
 
 

 

 

 

 

 
โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 

 
       วันจันทร์ท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
(เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา  
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปคีรั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวฒุิสภา คนที่หนึ่ง และ
นายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม  
       เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปดิประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบยีบ
วาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 
 

  (๑)  เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม                                              จ ำนวน  ๖  เรื่อง 
   ๑.๑ รับทราบพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา 
สมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
          โดยที่สภาผู้แทนราษฎรได้ก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สองในวนัที่ 
๑ พฤศจิกายน ตามความในมาตรา ๑๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา ๑๒๑ มาตรา ๑๒๒ และมาตรา ๑๗๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญประจ าปีครั้งที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๑ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔   
                       ๑.๒ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง  
ข้อเสนอเชิงนโยบายเพ่ือลดผลกระทบจากการพนันออนไลน์ในเด็กและเยาวชน ของคณะกรรมาธิการ 
การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
      ๑.๓ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง  
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
       ๑.๔ รับทราบสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว รอบ  ๑ ปี  
(เดือนกันยายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓) 
      ๑.๕ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง  
COVID - 19  :  ผลกระทบต่อความมั่นคง ของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ 
 

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่  ๑  (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง)  

วันจันทร์ที่  ๑  พฤศจิกำยน  ๒๕๖๔ 



๒ 

 

       ๑.๖ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานความก้าวหน้าการติดตาม 
การปฏิรูปประเทศด้านสังคม เรื่อง การคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์และการจัดท าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
อนุรักษ์กลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. .... ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 
 นอกจากนี้ ประธานได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จ านวน ๔ เรื่อง ดังนี้ 
  ๑. สมาชิกวุฒิสภาโดยต าแหน่งได้เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเหตุให้
พ้นจากต าแหน่ง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๙ (๔) จ านวน 
๓ คน ดังนี้  
   ๑)  พลอากาศเอก แอรบ์ูล  สุทธิวรรณ    ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
   ๒)  พลเอก ณฐั  อินทรเจรญิ      ปลัดกระทรวงกลาโหม 
    ๓)  พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน     ผู้บัญชาการทหารเรือ 
       ท าให้ปัจจุบนัมีสมาชิกวฒุิสภา จ านวน ๒๔๗ คน   
   ๒. ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 
๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงาน จ านวน ๖ ฉบับ ดังนี้ 
                    ๑) รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    ๒) รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ 
  ๓) รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปี ๒๕๖๓ 
   ๔) รายงานประจ าปี ๒๕๖๒ ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
    ๕) รายงานประจ าป ี๒๕๖๓ ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
  ๖) รายงานการสร้างระบบหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
   ๓. ส านักงานศาลปกครองได้จัดท าสรุปประเด็นข้อชี้แจงเป็นหนังสือต่อวุฒิสภา เกี่ยวกับ
รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง ประจ าปี ๒๕๖๒ ตามที่ประธาน 
ในที่ประชุมวุฒิสภามอบหมาย 
  ๔. รับทราบเรื่องการบริหารจัดการการประชุมของวุฒิสภาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)   
      กำรจัดที่น่ังประชุมของคณะรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการ และผู้ชี้แจง ส านักงานได้จัดที่นั่ง
แบบเว้นระยะห่าง (Social Distancing) โดยจัดเก้าอี้ตัวเว้นตัว ส าหรับที่นั่งสมาชิกวุฒิสภาจะมีที่นั่งแบบปกติ 
จ านวน ๒๔๗ ที่นั่ง   กำรอภิปรำย ขอให้สมาชิกสวมหน้ากากอนามัยในขณะอภิปราย ณ ที่นั่งท่าน   
แต่หากสมาชิกประสงค์อภิปรายโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย ขอให้อภิปรายในบริเวณพ้ืนที่ที่ได้จัดเตรียมไว้
เฉพาะด้านหน้าบัลลังก์ ซึ่งได้จัดเป็น Podium ที่มีแผ่นอะคริลิคใสล้อมรอบ  ส ำหรับกำรลงมติ กรณีที่มีการ
ลงมติเปิดเผยประธานของที่ประชุมจะเชิญสมาชิกวุฒิสภาที่อยู่ภายนอกห้องประชุมเข้าห้องประชุมเพ่ือท า
การลงคะแนนโดยวิธีเสียบบัตรลงคะแนนในเครื่องออกเสียงลงคะแนนตามที่นั่งของสมาชิกวุฒิสภาแต่ละทา่น 
ส่วนการลงมติลับ ประธานของที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่แจกบัตรออกเสียงให้กับท่านสมาชิก  ณ ที่นั่งของ



๓ 

 

สมาชิก และเมื่อสมาชิกออกเสียงลงคะแนนเสร็จเจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรจากสมาชิกเพ่ือส่งให้กรรมการตรวจ
นับคะแนนต่อไป 
 

         ที่ประชุมรับทรำบ 
 
   (๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม                         (ไม่ม)ี 
 
 (๓) กระทู้ถำม 
 

    ๓.๑ กระทู้ถำมเป็นหนังสือ             จ ำนวน  ๓  เรื่อง 
 

 
 

