เอกสารประกอบการรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๒
ผลการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน–มิถุนายน ๒๕๖๒) ต่อที่ประชุมวุฒิสภา
สรุปผลการอภิปราย
สมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมอภิปรายจานวน ๒๐ คน โดยสามารถสรุปได้เป็น ๓ ประเด็น ได้แก่
๑. รูปแบบการรายงานและการติดตามผล
๑.๑ ควรเพิ่มเติมให้เห็นความชัดเจนทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป้าหมาย ตัวชี้วัด เพื่อให้สามารถ
ประเมินผลในแต่ละรอบไตรมาสได้ รวมทั้ง สามารถนาข้อมูลมาประมวลผลความคืบหน้าในการดาเนินการได้
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และควรพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิรูปประเทศในระยะครึ่งแผนด้วย
๑.๒ ควรมี การแบ่ งขอบเขตการด าเนิ น งานในประเด็ น/กิ จกรรมของหน่ ว ยงานต่าง ๆ ให้ ชัดเจน และ
ควรรายงานความคืบหน้าในขอบเขตงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
๒. การเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
๒.๑ ด้านการเมือง อยู่ระหว่างดาเนิ นการทั้งสิ้น ทั้งที่ด้านการเมืองเป็นเรื่องที่สาคัญ และส่ งผลต่อการ
ปฏิรูปด้านอื่น ๆ ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมาถึง ต้องการให้รัฐบาลเป็นผู้นาในการ
รณรงค์การเลือกตั้งทีส่ ุจริตและเที่ยงธรรมด้วย
๒.๒ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการโดยการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม อาทิ ประวัติข้าราชการแบบอิเล็กทรอนิกส์ ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง โปร่งใส ตรวจสอบ ซึ่งสถานะ
ตอนนี้ในรายงานบอกว่าอยู่ระหว่างดาเนินการเห็นควรเร่ งรัดการดาเนินการ และการบริการภาครัฐ สะดวก
รวดเร็ว ตอบโจทย์ ชีวิตประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนสามารถรับรู้ผลได้มากที่สุด แผนงานที่เกี่ยวกับ
การบูรณาการเลขหมายแจ้งเหตุฉุกเฉิน ให้เหลือเพียงหมายเลขเดียวที่ได้ให้สานักงานตารวจแห่งชาติ และ
กสทช. ดาเนินการ ซึ่งควรมีการรายงานถึงปัญหาและอุปสรรคให้ชัดเจน เพื่อเร่งดาเนินการให้ เกิดผลสาเร็จ
ต่อไป
๒.๓ ด้า นกระบวนการยุติ ธรรม เรื่องพระราชบัญญัติการให้ บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ที่ ไ ด้ ร ายงานว่ า มี ค วามคื บ หน้ า แล้ ว นั้ น มี ค วามคื บ หน้ า อย่ า งไร และในประเด็ น ย่ อ ยที่ ๘.๒ และ ๘.๓
ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ ยังไม่มีการแบ่งภาระงาน
ความรับผิดชอบ ต่อไปจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
๒.๔ ด้านเศรษฐกิจ เรื่องธนาคารที่ดิน ในประเด็นที่ ๘ การสร้างความมั่นคงด้านที่ดินให้กับประชาชน
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากแก่ประชาชน ควรดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
๒.๕ ด้ า นทรั พยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ งแวดล้อม เรื่ องทรั พยากรทางทะเลและชายฝั่ ง ประเด็น ปฏิรู ป
ที่ ๑ การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการแบ่งเขต
แดนทางทะเลรายจังหวัดทั้งในระดับภาพรวมและระดั บพื้นที่ และกิจกรรมที่ ๔ จัดทาร่างแผนที่การแบ่งเขต
แดนทางทะเลทั้ง ๒๓ จังหวัด ตามหลักการทางวิชาการ เนื่องจากหากเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดใด จังหวัดนั้น
จะสามารถดาเนินการจัดการเตือนภัยในกรณีฉุกเฉิน และดาเนินการป้องกันได้ทันท่วงที
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๒.๖ ด้านสาธารณสุข การปรับบทบาทโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขและระบบบริหารสถานบริการ
ของกระทรวงสาธารณสุข และการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ปัจจุบันด้านนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุขยังไม่เป็นเอกภาพ และยังแยกส่วนกันอยู่ ซึ่งหากจะทาการปฏิรูประบบสาธารณสุขของ
ไทยให้สัมฤทธิ์ผล ควรมีการสร้างเอกภาพที่ชัดเจน และกระจายอานาจ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการ กระทรวงสาธารณสุขจะต้องปรับบทบาทของกระทรวงเพื่อเป็นหน่วยนโยบาย และฝ่าย
บริหารมีการตัดสินใจที่เด็ดขาด หากทาเช่นนี้ได้ จะทาให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศไทยมีระบบ
สุขภาพที่เดิน หน้ าได้อย่างยั่ งยื น และประเด็น บริการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบ Universal Coverage for
