสอบ และการบริหารจัดการ ควรปรับกระบวนการเรียนรู้ของชาติ
ให้มีทางเลือกสาหรับผู้เรียนที่หลากหลาย สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ได้แก่ ครอบครัว วัด โรงเรียน กลุ่มเพื่อนสนิท
สมาคมและกลุ่มผลประโยชน์ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและครอบครัว เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้
อย่างจริงจัง พัฒนาครูโดยเร่งดาเนินการทดสอบสมรรถนะครูรายสาขาที่เทียบได้กับมาตรฐานสากลมากขึ้น
โดยเฉพาะครูที่อยู่ในระบบการศึกษา เร่งแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดพอดีของหมู่บ้าน
ของชุมชน และสร้างขวัญกาลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งสร้างดุลยภาพการบริหาร และการ
จัดการศึกษาของประเทศระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการบูรณาการ และสถานศึกษา โดยมุ่งเน้น
การเรียนเพื่อค้นหา พัฒนา และต่อยอด มีการฝึกปฏิบัติการบริหารจัดการทั้งในวิชาชีพ วิชาการและวิชาชีวิต
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งเป็นกระบวนการเรีย นรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ตามหลักพหุปัญญา จัดการศึกษาเพื่อรองรับและแก้ปัญหาสังคมผู้สูงอายุด้วยการสร้างงานที่เหมาะสม ฟื้นฟู
และดูแลสุขภาพ สร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อต่อสังคมผู้สูงอายุ และสร้างรูปแบบการออม
ตั้งแต่เริ่มทางานเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่สัง คมผู้สูงอายุ และควรพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา
เพื่อพัฒนาคน ให้คนไปสร้างความมั่นคงให้ชาติ
ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับ
ทุกยุทธศาสตร์และมีส่วนสนับสนุนทุกแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ จึงต้องศึกษา ติดตามสถานการณ์
และเป้ า หมายระดั บ ประเด็ น ของแผนแม่ บ ทอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและทั น การ เพื่ อ น ามาใช้ ว างแผนพั ฒ นา
ด้านความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ ลงทุนพัฒนาด้านกาลังคน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาครัฐและเอกชน อีกทั้งต้องติดตาม
และประเมินผลสัมฤทธิ์จากการลงทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรม และงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในด้าน
เศรษฐกิจ สั งคม สิ่งแวดล้อม และด้านวิชาการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และ
เป้าหมาย SDGs ทั้งนี้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิ จัยนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ จะช่วย
สร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัยหรือสถาบันวิจัย และมีกลไกนาผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

๒๑
มากและเร็ ว ขึ้ น นอกจากนี้ รั ฐ ควรซื้ อ ผลงานวิ จั ย ที่ เ กิ ด จาก R and I (Research and Innovation)
ภายในประเทศให้มากขึ้น เร่งรัดการบริหารจัดการและสื่อสารผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับ R and I ให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น สร้างแรงจูงใจให้เอกชนลงทุน R and I เพิ่มขึ้น เช่น ด้านภาษี BOI และการ
ประกาศเกี ย รติ คุ ณ รวมทั้ ง สร้ า งการรั บ รู้ แ ละแนวคิ ด (Awareness and mindset) เกี่ ย วกั บ R and I
ตลอดจนประโยชน์ ของ R and I ต่อการแข่งขันและการพัฒนาด้าน เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
วิชาการ เพื่อส่ งเสริม และสนั บ สนุ น ให้ เป็ นประเทศไทยมี รายได้ สูง มีค วามสุข มีค วามเสมอภาค และ
มีขีดความสามารถในการแข่งขันทุกระดับอย่างยั่งยืน
ประเด็ น ศั ก ยภาพการกี ฬ า ผลการด าเนิ น การตามแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
ประเด็นศักยภาพการกีฬา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่า มีทั้งแผนย่อยที่บรรลุเป้าหมายและต่ากว่า
เป้าหมาย เนื่องจากมีสถานการณ์ที่เป็นองค์ประกอบหลายประการในการบรรลุเป้าหมายทั้งผลกระทบจาก