         ผลกำรพิจำรณำ    
      สืบเนื่องจากจะมีการเปิดประเทศในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพ่ือให้นักท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศสามารถเดินทางเข้ามาภายในประเทศ ท าให้การเดินทางมีเพ่ิมมากขึ้น จึงต้องให้ความส าคัญ 
ในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจึงต้องด าเนนิการ
ตรวจสอบการให้บริการรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทอย่างเข้มงวด เพ่ือไม่ให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงจนท า
ให้มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจ านวนมาก โดยเมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔ ได้เกิดเหตุการณ์รถโดยสารถูก 
ไฟไหม้เสียหายทั้งคันที่ถนนมิตรภาพ อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ๑๒ คน และเสียชีวิต 
๕ คน จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่าง
มาก สมควรที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องมีมาตรการตรวจสอบ รวมถึงควบคุมก ากับดูแลผู้ขับขี่ให้
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน ขอเรียนถามวา่ 
กระทรวงคมนาคมมีแนวทางในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการใช้บริการรถ
โดยสารสาธารณะหรือไม่ อย่างไร  ทั้งนี้  เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่ เกิดขึ้น ได้เป็นกรณีศึกษาของ
คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา จึงขอให้กระทรวงคมนาคมได้ก าชับ
ให้มีการด าเนินการตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างเคร่งครดั
เพือ่ความปลอดภัยของประชาชน 
      นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามตอบ 
ชี้แจงว่า กระทรวงคมนาคมได้ให้ความส าคัญในการดูแลความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ 
รวมทั้งได้มีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุ ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีการยกระดับในการพัฒนา
กระบวนการการขอรับใบอนุญาตขับรถ โดยก าหนดสภาวะของโรคและประเมินสมรรถภาพร่างกาย มีการ
ปรับปรุงหลักสูตรการอบรมและทดสอบความรู้ในการขับรถโดยเน้นข้อสอบในเชิงวิเคราะห์และการแก้ไข
สถานการณ์ในการขับรถบนถนนจริง ก าหนดให้รถโดยสารสาธารณะต้องเข้ารับการตรวจสภาพปีละ ๒ ครั้ง 
และให้รถโดยสารสาธารณะติดตั้ง GPS Tracking  นอกจากนี้ ยังก าหนดให้ต้องติดตั้งอุปกรณ์เพ่ือความ

            ๓.๑.๑ กระทู้ถำม เรื่อง ควำมปลอดภัยในกำรใช้บริกำรรถโดยสำรสำธำรณะ 
(นำยทวีวงษ์  จุลกมนตรี เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม) 
 



๔ 

 

ปลอดภัย รวมทั้งต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง อีกทั้งได้น าเทคโนโลยีมาติดตามพฤติกรรมของผู้ขับรถ 
ก าหนดมาตรฐานความแข็งแรงของที่นั่ง จุดยึดที่นั่ง และจุดยึดเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานสากล (UN R80) 
ก าหนดให้อุปกรณ์ตกแต่งภายในของรถโดยสารจะต้องมีคุณสมบัติด้านการลุกไหม้และการลามไฟตาม
มาตรฐานสากล (UN R118) โดยเริ่มจากที่นั่งและผ้าม่านของรถโดยสาร ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะท าให้
การเกิดอัคคีภัยลดน้อยลง และก าหนดให้รถโดยสารที่จะจดทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ 
จะต้องมีความแข็งแรงของโครงสร้างตัวถังเป็นไปตามมาตรฐานสากล (UN R66) รวมทั้งยังมีการพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพรถโดยสารสาธารณะ (Q-BUS) เพ่ือสร้างระบบรองรับมาตรฐานของรถโดยสารสาธารณะและยกระดับ
มาตรฐานด้านคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย โดยก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ๕ ด้าน  
(ด้านองค์กรและการบริหารจัดการ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านยานพาหนะ ด้านพนักงานประจ ารถ และด้านความ
ปลอดภัย) ก าหนดให้ผู้ประกอบการขนส่งต้องจัดให้มีผู้จัดการด้านความปลอดภัย จัดตั้งจุดตรวจความพร้อม
ของรถโดยสารสาธารณะเพ่ือตรวจสภาพตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบด้านความปลอดภัย และตรวจสภาพ
ความพร้อมของพนักงานขับรถ จัดส่งผู้ตรวจการขนส่งออกตรวจสอบความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ
อย่างต่อเนื่อง ในอนาคตจะมีการเพ่ิมมาตรการทางกฎหมายโดยน าระบบการตดัคะแนนความประพฤติในการ
ขับรถมาใช้ รวมทั้งจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยของ
พนักงานขับรถขนส่ง ทั้งหมดนี้เป็นมาตรการที่กระทรวงคมนาคมได้ด าเนินการอย่างเข้มข้นเพ่ือสร้างความ
ปลอดภัย  
        ส าหรับเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้น กระทรวงคมนาคมได้ด าเนินการสอบสวนแล้ว
เห็นข้อบกพร่องตามที่คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ยกเป็น
กรณีศึกษา ซึ่งกรมการขนส่งทางบกได้มีการติดตาม สอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น มีการเยียวยาผู้ประสบภัย 
รวมทั้งได้มีการลงโทษผู้ประกอบการขนส่งที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้ว 
 