Emergency Patients : UCEP ที่ยังเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ไม่ชัดเจน ไม่สามารถเข้าถึงปัญหาและอุปสรรคได้
อย่างชัดเจนอาจจะเกิดจากเจ้ าหน้าที่ หรือประชาชนที่ยังไม่เข้าใจ จึงเห็นควรให้สร้างความเข้ าใจในเรื่อง
กฎหมาย และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๒.๗ ด้ า นสั ง คม แผนการเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพผู้ สู ง อายุ ใ นการท างานขยายอายุ เ กษี ย ณราชการ
จาก ๖๐ ปี เป็น ๖๓ ปี (โดยใช้เวลา ๖ ปี คือ ๒ ปี ขยาย ๑ ปี) ดาเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕ โดยมี
สานักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างดาเนินการศึกษาความเหมะสมของตาแหน่งที่จะมีการขยายอายุเกษียณ รวมทั้ง
ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. .... เพื่อให้มีกลไกการบูรณาการใน
พื้นที่เกิดการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์ เพื่อการพัฒนาในพื้นที่ ต้องดาเนินการอย่าง
จริงจัง และสนับสนุนกฎหมายการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และกฎหมายยุติธรรมชุมชน และ
ประมวลกฎหมายระเบียบต่าง ๆ ควรดาเนินการร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ
๒.๘ ด้านพลังงาน ได้แก่ (๑) ศูนย์สารสนเทศด้านพลังงานปัจจุบันไม่ได้รับการเชื่อถือเนื่องจากอยู่ภายใต้
กระทรวงจึ ง จ าเป็ น ต้องสร้ างความเข้าใจกับประชาชน โดยควรมาจากหน่ว ยงานที่เป็นกลาง หรือบุคคล
ที่สามมาเป็ นส่วนช่วย (๒) การโอนย้าย ๓ การไฟฟ้า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้ าส่ว น
ภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง) ซึ่ง มี แนวคิด มานาน แต่ไม่ ส ามารถไปสู่ การปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรมได้จริง
จึงทาให้เกิดการใช้จ่ายที่ซ้าซ้อน หากสามารถทางานร่ วมกัน ได้จะลดค่าใช้จ่ายของประเทศได้ จานวนมาก
(๓) การจัดการก๊าซธรรมชาติไม่ให้เกิดการหยุดชะงัก พื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทย-กัมพูชา ควรมีการดาเนินการ
เช่น กรณีตัวอย่างไทย-มาเลเซีย เพื่อลดการนาเข้า LNG จากต่างประเทศ และ (๔) การนาขยะมูลฝอยไปเป็น
เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ้ า ปั จ จุ บั น ได้ รั บ การร้ อ งเรี ย นว่ า ซั บ ซ้ อ น และผู้ รั บ ผิ ด ชอบไม่ ชั ด เจน แต่ ไ ม่ มี ก าร
ดาเนินการที่คืบหน้า และขยะไม่จาเป็นต้องเป็นโรงไฟฟ้าเสมอควรที่จะสามารถนาไปทาประโยชน์อย่างอื่น
นอกจากไฟฟ้าอย่างเดียว และจัดเป็นศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว
๒.๙ ด้ า นการศึ ก ษา พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ซึ่ ง มี ก าหนดแล้ ว เสร็ จ ภายในปี ๒๕๖๓
แต่ยังไม่มีความคืบหน้าการดาเนินการ จึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากครู บุคลากรทางการศึกษา
และประชาชน เพื่อขับเคลื่อนร่วมกัน นาไปสู่นโยบายของรัฐบาลและนวัตกรรม ๔.๐ ด้วย รวมทั้งควรติดตาม
ผลความคืบหน้าการดาเนินการตามพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคาดหวังว่ากฎหมายฉบับนี้จะช่วยลดความเหลื่อม
ล้าของประเทศ
๓. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
๓.๑ เห็นควรให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เพื่อกากับติดตามการดาเนินงาน
ภายใต้ แ ผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษาต่ อ ไป และเห็ น ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การปฏิ รู ป ประเทศ
ในเรื่องของ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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มาตรา ๒๕๗ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยอาจจะพิจารณาเพิ่ม
เป็นแผนการปฏิรูปประเทศด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ หรือเพิ่มเป็น ประเด็นปฏิรูปใน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
๓.๒ เห็นควรเร่งการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ในทุกภาคส่วนผ่านช่องทางต่าง ๆ และเน้นการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้มากขึ้น เพื่อ ให้ประชาชนได้
ทราบถึงความสาคัญของการปฏิรูป โดยสื่อสารให้เห็นภาพว่าการปฏิรูปเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันอย่างไร และ