COVID – 19 ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดกิจกรรมในสภาวะปกติใหม่ (New Normal) รวมถึงการ
ปรับลดงบประมาณและการไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จึงเสนอให้มีการกาหนดแนวทางและขั้นตอนการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า และปลายน้า
เพื่อให้สามารถพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อ งกับสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร รวมทั้งเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านการออกกาลังกายกับข้อมูลด้านสุขภาพให้สามารถนามา
วิเคราะห์เชิงสถิติเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับเป็นรายไตรมาส บูรณาการ
ด้านงบประมาณและทรัพยากรด้านการกีฬาของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกื้อกูลกัน และสาหรับการ
พิจารณาโครงการ ให้พิจารณาตามลาดับความเร่งด่วน/ความสาคัญของโครงการตามค่าเป้าหมายที่กาหนดไว้
นอกจากนี้ต้องมีการจัดทาตัวชี้วัดร่วมกัน โดยพิจารณาตามหน้าที่ที่รับผิดชอบและกลุ่มเป้าหมายในลักษณะ
ต่อยอดกัน (ต้นน้า กลางน้า ปลายน้า) รวมถึงให้มีผู้แทนจากสานักงบประมาณ กระทรวงการคลัง ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดทาคาของบประมาณตั้งแต่ต้นน้า เพื่อให้ผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน
และเห็นความสาคัญของโครงการที่หน่วยงานเสนอของบประมาณ
๔. ยุทธศาสตร์ชาติดา้ นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย คือ การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ และเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ แต่ยังพบว่า
มีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคมทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เช่น กระบวนการและวิธีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ยังคงเป็นไปแบบแยกรายหน่วยงาน การดาเนินการขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๒๒
แนวทางการพัฒ นาบางประการจาเป็น ต้องอาศัยระยะเวลาการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องจึงจะเห็ น ผล
การปฏิรูปเขตสุขภาพที่ดาเนินการอยู่ไม่ได้แก้ปั ญหาของแต่ละพื้นที่ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการแก้ปัญหา
จากส่วนกลาง ดังนั้น ในเชิงนโยบายควรปรับปรุงวิธีการ และกระบวนการด้านงบประมาณใหม่ ในเรื่อง
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศเป็นการเฉพาะไม่ควรใช้วิธีการที่เป็นกลไกงบประมาณตามปกติ
อีกทั้งหน่วยงานเจ้าภาพหลักและหน่วยงานสนับสนุน ควรหารือกับ สศช. ให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการ
ปรับปรุงตัวชี้วัด ปัญหา อุปสรรค ข้อดี และข้อเสีย เพื่อประมวลผลและจัดทาตัวชี้วัดที่เหมาะสมสาหรับการ
ประเมินผลสาเร็จต่อไป รวมทั้งการจัดทาระบบฐานข้อมูลของประเทศต้องมุ่งเน้น “การจัดทาข้อมูลของ
ตาบล โดยตาบล เพื่อตาบล” สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง/ตาบลเข้มแข็ง ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เสริมสร้าง
“เสาเข็มสังคม” โดยกาหนดให้การสร้างตาบลเข้มแข็งเป็นวาระแห่งชาติ มีสมัชชาตาบลเข้มแข็งแห่งชาติ
เพื่อเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาการจัดการตาบลเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง เร่งรัดการมีระบบ
การออมเพื่อสร้างหลักประกันรายได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่มแรงงานทั้งในและนอกระบบ
รวมทั้ง ดูแ ลกลุ่มเปราะบางให้ ไ ด้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลืออย่างครบถ้วน สนับสนุนให้ เกิด
การขับเคลื่อนงานรองรับสังคมสูงวัยในทุกระดับโดยเฉพาะในการทางานระดับตาบล และปฏิรูปเขตสุขภาพ
นาร่อง โดยควรมีการบูรณาการการทางานร่วมกันระหว่างสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสาขาเขต
และเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ทั้งในระดับเป้าหมาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ ตลอดจนการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพที่สอดคล้องกับสถานการณ์สุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ โดยเน้นกระบวนการทางานแบบมีส่วนร่วม