 
 

       ผลกำรพิจำรณำ 
     เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวธุ  
ศิลปอาชา) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม
ดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

      
 
 
 

            ๓.๑.๒ กระทู้ถำม เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำค่ำปลูกค่ำชดเชยและค่ำบ ำรุงรักษำป่ำ 
จำกวัด ส ำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ และศำสนสถำน (พลต ำรวจโท ศำนิตย์  มหถำวร เป็นผู้ตั้งถำม 
ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม)       



๕ 

 

 
 

      ผลกำรพิจำรณำ 
                       ด้วยมีกระแสข่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พยายามจะ
ผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสินค้าท าลายสุขภาพเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย ต่อมามีการเคลื่อนไหวในสังคม โดย
แพทยสมาคม รวมถึงเครือข่ายทางการแพทย์และสุขภาพ ได้ออกหนังสือแถลงการณ์คัดค้านเรื่องนี้ เนื่องจาก
มีเหตุผลทางวิชาการจ านวนมากที่สนับสนุนว่าการผลักดันให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าถูกกฎหมายนั้น  มีประเด็น 
ที่ต้องพิจารณาจ านวนมาก โดยบุหรี่ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาเพ่ือเสริมการตลาดทดแทนบุหรี่มวน 
บุหรี่ ไฟฟ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น าสารนิโคตินจากใบยาสูบมาผสมในน้ าโดยมีตัวท าละลายเพ่ือให้น้ ามัน 
ที่ใช้สกัดสามารถกระจายอยู่ในน้ าแล้วก็เพ่ิมสารสกัดจากดอกไม้และผลไม้ท าให้มีกลิ่นหอมเพ่ิมความนิยม  
ซึ่งสารนิโคตินเป็นสารเสพติดมีผลท าให้เกิดการอักเสบอุดตันของหลอดเลือดและระบบไหลเวียน ทั้งยังท าให้ 
ผู้เสพติดเลิกยาก เป็นเหตุให้เกิดโรคต่าง ๆ และเป็นโรคเรื้อรัง ซึ่งน้ ายาที่ใช้ควบคู่กับบุหรี่ไฟฟ้าผ่าน
กระบวนการเผาไหม้กับขดลวดความร้อนมีสารก่อมะเร็งหลายชนิด  ความเข้มข้นของนิโคตินในน้ ายาใช้สูบใน
บุหรี่ไฟฟ้ายิ่งเข้มข้นมากยิ่งท าให้เสพติดมาก นอกจากนี้อุตสาหกรรมผู้ผลิตบุหรี่ไฟฟ้ามีการขยายตลาดผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ มีการโฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ ให้เป็นแฟชั่นดึงดูดลูกค้า อีกทั้งให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน โดยอ้าง
ว่าบุหรี่ไฟฟ้าทดแทนบุหรี่มวนได้ ซึ่งข้อเท็จจริงไม่ได้ช่วยลดการสูบบุหรี่มวน ทั้งยังมีข้อมูลว่าประเทศที่
อนุญาตให้สูบบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย เยาวชนใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นและเป็นผู้สูบรายใหม่ ซึ่งจะสูบทั้งบุหรี่มวน
และบุหรี่ไฟฟ้า ส าหรับประเทศไทยนั้นมีการลงนามความร่วมมือกับหลายประเทศในข้อตกลงความร่วมมือ 
FTCT ขององค์การอนามัยโลกว่าจะลดจ านวนผู้สูบบุหรี่ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมีเจตนารมณ์และจุดยืนชัดเจน
ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าท าลายสุขภาพไม่อนุญาตให้เป็นสินค้าถูกกฎหมาย และพยายามที่จะควบคุมและ
ปราบปรามเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า  ในขณะที่ผู้แทนองค์การอนามัยโลกได้สนับสนุนไทยที่จะไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่
ไฟฟ้าถูกต้องตามกฎหมาย ในส่วนเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องนั้น รัฐบาลได้ปรับอัตราและโครงสร้างภาษีและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว โดยกรมสรรพสามิตได้ประมาณการว่าจะช่วยลดการบริโภคยาสูบลง  
ร้อยละ ๒ – ๓  นอกจากนี้หลักการพิจารณานโยบายสาธารณะ ต้องใช้หลักการป้องกันไว้ก่อนเป็นส าคัญ 
ทั้งนี้ ขอฝากรัฐบาลให้ระมัดระวังกรณีการแทรกแซงนโยบายสาธารณะของฝ่ายบริหาร อาจรวมถึงฝ่าย  
นิติบัญญัติ โดยอิทธิพลจากบริษัทบุหรี่ข้ามชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม ท าให้มีข้อสังเกตและข้อห่วงใย  
จากกรณีการแทรกแซงดังกล่าว ขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีนโยบายให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมาย 
อยู่เช่นเดิมต่อไปหรือไม่ และหากรัฐบาลจะท าให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย ได้ค านึงถึงผลเสียหรืออันตราย
ผลกระทบต่อสุขภาพ สังคมอย่างไรและจะป้องกันผลกระทบอย่างไร  
                 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายใหต้อบ
กระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า ขณะนี้สถานะของบุหรี่ไฟฟ้าตามข้อกฎหมายเป็นสินค้าที่ห้ามน าเข้าโดยประกาศของ
กระทรวงพาณิชย์ และบุหรี่ไฟฟ้าก็เป็นสิ่งของต้องห้ามน าเข้าตามพระราชบัญญัติศุลกากร โดยมีทั้งโทษจ าคุก 
และโทษปรับ โดยนโยบายของรัฐบาลยืนยันว่ายังไม่มีการด าเนินการให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมาย  
ในส่วนความเห็นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเป็นความเห็นส่วนตัว ส าหรับ