จะเข้ามามีส่วนร่วมได้ด้วยวิธีอะไร รวมทั้งควรสร้างการประชาสัมพันธ์ตามบริบทของกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมด้วย
๓.๓ ในการดาเนินการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศมิใช่เพียงหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
เท่ า นั้ น แต่ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องทุ ก ภาคส่ ว นต้ อ งร่ ว มมื อ กั น ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั ง คม
ซึง่ จะทาให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศประสบความสาเร็จได้
สรุปประเด็นอภิปรายเบื้องต้นของวุฒิสภา
๑. พ.ต.ต. ยงยุทธ สาระสมบัติ สรุปประเด็นอภิปราย ดังนี้
๑) รูปแบบการรายงานยังคงมุ่งเน้นเชิงพรรณนามากกว่าเชิงปริมาณ และมีลักษณะทับซ้อนหรือเหลื่อมล้า
กันระหว่างแผนการปฏิรูปประเทศบางด้าน รวมทั้งไม่มีการรายงานลึกถึงในระดับกิจกรรม แต่เป็นการรายงาน
ระดับแผนงาน โดยรัฐธรรมนูญฯ ตามมาตรา ๒๕๙ ระบุว่ากาหนดให้เริ่มดาเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน
หนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ ฯ รวมทั้ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ที่ ค าดหวั ง ว่ า จะบรรลุ ใ นระยะเวลาห้ า ปี
จึงควรมีการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายของการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๕๗ และเรื่องพิจารณา
ประเมินแผนการปฏิรูปในระยะครึ่งแผนด้วย
๒) เห็นควรเร่งรัดการดาเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มีการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการปฏิ บั ติ ร าชการโดยการใช้ เ ทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม อาทิ ประวั ติ ข้ า ราชการแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และประเด็นการจัดซื้อจัดจ้าง โปร่งใส ตรวจสอบได้มี ๒ กลยุทธ์ ๔ แผนงาน ซึ่งสถานะตอนนี้
ในรายงานบอกว่าอยู่ระหว่างดาเนินการ
๓) ขอเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งความไม่ ส อดคล้ อ งกั บ อ านาจหน้ า ที่ ข องกรรมาธิ ก ารในบางประเด็ น
อาทิ เรื่องผังเมืองไปอยู่ในกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเรื่องผังเมืองควรจะอยู่ใน
กรรมาธิการด้านบริหารราชการแผ่นดิน
๒. นพ.อาพล จิ น ดาวัฒ นะ เสนอว่าการายงานมี การปรั บปรุงที่ ดีขึ้ น รวมทั้ง มีผู้ แทนจากคณะรั ฐมนตรี
รองนายกรั ฐมนตรี (นายวิษณุ เครื องาม) รั ฐมนตรี ประจาสานักนายกรัฐมนตรี (นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) และ
ประธานกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านหรือผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงด้วย แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลและฝ่ายนิติบัญญัติ
ได้ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศอย่างจริงจัง โดยมีประเด็นอภิปรายสรุปได้ดังนี้
๑) เห็นควรเร่งรัดการดาเนินงานแผนการเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุในการทางาน ขยายอายุเกษียณ
ราชการจาก ๖๐ ปี เป็น ๖๓ ปี (โดยใช้เวลา ๖ ปี คือ ๒ ปี ขยาย ๑ ปี) ดาเนินการแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๕
โดยมีสานักงาน ก.พ. อยู่ระหว่างดาเนินการศึกษาความเหมะสมของตาแหน่งที่จะมีการขยายอายุเกษียณ
รวมทั้ง ร่างระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. .... เพื่อให้มีกลไกการบูรณาการ
ในพื้นที่เกิดการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับประโยชน์ เพื่อการพันนาในพื้นที่ ต้องดาเนินการอย่าง
จริงจัง และสนับสนุนกฎหมายการส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์และกฎหมายยุติธรรมชุมชน และ
ประมวลกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ควรดาเนินการร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติ
สรุปประเด็นอภิปรายเบือ้ งต้นการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
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๒) ขอเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ให้ ท บทวนการตั้ ง หน่ ว ยงานใหม่ ยุ บ หรื อ ยกเลิ ก หน่ ว ยงานเท่ า ที่ จ าเป็ น
ตามบริบทของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
๓. นายเฉลิ ม ชั ย บุ ณ ยะลี พ รรณ สรุ ป ประเด็ น อภิ ป รายว่ า การปฏิ รู ป ประเทศ มาตรา ๒๕๘ จ.