จากทุกภาคส่วนในสังคม
ประเด็นพลังทางสังคมและประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม ประเด็นที่ ๑
กระจายศูนย์กลางความเจริญและเพิ่มขีดความสามารถชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา โดยต้องไม่เป็นการ
กระจายความเจริญแบบกระจุกที่ศูนย์กลางความเจริญอยู่แต่เฉพาะในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ ควรมุ่งเน้น
กระจายศูนย์กลางความเจริญไปยังตาบลให้เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของการพัฒนา รวมทั้งต้องปรับระบบ
งบประมาณและการบริหารจัดการให้เป็นแบบหุ้นส่วน ประเด็นที่ ๒ พลังทางสังคม รูปแบบเดิมการบริหาร
มีลักษณะรัฐเป็นใหญ่ หากยังคงมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แบบเดิมไม่อาจทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้
ควรต้องมีการปรับกระบวนทัศน์การคิด ปรับระบบการบริหารราชการแผ่นดิน และปรับ ระบบงบประมาณ
เพื่อปรับระบบการจัดการภาครัฐให้เป็นการบริหารแบบหุ้นส่วน ประเด็นที่ ๓ ความเหลื่อมล้า ความยากจน
มี ๓ ประการ คือ จนเงินหรือจนทรัพยากร จนความรู้หรือจนปัญญา และจนโอกาสหรือจนอานาจ ซึ่งการศึกษา
จะเป็นเครื่องมือการแก้จนลดความเหลื่อมล้าระยะยาว จึงต้องมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
อย่างไรก็ตามยังมีเหตุปัจจัยด้านลบที่ทาให้เพิ่มความยากจน เพิ่มความเหลื่อมล้า อีกทั้งทาให้ยุทธศาสตร์
ชาติเกิดการหยุดชะงัก คือ การเกิดโรคระบาด เกิดสงครามความขัดแย้ง และสภาพภูมิอากาศโลก ทาให้

๒๓
ประชาชนไม่ได้รับการศึกษา ดังนั้น การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติจึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ ประเด็นที่ ๔ ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปเป็นของใคร เนื่องจากส่วนใหญ่มีความเข้าใจ
ว่ายุทธศาสตร์ชาติเป็นของรัฐ และแผนการปฏิรูปเป็นของราชการ ทาให้เกิดความไม่รับรู้ไม่เข้าใจ ไม่มีการ
ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง จึงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อให้รู้สึกว่ายุทธศาสตร์ชาติ และแผนการ
ปฏิรูปเป็นของสังคมทุกภาคส่วน เพื่อให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสาคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จากเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ด้านดังกล่าวประกอบด้วย การอนุรักษ์และรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืนและมีสมดุล การฟื้นฟูและ
สร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ
ของประเทศ การใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ และการยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตของประเทศ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล โดยแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวประกอบด้วย ประเด็นที่ ๑๘ การเติบโตอย่างยั่งยืน (มีแผนย่อย ๕ ประเด็น) และ
ประเด็นที่ ๑๙ การบริหารจัดการน้าทั้งระบบ (มีแผนย่อย ๓ ประเด็น) ทั้งนี้ ในการขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายดังกล่าวมีข้อเสนอแนะว่า ควรให้ความสาคัญกับแหล่งน้าขนาดเล็กและแหล่งน้าชุมชน รวมทั้ง
ควรเร่งรัดและปรับปรุงกฎ ระเบียบและข้อบังคับในการขออนุญาตสร้างฝายชุมชน อ่างเก็บน้าขนาดเล็ก
และบ่ อบาดาลในพื้ นที่ ป่ า ตลอดจนควรส่ งเสริ มให้ ประชาชนที่ ปลู กป่ า ครอบครั ว ในพื้ น ที่ เ อกสารสิ ท ธิ์
ของตนเองได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ ควรเร่งรัดการออกอนุบัญญัติ
ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน ๑๓ ฉบับ
ที่ได้ประกาศใช้แล้ว และควรเร่งแก้ปัญหาที่ดินทากินและจัดการบริหารพื้นที่อย่างเป็นระบบ รวมทั้ งจัดสรร
ที่ดินทากินให้กับประชาชนทั่วประเทศ
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