            ๓.๑.๓ กระทูถ้ำม เรื่อง ควำมพยำยำมผลกัดันให้บุหรีไ่ฟฟ้ำเป็นสินค้ำถกูกฎหมำย  
(นำยอ ำพล  จินดำวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี)       



๖ 

 

กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายตามแนวทางของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ทั้งนี้ มีข้อมูลว่าคนสูบบุหรี่ ไฟฟ้า
จะน าไปสู่การสูบบุหรี่มวนและน าไปสู่การเสพสิ่งเสพติดอย่างอื่น ในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เคย
อนุญาตให้จ าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าได้ ปัจจุบันได้มีการวางกฎเกณฑ์ เงื่อนไขการจ าหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าบางชนิดบาง
ประเภท โดยการสูบบุหรี่มีแต่โทษต่อร่างกายทั้งระบบหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจ ซึ่งผู้ป่วยจ านวน
มากจะเป็นภาระในการรักษาพยาบาลทั้งด้านงบประมาณและก าลังคน ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข  
จะรณรงค์ให้คนเข้าถึงบุหรี่น้อยลง และชี้ให้เห็นโทษของการสูบบุหรี่ ขอยืนยันว่านโยบายของรัฐบาลไม่มีการ
ด าเนินการให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย แต่ถ้าหากว่าจะให้ถูกกฎหมาย จะต้องมีมาตรการควบคุมป้องกัน 
อย่างเข้มข้น ประกอบกับให้ความรู้ถึงโทษและพิษภัยจากบุหรี่ ทั้งยังมีคณะกรรมการต่าง ๆ ในหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องสามารถด าเนินการมาตรการต่าง ๆ อย่างเต็มที่ นอกจากนี้  ได้ให้กระทรวงสาธารณสุข โดย 
กรมควบคุมโรคและส่วนที่เกี่ยวข้อง ควรเปิดเวทีสาธารณะเพื่อให้ประชาชนทุกฝ่ายได้รับข้อมูลอย่างรอบด้าน
อย่างถูกต้อง  
 
   ๓.๒ กระทู้ถำมด้วยวำจำ             จ ำนวน  ๑  เรื่อง 
 
 

 
 

      ผลกำรพิจำรณำ 
     เนื่องจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม 
ติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป  ทั้งนี้ หากสมาชิกยัง
ประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพ่ือให้พิจารณาในคราวถัดไป  
 
  เรื่องด่วน            จ ำนวน  ๑  เรื่อง 
 
 

 
 

     ผลกำรพิจำรณำ 
        ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๔ ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รบัการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
จ านวน ๑ คน คือ นายวิวัฒน์  ตามี่ นั้น 
        คณะกรรมาธิการสามัญได้ด าเนินการตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม  
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังกล่าว รวมทั้ง

            ๓.๒.๑ กระทูถ้ำม เรื่อง กำรแก้ปัญหำเร่งด่วนกรณีองค์กรต่อตำ้นกำรใช้สำรต้องห้ำม
โลก (WADA) ประกำศไม่รบัรองประเทศไทย 
(นำยค ำนูณ  สิทธิสมำน เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี)      

            - ให้ควำมเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ (ตำมมำตรำ ๑๔ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำร
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐)       



๗ 

 

รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจ าเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเมื่อคณะกรรมาธิการสามัญ
ได้น าเสนอรายงานของคณะกรรมาธกิารท้ังในส่วนที่มิได้เป็นรายงานลับและส่วนที่เป็นรายงานลับตอ่ที่ประชมุ
วุฒิสภาแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเพ่ือให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ด้วยวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้บัตรออกเสียงลงคะแนน ปรากฏผลการออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 
   ให้ความเห็นชอบ     ๓๖ คะแนน 
   ไม่ให้ความเห็นชอบ   ๑๕๓ คะแนน 
   ไม่ออกเสียง      ๓๐ คะแนน  
         จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า นำยวิวัฒน์  ตำมี่ ได้รับความเห็นชอบจาก
วุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา จึงถือว่า ไม่ได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกวุฒิสภำให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  
 
    จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้ขอยกระเบียบวาระที่ (๖) เรื่องที่เสนอใหม่ และระเบียบ
วาระที่ (๗) เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วย 
 
 (๖) เรื่องทีเ่สนอใหม่  จ ำนวน  ๒  เรื่อง 
 

 
 