ด้านการศึกษานั้น จะส่งผลต่อการปฏิรูปประเทศด้านอื่น ๆ ด้วย แต่ปัจจุบันคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูป
ประเทศด้ า นการศึ ก ษาได้ สิ้ น สุ ด ลงไปแล้ ว จึ ง เห็ น ควรที่ ต้ อ งมี ก ารตั้ ง คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านการศึกษา เพื่อกากับติดตามการดาเนินงานภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาต่อไป
๔. นายวันชัย สอนศิริ เสนอว่าการรายงานทาให้เข้าใจการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศมากขึ้น
ทั้งที่ดาเนินการแล้ว ระหว่างดาเนินการ และจะดาเนินการในระยะต่อไป ทาให้วุนิสภาสามารถติดตาม เร่งรัด
ได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้นโดยสรุปประเด็นอภิปรายได้ดังนี้
๑) รูปแบบการรายงานและการติดตามผล ในเรื่องที่ได้ดาเนินการไปแล้ว อาทิ ทนายความอาสาประจา
สถานีตารวจ พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้นาเสนอผลการดาเนินงานที่เห็นผล
เป็นรูปธรรม ในการรายงานครั้งต่อไป
๒) เห็นควรเร่งรัดการดาเนินงาน ประเด็นการปฏิรูปการเมืองไม่มีความคืบหน้าอยู่ระหว่างดาเนินการ
ทั้งสิ้น ทั้งที่เรื่องการปฏิรูปการเมืองเป็นเรื่องที่สาคัญที่สุด เมื่อเรื่องนี้สาเร็จการปฏิรูปด้านอื่น ๆ จะตามมา
ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะมาถึงต้องการให้รัฐบาลเป็นผู้นาในการรณรงค์การเลือกตั้ง
ทีส่ ุจริตและเที่ยงธรรม
๓) ขอเสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เรื่ อ งการประชาสั ม พั น ธ์ สิ่ ง ที่ รั ฐ บาลท าให้ ป ระชาชนได้ รั บ รู้ ถ้ า มี ก าร
ประชาสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นผลงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ละด้านด้วย คณะกรรมการปฏิรูป ประเทศ
ด้านสื่อสารมวลชนฯ ควรมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ และกากับดูแลในเรื่องข่าวปลอม Fake News
๕. นายตวง อันทะไชย สรุปประเด็นอภิปรายว่า ควรเร่งรัดการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา อาทิ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งมีกาหนดแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๖๓ แต่ยังไม่มีความ
คืบหน้าการดาเนินการ จึงเห็นควรให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน
เพือ่ ขับเคลื่อนร่วมกัน นาไปสู่นโยบายของรัฐบาลและนวัตกรรม ๔.๐ ด้วย รวมทั้งควรติดตามผลความคืบหน้า
การดาเนินการตามพระราชบัญญัติการพันนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคาดหวังว่ากฎหมายฉบับนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้าของประเทศ
๖. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย สรุปประเด็นอภิปราย ดังนี้
๑) รูปแบบการรายงานและการติดตามผล ควรมีโครงสร้างการนาเสนอที่ชัดเจน โดยในแต่ละประเด็น/
กิจกรรมของแผนปฏิรูปนั้นมีการรายงานถึงหน่วยงานผู้ดาเนินการ แต่เป็นการรายงานในภาพรวม ควรมีการ
แบ่ ง ขอบเขตการด าเนิ น งานในประเด็ น /กิ จ กรรมของหน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ให้ ชั ด เจน และควรรายงาน
ความก้าวหน้าในขอบเขตงานของแต่ล ะหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องด้ว ย และในการายงานความก้าวหน้าในอีก
๓ เดือนข้างหน้า ต้องการให้รายงานเป้าหมายในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมากขึ้น
๒) ขอเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ยวกับปัจจัยของความสาเร็จในการปฏิรูปนั้น คือ การเข้ามามีส่วนร่วมของ
ประชาชน ควรเร่งการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบถึงความสาคัญของการปฏิรูป ทาแล้วจะได้
อะไร โดยสื่อสารให้เห็นภาพว่าการปฏิรูปเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันอย่างไร และจะเข้ามามีส่วนร่วมได้ด้วย
วิธีอะไร หรือเมื่อเวลาใด รวมทั้งควรแบ่งการประชาสัมพันธ์ตามบริบทของกลุ่มคนต่าง ๆ ในสังคมด้วย