จากข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) การขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครั ฐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ใน ๓ ประเด็น ได้แก่ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดาเนินการทั้งหมด ซึ่งประเด็นที่มีการ
ดาเนิ น การล่า ช้า คือ ประเด็ น กฎหมายและกระบวนการยุ ติธ รรม ท าให้แ นวโน้ มการบรรลุเ ป้า หมาย
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ อยู่ในระดับปานกลาง สาหรับ
การประเมินความสาเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายในภาพรวม พบว่า การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ

๒๔
ภาครัฐ มีค่าประเมินความสาเร็จซึ่งสะท้อนผลการดาเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับมาก (ดี)
โดยควรมีการบูรณาการเชื่อมโยงระบบต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานของรัฐ เร่งรัดการให้บริการระบบเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล แก่ ป ระชาชน ติ ด ตามและเร่ ง รั ด กฎหมายและโครงการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ส่ ว นการต่ อ ต้ า น
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และกฎหมายและกระบวนการยุติธ รรม มีค่าประเมินความสาเร็จซึ่งสะท้อน
ผลการดาเนินการมีความสาเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายยังอยู่ในระดับน้อย ดังนั้น เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมายควรทบทวนเป้าหมายระดับแผนย่อยให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของแต่ละแผนย่อยที่จะส่งผล
ต่อความสาเร็จต่อ เป้าหมายระดับประเด็ น ปรั บปรุงจ านวนค่าเป้ าหมายและตัวชี้วั ด รวมทั้งแนวทาง
การพัฒนาให้มีความเหมาะสมและสะท้อนการบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง ควรกาหนดตัวชี้วัดในแต่ละปี
ให้ชัดเจนเพื่อเร่งรัดการดาเนินการตามตัวชี้วัดรายปีให้บรรลุผลเพื่อสะท้อนเป็นผลสาเร็จในระยะห้าปีต่อไป
ต้องมีการพิจารณาคัดกรองและจัดลาดับความสาคัญของโครงการสาคัญและจัดสรรงบประมาณให้ สอดคล้อง
กับเป้าหมายของแต่ละแผนที่กาหนดไว้ รวมทั้งควรมีการประสานและบูรณาการระหว่างทุกภาคส่วนเพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่อง ควรเร่งรัดการจัดทาหรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
รวมทั้งการออกกฎหมายลาดับรองเพื่อการขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ในขั้นตอนการประเมินผลในแต่ละรอบการประเมินจะต้องนาผลการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้อง
และตรงกับตัวชี้วัดที่ได้กาหนดเป้าหมายไว้มาทาการประเมินผล การพัฒนาระบบราชการให้ตอบสนอง
ต่อยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๖ ควรเร่งรัดสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในฐานะหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างและปรับปรุงระบบงาน การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้นาระบบบริหารผลงานปฏิบัติงานและระบบการบริหารทรัพยากรขององค์กรมาปรับใช้กับการบริหารงาน
ภาครัฐอย่างเป็น ระบบ สาหรับแผนการปฏิรูปประเทศที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ พบว่า ด้านการบริหารราชการแผ่นดินมีค่าประเมินความสาเร็จ
ต่อการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตและประพฤติมิชอบ
มีค่าประเมินความสาเร็จต่อการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับน้อย
ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ในประเด็นที่หนึ่ง เรื่อง การประเมิน
ผลลัพธ์การดาเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย มีเป้าหมาย คือ บริการของภาครัฐ มีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ มีค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี ๒๕๖๕ คือ ระดับความพึงพอใจ
ในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ควรใช้ค่า WGI ที่เป็นมาตรฐานสากลเป็นตัวชี้วัด
ในประเด็ นที่ ส อง เรื่อ งภาครัฐมี การด าเนิ นการที่มีป ระสิ ทธิภาพด้ว ยการนาเทคโนโลยี มาประยุก ต์ใช้
มีค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี ๒๕๖๕ คือ ประเทศไทยต้องอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาด้านรัฐบาล