         ผลกำรพิจำรณำ 
         ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่
ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสิทธิมนุษยชน จ านวน ๑๑ ครั้ง ได้แก่ 
         ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
      ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
     ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
     ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
     ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
     ครั้งที่ ๖ วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ 
     ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ 
     ครั้งที่ ๘ วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
     ครั้งที่ ๙ วันจันทร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ 

            ๖.๑ ขอให้วุฒิสภำพิจำรณำเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกกำรประชุม จ ำนวน ๑๑ ครั้ง 
และรำยงำนลับของคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และ
พฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ (ตำมมำตรำ ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย)       



๘ 

 

     ครั้งที่ ๑๐ วันจันทร์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
     ครั้งที่ ๑๑ วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
และรายงานลับของคณะกรรมาธกิารสามญัเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวตัิ ความประพฤติ และพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชน 
 

 
 

        ผลกำรพิจำรณำ 
               ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์ 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จ านวน ๖ ครั้ง ได้แก่ 
               ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔   
      ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔   
      ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔   
      ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔   
      ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔   
      ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 
 (๗) เรื่องอื่น ๆ  จ ำนวน  ๔  เรื่อง 
 

 
 

        ผลกำรพิจำรณำ 
         โดยที่ กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ว่างลง ที่ประชุมจึงได้มีมติตั้ง นางจินตนา  ชัยยวร รณาการ เป็นกรรมาธิการใน
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามที่ประธาน
คณะคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ)  
เสนอ  
 
 
 

            ๖.๒ ขอให้วุฒิสภำพิจำรณำเ พ่ือมีมติมิ ให้ เปิด เผยบันทึกกำรประชุม ลับ  
จ ำนวน ๖ ครั้ง ของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกำรพิทักษ์และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์ 
(ตำมมำตรำ ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย)       

            ๗.๑ ตั้งกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกำรพิทักษ์และเทิดทูนสถำบัน
พระมหำกษัตริย์ แทนต ำแหน่งที่ว่ำง  



๙ 

 

 
 

        ผลกำรพิจำรณำ 
         เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... มีก าหนดระยะเวลาการพิจารณา  
๓๐ วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติมาถึงวุฒิสภา ซึ่งจะครบก าหนดในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเพ่ือให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 
มีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้น 
         ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
พืชกระท่อม พ.ศ. .... ขยายเวลาออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน  
 

 
 

                ผลกำรพิจำรณำ 
         เนื่องจากการพิจารณาตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของ
บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ มีข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติหลายประการ ที่คณะกรรมาธิการสามัญจ าเป็นต้องตรวจสอบอย่างละเอียดและ
รอบคอบ รวมทั้งรวบรวมเอกสารพยานหลักฐานที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับใช้เป็นข้อมูลเพ่ือประกอบการ
พิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในการให้ความเห็นชอบต่อไป 
         ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความ
ประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก ๓๐ วัน 
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕ วรรคสอง 
 

 
 

        ผลกำรพิจำรณำ 
  ในการพิจารณาความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  และ

การจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ของ 
ที่ประชุมวุฒิสภา มีกรรมการปฏิรูปประเทศ ผู้แทนจากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ส านักงาน 

            ๗.๒ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำรำ่งพระรำชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... ออกไปเป็น
กรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน  

            ๗.๓ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบ
ประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ออกไปอีก ๓๐ วัน 

            ๗.๔ ควำมคืบหน้ำในกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ และกำร
จัดท ำและด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 



๑๐ 

 

ป.ย.ป.) ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร ส านักงานศาลยุติธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมประชุมเพื่อน าเสนอ
และชี้แจงความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ต่อที่ประชุม โดยในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ได้มีการซักถามและมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
ดังนี้ 

๑. ภำพรวม 
เลขานุการคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและ

ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาต ิ(พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร) ได้กล่าวถงึภาพรวมการก าหนดโครงการส าคัญ สรุปไดว้า่ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ มีการเห็นชอบโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บท จ านวน ๕๗๑ โครงการ โดยเป็นโครงการที่รองรับแผนแม่บท 
เฉพาะกิจ จ านวน ๒๕๐ โครงการ และเป็นโครงการส าคัญ จ านวน ๓๒๑ โครงการ ใช้ขับเคลื่อนแผนแม่บท 
ท้ัง ๒๓ แผน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จ านวน ๑๔๐ เป้าหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาลงไปในแต่ละโครงการ
ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พบว่าโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายมีน้อยมาก รวมทั้งโครงการส าคัญเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในประเด็นความมั่นคง ประเด็นการต่างประเทศ 
ไม่พบว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบหลักอย่าง สมช. กอ.รมน. ศอ.บต. ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติทางทะเล (ศรชล.) กระทรวงกลาโหม และกระทรวงการต่างประเทศ มีโครงการส าคัญเกี่ยวกับการขับเคลื่อน
การด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและด้านต่างประเทศแต่อย่างใด จึงอยากทราบว่า 
โครงการส าคัญที่ก าหนด ๓๒๑ โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะสามารถด าเนินการได้มากน้อยเพียงใด 
และการที่หน่วยงานรับผิดชอบหลักด้านความมั่นคงและด้านการต่างประเทศไม่มีโครงการส าคัญที่จะ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว จะด าเนินการบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร นอกจากนี้โคร งการอื่น ๆ เช่น 
โครงการฝึกตามวงรอบประจ าปีซึ่งเป็นโครงการประจ า สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถ
พิจารณาให้โครงการประเภทนี้ มาเป็นโครงการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทด้วยได้หรือไม่ 
ตลอดจนจะมีการเพ่ิมโครงการส าคัญโดยเฉพาะประเด็นความมั่นคงให้มากขึ้นและเป็นรูปธรรมได้หรือไม่  
ถ้าเพ่ิมไม่ได้ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุเป้าหมายจะท าอย่างไร และขอเสนอแนะให้แก้ไขปัญหาการ
ออกแบบระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้มีประสิทธิภาพ อย่าเน้นแต่เพียงผลการประเมิน
ทางสถิติเท่านั้น บางโครงการก็ไม่สามารถน าการประเมินทางสถิติมาใช้ได้ทั้งหมด และในการสนับสนุน
โครงการส าคัญ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติควรให้สภาความมั่นคงแห่งชาติร่วมพิจารณาและ
บูรณาการโครงการให้มากกว่านี้  จึงจะเป็นการร่วมกันขับเคลื่อนจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง 