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๗. นายทวีวงษ์ จุลมนตรี สรุปประเด็นอภิปราย ดังนี้
๑) รูปแบบการรายงานและการติดตามผล ในส่วนที่เกี่ยวกับประเด็นด้านสาธารณสุข ที่ผ่านมามีปัญหา
หรืออุปสรรคหรือไม่ เนื่องจากการรายงานส่วนใหญ่สถานะจะอยู่ระหว่างการดาเนินงาน ซึ่งไม่สามารถทราบถึง
ปัญหาหรืออุปสรรคที่ผ่ านมาได้ จึงไม่ส ามารถสร้างความชัดเจนให้แก่กรรมาธิการที่เกี่ยวข้องได้ ตัวอย่าง
เช่น ระบบบริการปฐมภูมิเป็นผลงานที่ชัดเจนของรัฐบาล ในการรายงานความคืบหน้าเมื่อ ๓ เดือนที่แล้ ว
มีจานวนสถานบริการ ๕๐ แห่งทั่วประเทศ แต่ในสถานะตอนนี้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ามีสถานบริการเพิ่มขึ้น
อีกกี่แห่ง และจะสามารถเพิ่มขึ้นได้ตามที่กาหนดได้เมื่อไหร่ รวมไปถึงไม่สามารถทราบถึงปัญหาอุปสรรค
อะไรบ้างที่รายงานไปแล้ว ส่งผลให้ไม่ สามารถประสานและดาเนินการกับกรรมาธิการที่สามารถให้เสนอแนะ
และเร่งรัดการดาเนินการได้เลย
๒) เห็ น ควรเร่ ง รั ด การด าเนิ น การปฏิ รู ป ประเทศด้ า นสาธารณสุ ข ประเด็ น บริ ก ารแพทย์ ฉุ ก เฉิ น
ระบบ Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP ที่ยังเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ไม่ชัดเจน
ไม่สามารถเข้าถึงปัญหาและอุปสรรคได้อย่างชัดเจนอาจจะเกิดจากเจ้าหน้าที่ หรือประชาชนที่ยังไม่เข้าใจ
จึงเห็นควรต้องสร้างความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถ
ใช้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๘. พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช สรุปประเด็นอภิปรายว่า ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แผนการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ควรให้ความสาคัญกับประเด็นการกระจายอานาจและการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น โดยจากประเด็นปฏิรูป ๖ เรื่อง ๒๔ กลยุทธ์ และ ๕๖ แผนงานของแผนการปฏิรูปประเทศ
ดังกล่ าว มีการกล่ าวถึ งการปฏิรู ป การปกครองส่ ว นท้องถิ่นเพียงใน เรื่องที่ ๓ โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด
ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง กลยุทธ์ที่ ๓ พันนาขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย ๒ แผนงาน เท่านั้น อีกทั้งขาดเนื้อหาเกี่ยวกับการทางานของ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด กั บ ชี วิ ต ประชน จึ ง เสนอแนะให้ ค ณะกรรมการฯ
ด้านการบริ ห ารราชการแผ่น ดิน พิจารณาให้ ความส าคัญกับประเด็นการกระจายอานาจและการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มากขึ้น
๙. พล.อ.ต. เฉลิมชัย เครืองาม สรุปประเด็นอภิปรายว่า ขอเสนอแนะเพิ่มเติมการให้ความสาคัญกับการ
ปฏิรู ป ประเทศในเรื่ องของ ศาสนา ศิล ปวัน นธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อให้ ส อดคล้ องกับรัฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย (มาตรา ๒๕๗) ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐบาล ที่ให้ความสาคัญกับเรื่องดังกล่าว
โดยอาจจะพิ จ ารณาเพิ่ ม เป็ น แผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นศาสนา ศิ ล ปวั น นธรรม และประวั ติ ศ าสตร์
หรือเพิ่มเป็นประเด็นปฏิรูปในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
๑๐. พล.อ. สกนธ์ สัจจานิตย์ สรุปประเด็นอภิปรายว่า เห็นควรเร่งรัดการดาเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านพลังงาน ซึ่งเห็นว่าพลังงานเป็นปัจจัยในการผลิตทุกอย่ างภายในประเทศ ซึ่งประเด็นปฏิรูปที่ควร
ให้ความสาคัญในการเร่งรัด อาทิ (๑) ศูนย์สารสนเทศปัจจุบันไม่ได้รับการเชื่อถือเนื่องจากอยู่ภายใต้กระทรวง
การสร้างศูนย์สารสนเทศจาเป็นในการสร้างความเข้าใจกับประชาชน โดยควรมาจากหน่วยงานที่เป็นกลาง
หรือ บุคคลที่ ๓ มาเป็นส่วนช่วย (๒) การโอนย้าย ๓ การไฟฟ้า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง) ซึ่งมีแนวคิดมานาน แต่ไม่สามารถไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้จริง