๒๕
ดิจิทั ลสู งสุ ด ๖๐ อั น ดั บแรกในดัช นี รั ฐบาลอิเ ล็ก ทรอนิ กส์ ในการจั ด ล าดั บขององค์ก ารสหประชาชาติ
ซึ่งน่าจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้
นอกจากนี้ ได้มี การเลือกติด ตามโครงการที่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จานวน ๓๐ โครงการ จากแผนย่อย ๕ แผน ได้แก่ แผนย่อยที่ ๑ การพัฒนาบริการ
ประชาชน จานวน ๑๗ โครงการ พบว่า ในปี ๒๕๖๔ ได้ดาเนินการไปเพียงร้อยละ ๑๔.๙๐ ซึ่งการบรรลุ
เป้าหมายอยู่ในระดับต่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤติ จึงควรทบทวนการกาหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดอีกครั้ง
ควรผลักดันให้มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล แก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบให้เอื้อต่อการบริการของภาครัฐ
และเร่งรัดให้เกิด One Stop Service โดยยกระดับจากศูนย์ดาธงธรรมอาเภอ แผนย่อยที่ ๒ การบริหาร
จัดการการเงินการคลัง จานวน ๓ โครงการ พบว่า กาหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี ๒๕๖๕ คือ มีแผนงาน/
โครงการภายใต้ ๑๕ ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทฯ ซึ่ง การบรรลุเป้าหมายมีแนวโน้มน่าจะอยู่ในระดับ
ปานกลาง จึงควรทบทวนและปรับปรุงแผ่นย่อยให้ตรงกับการดาเนินงานจริง และเร่งรัดพัฒนาปรับปรุง
เชื่อมโยงระบบข้อมูลการเงินการคลังให้ถูกต้อง รวดเร็ว และสะดวก ทั้งระบบ e-LAAS e-GP New GFMIS
แผนย่อยที่ ๓ การปรับสมดุลภาครัฐ จานวน ๔ โครงการ พบว่า มีเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี ๒๕๖๕ คือ
๑) ระดับความสาเร็จในการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาดาเนิน การบริการสาธารณะไม่ต่ากว่าร้อยละ ๒๐
ซึ่งต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนมาพิจารณาประเมินผลและศึกษาค่าเป้าหมายแนวทางพัฒนา
ที่นามาประเมินให้เห็นผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง และ ๒) องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้าง
ความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งค่าเป้าหมายในปี ๒๕๖๕ กาหนดให้ใช้
เกณฑ์ LQM แต่เมื่อมีการรายงานผลกลับเป็นการรายงานโดยใช้ค่า LPA จึงควรปรับเป้าหมาย/ตัวชี้วัด และ
เร่งรัด ติดตาม การกระจายหน้าที่และอานาจ รวมทั้งจัดสรรรายได้ ให้สอดคล้องกับภารกิจความรับผิดชอบ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนย่อยที่ ๔ การพัฒนาระบบการบริหารงานภาครัฐ จานวน ๓ โครงการ
พบว่า มีเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี ๒๕๖๕ คือ ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner)
อยู่ในระดับ ๒ และสัดส่วนที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ซึ่งการบรรลุ
เป้าหมายมีแนวโน้มน่าจะอยู่ในระดับมาก อย่างไรก็ตาม ควรเร่งรัดปรับการทางานของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อให้บริการดิจิทัล รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและใช้งานมากขึ้น ตลอดจนปรับค่าเป้าหมาย/
ตัวชี้วัดจาก Gartner เป็นค่า Waseda และแผนย่อยที่ ๕ การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ จานวน ๓ โครงการ
พบว่า มีเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี ๒๕๖๕ คือ สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทาผิดกฎหมายลดลง ร้อยละ ๒๐
ซึ่งการบรรลุเป้าหมายมีแนวโน้มน่าจะอยู่ในระดับปานกลาง จึงควรนาข้อร้องเรียนมาพิจารณาให้ครบถ้วน
รวมทั้งน าดัชนี ความผูกพัน ของบุคลากรภาครัฐมาประเมิน และนาโครงการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด มา
ประเมินด้วย

๒๖
จากนัน้ ประธานของทีป่ ระชุมได้สั่งเลื่อนการอภิปรายในส่วนที่เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศ
ไปในวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้วสั่งปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๙.๒๕ นาฬิกา
สานักการประชุม
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