จากนั้น คณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายวรากรณ์   
สามโกเศศ) ผู้อ านวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงกลาโหม (พันเอก ทัดเทพ บุญน่วม)  
รองเลขาธิการ สมช. (นายรัชกรณ์ นภาพรพิพัฒน์) รองผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง  
กอ.รมน.  (พลตรี นพนันต์  ชั้นประดับ) ผู้อ านวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาเพ่ือความมั่นคง ศอ.บต. 
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(นายนันทพงศ์  สุวรรณรัตน์) และที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการต่างประเทศ 
(นางสาววนัสสุดา  สุทธิธานี) ได้ร่วมกันตอบชี้แจง สรุปได้ว่า สาเหตุส าคัญที่ท าให้ไม่ปรากฏโครงการส าคัญ
ด้านความมั่นคงและด้านการต่างประเทศ เกิดจากปัญหาการน าเสนอแผนงานโครงการของแต่ละหน่วยงาน  
ที่เสนอมาแล้วยังไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนดไว้ จึงไม่ได้รับ
อนุมัติให้เป็นโครงการส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เนื่องจากหลักเกณฑ์ดงักล่าวเปน็เรือ่งใหม่ จึงท าให้
ต้องมีการท าความเข้าใจและอาจต้องมีการจัดฝึกอบรมในการเขียนแผนโครงการให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ  
โดยแนวทางการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ ๑) การมองเป้าหมายร่วมกัน โดยหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน 
ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินการแบบบูรณาการร่วมกัน ๒) การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
และจัดท าข้อเสนอโครงการส าคัญ ๓) การจัดล าดับความส าคัญของข้อเสนอโครงการโดยการประเมินให้คะแนน 
และด าเนินการตามกระบวนการทางสถิติเพ่ือจัดล าดับความส าคัญ และ ๔) การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ  
โดยหน่วยงานน าโครงการส าคัญบรรจุในแผนปฏิบัติราชการรายปี เพ่ือประกอบการจัดสรรงบประมาณ 
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าโครงการด้านความมั่นคงและด้านการต่างประเทศของหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักที่
เกี่ยวข้อง จะไม่ได้รับอนุมัติให้เป็นโครงการส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ก็น ากลับมาปรับปรุงและน าเสนอเพ่ือให้ได้รับอนุมัติ ให้เป็นโครงการส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เรียบร้อยแล้ว ตลอดจนในการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการในโครงการประจ าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งด้านความมั่นคงและด้านต่างประเทศก็ได้สอดแทรกแผนโครงการส าคัญบางส่วนไวใ้นโครงการประจ าปแีละ
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานรายปีด้วย เพ่ือประโยชน์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
และด้านต่างประเทศในเบื้องต้น ส่วนโครงการฝึกตามวงรอบประจ าปี หน่วยงานมีแนวคิดที่จะปรับแผน  
เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาให้เป็นโครงการส าคัญในอนาคต ทั้งนี้  จะขอรับข้อเสนอแนะเรื่องการปรับปรุง
ระบบการประเมินไปด าเนินการต่อไป 

๒. ด้ำนกำรศึกษำ  
ผู้แทนคณะกรรมาธิการการศึกษา (นายตวง  อันทะไชย  นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา   