จึงทาให้เกิดการใช้จ่ายที่ซ้าซ้อน หากสามารถทางานร่ วมกัน ได้จะลดค่าใช้จ่ายของประเทศได้ จานวนมาก
(๓) การจัดการก๊าซธรรมชาติไม่ให้เกิดการหยุดชะงักพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทย-กัมพูชา ควรมีการดาเนินการ
เช่น กรณีตัวอย่างไทย-มาเลเซีย เพื่อลดการนาเข้า LNG จากต่างประเทศ และ (๔) การนาขยะมูลฝอยไปเป็น
สรุปประเด็นอภิปรายเบือ้ งต้นการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
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เชื้ อ เพลิ ง เพื่ อ ผลิ ต ไฟฟ้ า ปั จ จุ บั น ได้ รั บ การร้ อ งเรี ย นว่ า ซั บ ซ้ อ น และผู้ รั บ ผิ ด ชอบไม่ ชั ด เจน แต่ ไ ม่ มี ก าร
ดาเนินการที่คืบหน้า และขยะไม่จาเป็นต้องเป็นโรงไฟฟ้าเสมอควรที่จะสามารถนาไปทาประโยชน์อย่างอื่น
นอกจากไฟฟ้าอย่างเดียว และจัดเป็นศูนย์บริการจุดเดียว
๑๑. พล.ร.อ. พัลลภ ตมิศานนท์ สรุปประเด็นอภิปราย ดังนี้
๑) รูปแบบการรายงานและการติดตามผลยังขาดข้อมูลสาคัญ คือ ข้อมูลเป้าหมาย และข้อมูลตัวชี้วัด
จึงเสนอแนะให้เพิ่มช่องตารางเป้าหมาย และตัวชี้วัด เพื่อที่จะสามารถนาข้อมูลมาประมวลผลความคืบหน้า
ในการดาเนินการได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น (ในรูปแบบของร้อยละ) ตัวชี้วัด เสนอแนะให้เพิ่มตัวชี้วัดเชิงคุ ณภาพที่
เป็นมาตรฐานบังคับไว้ในแผนปฏิรูปประเทศที่เกี่ยวข้องด้วยได้หรือไม่ และควรเพิ่มสารบัญในเอกสารการ
รายงานความคืบหน้าในการดาเนิ นการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย ในครั้งต่อไปด้วย
๒) เห็นควรเร่งรัดการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประเด็นปฏิรูปที่ ๑ การบริหารจัดการเขตทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รายจังหวัด กิจกรรมที่ ๓ ศึกษาแนวทางการแบ่งเขตแดนทางทะเลรายจังหวัดทั้งในระดับภาพรวมและระดับ
พื้นที่ และกิจกรรมที่ ๔ จัดทาร่างแผนที่การแบ่งเขตแดนทางทะเลทั้ง ๒๓ จังหวัด ตามหลักการทางวิชาการ
เนื่องจากหากเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดใด จังหวัดนั้นจะสามารถดาเนินการจัดการเตือนภัยในกรณีฉุก เฉิน
และดาเนินการป้องกันได้ทันท่วงที
๑๒. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สรุปประเด็นอภิปราย ดังนี้
๑) เห็นควรเร่งรัดการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ในประเด็นสาคัญ
อาทิ พระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยได้รายงานว่ามีความคืบหน้าแล้ว นั้น
มีความคืบหน้าอย่างไร และในประเด็นย่อยที่ ๘.๒ และ ๘.๓ ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรม เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพ ยังไม่มีการแบ่งภาระงานกัน ต่อไปจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
๒) ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล ความก้าวหน้าผ่ านระบบ eMENSCR
ยังขาดในส่วนของการประมวลผลผ่านระบบ eMENSCR อยากทราบว่า สศช. จะมีแนวทางในการรายงาน
ครั้งต่อไปอย่างไร และหน่วยงานที่ถูกระบุเป็นหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศ แต่ยังไม่มีการ
รายงานความคืบหน้า จะมีการกากับติดตามอย่างไร ซึ่งมีเห็นว่าปัจจุบัน ข้าราชการ ยังขาดการรับรู้ในเรื่องของ
การปฏิรูปประเทศ ควรให้หัวหน้าส่วนราชการ ไม่ว่าจะเป็น รัฐมนตรี หรือ ปลัดกระทรวง มีการสั่งการลงไป
ในหน่วยงานเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ
๓) ขอสอบถามความคืบหน้าในการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่ไม่ครบองค์ประกอบเพิ่มเติม
๑๓. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ สรุปประเด็นอภิปรายว่า ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐานของรัฐบาลที่มีการเร่งรัดหลายด้าน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ให้แก่ระบบเศรษฐกิจให้
ดาเนินการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยหลายสายมีการก่อสร้างเกือบแล้วเสร็จ แต่หลายสายมีปัญหาเรื่องการ
เวนคืนที่ดิน เนื่องจากจ่ายล่าช้า ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อน เนื่องจากไม่สามารถนาเงินที่ได้รับจากการเวนคืน
ไปมัดจ าที่ทากิน ใหม่ได้ จึ งวอนขอให้ รั ฐ บาลช่วยเร่งรัดผลักดันเงินเวนคืนที่ดินสู่ มือประชาชนด้ว ย อีกทั้ง
โครงการทางหลวงหมายเลข ๘๑ นั้น การก่อสร้างมีความล่าช้า และไม่มีความคืบหน้าจึงขอให้ช่วยเร่งรัด
เพื่อประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน
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๑๔. ศาสตราจารย์ นิสดารก์ เวชยานนท์ สรุปประเด็นอภิปราย ดังนี้
๑) รูปแบบการรายงานและการติดตามผลควรมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่ากิจกรรมที่ดาเนินการล่าช้ากว่า
แผนการปฏิรูปประเทศ เช่น แผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ล่าช้าส่วนไหน และมีอุปสรรคอย่างไร
หรือในแผนการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ที่ระบุว่ามีการปรับปรุงแผนฯ มีการปรับอย่างไร และเสนอให้สรุป
ข้อมูลเป็นเชิงสถิติ การสรุปปัญหาอุปสรรค เงื่อนไข ข้อจากัดต่าง ๆ ควรเพิ่มเติม เพื่อจะได้กากับการติดตาม
ต่อไป
๒) เห็นควรเร่งรัดการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็น
สาคัญ อาทิ การบริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว ตอบโจทย์ ชีวิตประชาชน ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ง่าย ประชาชน
จับต้องได้มากที่สุด แผนที่เกี่ยวกับการบูรณาการเลขหมาย และเหตุฉุกเฉินที่ได้ให้สานักงานตารวจแห่งชาติ
และ กสทช. ดาเนินการ ในรายงานความคืบหน้า ระบุว่าได้ดาเนินการแล้วเสร็จ เมื่อกลับไปเทียบเคียงกับ
แผนการปฏิรูปประเทศ การดาเนินการเลขหมาย กาหนดว่าจะดาเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๑ ถึงเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๓ และมี ๙ กิจกรรมย่อย แต่ว่าในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จะต้อง
ดาเนินการแล้วเสร็จ ๓ กิจกรรม เช่น (๑) การผลักดันให้เกิดกฎหมาย (๒) การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อกาหนด
นโยบาย (๓) กาหนดแผนแม่บท อยากทราบว่า ๓ กิจกรรมเกินระยะเวลา (เดือนมิถุนายน ๒๕๖๒) แล้ ว
๓ กิจกรรม ทาเสร็จแล้วหรือยัง ซึ่งในรายงานฉบับนี้ ไม่ได้ใส่รายละเอียดให้ทราบ ส่วนนี้ถ้าจะติดตามความ
คืบหน้า อยากให้เพิ่มเติมข้อมูลไว้ด้วย
๑๕. นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ สรุปประเด็นอภิปรายว่า เห็นควรเร่งรัดการดาเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านสาธารณสุข ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ : ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพซึ่งมีใจความสาคัญคือ
การปรับบทบาทโครงสร้ างของกระทรวงสาธารณสุขและระบบบริหารสถานบริการของกระทรวงสาธารณสุข
และการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันด้านนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่
เป็นเอกภาพ และยังแยกส่วนกันอยู่ ซึ่งหากจะทาการปฏิรูประบบสาธารณสุขของไทยให้สัมฤทธิ์ ผล ควรมีการ
สร้างเอกภาพที่ชัดเจน และกระจายอานาจออกเป็น ๑๒ พื้นที่รวมพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยให้ประชาชนเข้า
มามีส่ วนร่ ว มในการบริ ห ารจัดการ หากจะสามารถทา ๒ ประเด็นนี้ได้ กระทรวงสาธารณสุ ขจะต้องปรับ
บทบาทของกระทรวงเพื่อเป็นหน่วยนโยบาย และฝ่ายบริหารมีการตัดสินใจที่เด็ดขาด หากทาเช่นนี้ได้ จะทาให้
เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และประเทศไทยมีระบบสุขภาพที่เดินหน้าได้อย่างยั่งยืน
๑๖. นายพิศาล มาณวพัฒน์ สรุปประเด็นอภิปราย ดังนี้
๑) รูปแบบการรายงานและการติดตามผลขอให้อธิบายความคืบหน้าตามแผนการปฏิรูปประเทศให้ชัดเจน
มากยิ่งขึ้นในการรายงานครั้งต่อไป
๒) เห็นควรเร่งรัดการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านบริหารราชการแผ่นดิน ในประเด็น
สาคัญ อาทิ กลยุทธ์ที่ ๒ ลดขนาดกาลังคน และค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ ที่มีผลผูกพันงบประมาณระยะ
ยาวในแผนงานที่ ๒ ไม่สามารถระบุความคืบหน้าที่ชัดเจนได้ ในประเด็นการลดจานวนกาลังภาครัฐร้อยละ ๑๐
ภายใน ๕ ปี และขอเสนอแนวทางในการลดกาลังคน คือ หน่วยงานที่ต้องการเพิ่มกาลังคน ก็ต้องสามารถยุบ
หรื อลดกาลังคนในหน่ว ยงานของตนได้ และให้ มีการสร้างแรงจูงใจส าหรับผู้ บริห ารที่ส ามารถยุบหรือลด
กาลังคนได้ ควรจะได้รับงบประมาณเพิ่มเพื่อไปลงทุนในเรื่องเทคโนโลยีในการพัน นาตามภารกิจงานของ
หน่วยงาน และกลยุทธ์ที่ ๔ สร้างผู้นาให้เป็นตัวอย่าง ควรหาแนวทางในการพันนาผู้บริหารระดับสูง ให้มีฝีมือ
ในการบริหารองค์กรให้มีขนาดเล็กลง มีประสิทธิภาพ สามารถบริการประชาชนได้อย่างแท้จริง
สรุปประเด็นอภิปรายเบือ้ งต้นการรายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ
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๑๗. นายถวิล เปลี่ยนศรี สรุปประเด็นอภิปราย ดังนี้
๑) เห็นควรเร่งรัดการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ประเด็น
ปฏิรูปสาคัญที่ประชาชนได้รับประโยชน์ในวงกว้าง และเห็นผลเป็นรูปธรรม อาทิ กิจกรรม ๑๙๑ เบอร์เดียว
ครบครัน ซึ่งหากยังไม่ประสบผลสาเร็จ ควรมีการรายงานถึงปัญหาและอุปสรรคให้ชัดเจน เพื่อเร่งดาเนินการ
ให้เกิดผลสาเร็จต่อไป
๒) ขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่าการดาเนินการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปนั้น มิใช่หน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศ แต่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ หากไม่สามารถปฏิรูปด้านนี้ได้สาเร็จ จะทาให้การขับเคลื่อนใน
ด้านอื่น ๆ มีปัญหาและอุปสรรคได้
๑๘. นายจรินทร์ จักกะพาก สรุปประเด็นอภิปรายว่า ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายงานแผนปฏิรูป
ประเทศทั้ง ๑๒ ด้าน และมติคณะรั ฐ มนตรี เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ได้ระบุไว้ว่าหากมีการกาหนด
กิจกรรมหรือประเด็นที่มีความชัดเจนและเกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศ ให้สามารถเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเป็นรูปธรรม จะทาให้สามารถติดตามความก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสมาชิกวุนิสภาได้มี
บทบาทเพิ่มเติมในส่วนของการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศจากกรมต่าง ๆ ส่วนราชการ
รวมถึง ประชาชน หากสามารถติดตามให้ กิ จกรรมมี ความชัดเจนมากขึ้น ก็จะส่ ง ให้ เกิ ดเป็น รูปธรรมและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๑๙. นายชยุต สืบตระกูล สรุปประเด็นอภิปรายว่า ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาเนินงานของคณะกรรมการ
การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจที่ให้ความสาคัญกับ ประเด็น ธนาคารที่ดินในแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นที่ ๘ การสร้างความมั่นคงด้านที่ดินให้กับประชาชน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากแก่ประชาชน และ
ขอให้มีการดาเนินการในประเด็นนี้อย่างต่อเนื่อง
๒๐. นายออน กาจกระโทก สรุปประเด็นอภิปรายว่า ขอเสนอแนะเพิ่มเติมประเด็นการลดขนาดกาลังคนและ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ ซึ่งมีปัญหากระทบถึงเรื่องครู เนื่องจากหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ว่า
โรงเรี ยนที่มีนั กเรี ยนต่ากว่า ๑๒๐ คน จะไม่จัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของผู้ บริหาร
โรงเรียนและครูคืนให้โรงเรียน ซึ่งประเด็นนี้ถ้าบริหารจัดการไม่ดีจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการจัดการศึกษา
จึงขอให้คานึงถึงประเด็นนี้ให้อย่างรอบคอบ
*********************************
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