นายเฉลา  พวงมาลัย  รองศาสตราจารย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร  และนายณรงค์  สหเมธาพัฒน์) ได้อภิปรายแสดงความ
คิดเห็น สรุปได้ว่า ควรปรับปรุงนโยบายในด้านการศึกษา ดังนี้ คือ กระบวนการผลิตและพัฒนาครู การจัดการ
เรียนการสอนและการวัดประเมินในการเลื่อนชั้นเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงวิกฤติโควิด-๑๙  
นอกจากนี้ ต้องเร่งรัดออกอนุบัญญัติและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษา น ากระบวนการเรียนรู้ตาม
ศาสตร์พระราชามาเป็นแนวทางเพ่ือออกแบบการเรียนการสอนและการสร้างกิจกรรมให้เหมาะสมกับ 
การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละระดับชั้น ส่วนในด้านกฎหมาย ควรปรับโครงสร้างการบริหารจัดการศึกษาให้
สถานศึกษาในพื้นที่สามารถบริหารจัดการอย่างอิสระได้ การกระจายอ านาจไปสู่สถานศึกษาที่มีลักษณะเป็น
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานมากกว่าการสั่งการจากส่วนกลาง เพ่ือบรรลุสมรรถนะตามหลักสูตร อีกทั้ง  
ควรยุบรวมหน่วยงานที่มีความซ้ าซ้อนหรือภารกิจไม่สอดคล้อง หรือจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพ่ือรองรับภารกิจ และ
ด าเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการศึกษา  

นอกจากนี้ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ปฐมวัยในยุคสถานการณ์โควิด-๑๙ ที่เกิดปัญหาผู้เรียนหายจากระบบ สาเหตุจากจากครอบครัวขาดแคลน 
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ต้นทุนการศึกษา ผู้ปกครองตกงาน หรือรายได้ลดลงส่งผลให้ไม่สามารถจ่ายค่าเทอมได้  ปัญหาครอบครัว
ยากจนขาดความพร้อมในการเรียนออนไลน์ ขาดแคลนอุปกรณ์หรือเครื่องมือส าหรับการเรียนออนไลน์ อาทิ 
โทรศัพท์มือถือ สัญญาณอินเทอร์เน็ต กระทรวงศึกษาธิการได้มีแนวทางในการด าเนินการเรื่องต่อไปนี้อย่างไร 
เช่น ระบบติดตามผู้เรียนหายจากระบบ แนวทางช่วยเหลือหรือผ่อนปรนในการช าระค่าเทอม การช่วยเหลือ
เกี่ยวกับระบบโภชนาการอาหารกลางวันของเด็กในยุคการเรียนออนไลน์ การสนับสนุนอุปกรณ์หรือสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตให้สะดวกและประหยัด ตลอดจนแนวทางเกี่ยวกับการดูแลด้านสุขภาพจิตของเด็กและผู้ปกครอง 
ซึ่งอาจเกิดความเครียดจากการต้องสอนออนไลน์ให้บุตรหลาน  

ส่วนกรณีเด็กที่ไม่สามารถอยู่ในระบบการศึกษา และต้องออกจากโรงเรียน เพ่ือท างาน
ช่วยเหลือครอบครัวควรมีแนวทางในการช่วยเหลือเพ่ือให้สามารถพัฒนาความรู้ควบคู่ไปการท างานได้   
อีกส่วนหนึ่งต้องพัฒนาผู้บริหารด้านการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้น าอย่างแท้จริง  
การบริหารบุคลากรทางการศึกษาในบางโรงเรียนเกิดปัญหาจากการไม่มีผู้บริหารด้านการศึกษา ให้ครูผู้สอน
รักษาการแทน จึงอาจท าให้การจัดการเรียนการสอนไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ควรสนับสนุนให้ครูผู้สอน
แต่ละรายวิชาต้องเป็นครูซึ่งจบจากสายวิชานั้นโดยตรง ส่วนการเรียนออนไลน์ของแต่ละโรงเรียนยังไม่เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน บางโรงเรียนใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ออนแอร์ทางโทรทัศน์ และออนไซด์  
ในโรงเรียน ซึ่งจากการสอบถามพบว่าผู้บริหารศึกษายังไม่เข้าใจ ส่งผลให้การสื่อสารต่อครูไม่ตรงกันไปด้วย 
จึงควรสร้างความเข้าใจให้ผู้บริหารศกึษาและครูเพ่ือให้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ส าหรับระดับอาชีวศกึษา 
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เน้นการบริหารจัดการเป็น ๒ รูปแบบ คือ สังกัดสถาบัน
อาชีวศึกษา และวิทยาลัยเทคนิคหรือวิทยาลัยการอาชีพ ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา
ให้เอื้อต่อการพัฒนาสถาบนัอาชีวศึกษาสิ่งที่ควรปฏิรปูและก าหนดให้ชัดเจนคือการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
และระบบอื่นๆ เน้นการปฏิบัติเพื่อสร้างงาน จึงขอสอบถามความคืบหน้าในการจัดท าหลักสูตรฐานสมรรถนะ
ที่จัดร่วมกับสถานประกอบการว่ามีผลการด าเนินการ และมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง อาทิ การลด
ช่องว่างในการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนในสถานศึกษาและการประกอบอาชีพในสถานประกอบการ  
พัฒนาเพ่ือให้ได้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบอาชีพของผู้เรียนอาชีวศึกษา การสร้างแรงจู งใจให้
สถานประกอบการมาร่วมจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีเพ่ิมขึ้น การปรับกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ให้ก าลังคน
อาชีวศึกษามีสมรรถนะเหมาะสมกับอาชีพในศตวรรษที่ ๒๑ เป็นต้น และควรเร่งออกอนุบัญญัติว่าด้วยเรื่อง
ทวิภาคีให้ชัดเจน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาอาชีวและสถานประกอบการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในส่วนของพระราชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษามีหน้าที่ตัดสินใจอนุมัติและอนุญาตในระดับจังหวัด กระทรวงศึกษาธิการ 
และคณะกรรมการปฏิรูปเห็นด้วยกับการมีคณะกรรมการชุดนี้หรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ ขอทราบความคืบหน้า 
ในการกระจายอ านาจและให้อิสระแก่สถานศึกษาในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษา จากที่ผ่านมาการด าเนินการตาม
มาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ยังไม่สามารถกระจายอ านาจเพื่อให้โรงเรียน
หรือสถานศึกษามีความเป็นอิสระในด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 
ได้ เกิดปัญหาและอุปสรรคอย่างไร ในส่วนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมาตรา ๔๐ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีหน้าที่ก ากับและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา หากให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษามีบทบาทในการ



๑๓ 

 

ติดตามก ากับประเมินสถานศึกษาและประเมินผู้บริหารสถานศึกษา ในฐานะที่เป็นประชาชนในพ้ืนที่ มีความ
เป็นไปได้หรือไม่ 

จากนั้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุภัทร  จ าปาทอง) ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า ปัญหาการ
ผลิตและพัฒนาครู ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) และคุรุสภา ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพ 
ได้ก าหนดให้ครูมีโอกาสในการพัฒนาการจัดการความรู้ ปัจจุบันส่วนหนึ่งของการปฏิรูป มีหัวข้อเรื่องการปรบั
หลักสูตรการเรียนรู้ วิธีการเรียนการสอน เปลี่ยนไปสู่การจัดการเรียนให้ผู้เรียนมีการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ 
เห็นด้วยกับการน าศาสตร์พระราชามาเป็นพัฒนาผู้เรียนในทุกระดับชั้น หลักการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชาเป็นส่วนหนึ่งของการผสมผสาน พัฒนามนุษย์ที่อยู่ในสถานศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิต
และอาชีพด้วย ในเรื่องการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษาเพ่ือเป็นนิติบุคคล ปัจจุบันยังมีความทับซ้อน 
ของ ๒ ส่วนในการจัดการ คือ การบริหารงานบุคคลโดย สพฐ. เป็นผู้ดูแลครู แต่การวางแผนก าลังคนต้อง
ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัด ประกอบกับการยึดกฎระเบียบมากเกินไปส่งผลให้การด าเนินการเกิดความล่าช้า  
อาจไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี ้ ในประเด็นเรื ่องสถานการณ์โควิด-๑๙ กระทรวงได้มีการรับฟังเสียง
สะท้อนผ่านศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) พบว่า การเข้าเรียนออนไลน์ 
มีผู้เรียนจ านวนน้อย ในส่วนของการช่วยเหลือเบื้องต้นกระทรวงได้ขออนุมัติจากนายกรัฐมนตรี เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง รายละ ๒,๐๐๐ บาท ส่วนโภชนาการอาหารกลางวัน มอบให้โรงเรียนและองค์การ
บริหารส่วนต าบล (อบต.) จัดสรรเงินให้ผู้ปกครองเพ่ือจัดสรรอาหารให้นักเรียนที่บ้าน ในส่วนของเครื่องมือเพื่อ
รองรับการเรียนทางไกลแบบฉุกเฉิน ส่วนหนึ่งพบปัญหาว่ามีเครื่องมือแต่ครูยังขาดทักษะในการใช้เพ่ือจัดการ
เรียนการสอนได้ จึงต้องพัฒนาครูควบคู่ไปกับการหาเครื่องมือเพ่ิมเติมด้วย การจัดการศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสม
ในสถานการณ์โควิด-๑๙ คือ การจัดการศึกษาแบบออนแฮนด์ ครูจะน าเอกสารไปให้เด็กนักเรียนถึงที่บ้าน 
เดินทางไปสอนที่บ้านอาทิตย์ละ ๒ หรือ ๓ ครั้ง ทั้งนี้ต้องยอมรับว่าการเรียนออนไลน์เหมาะส าหรับเด็กอายุ 
๑๔ ปีขึ้นไป แต่อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาทางไกลจ าเป็นต้องท าเพ่ือให้การท างานขับเคลื่อนไปได้ กรณี
เด็กหายไปจากระบบ การเปลี่ยนแปลงตัววัดผลในรายเทอม อยู่ในระหว่างที่ สพฐ. ก าลังพิจารณาด าเนินการ
ปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ในส่วนการดูแลสุขภาวะของผู้เรียนจะมุ่งเน้นดูแลพฤติกรรมในการ
อยู่ร่วมกันในสังคม เนื่องจากยังไม่มีครูที่ดูแลสุขภาพจิตโดยตรงอย่างเพียงพอ ส าหรับแนวทางการช่วยเหลือ
ในประเทศไทยเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จะได้รับการสนับสนุนทุกส่วน เด็กที่หายจาก
ระบบส่วนใหญ่จะอยู่ระหว่างหลังจบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แล้วไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากความขัดสนเป็นหลัก 
กระทรวงพยายามส ารวจเพื่อขยับให้อยู่ในการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อให้สามารถท างานและเรียนไปด้วยได้  

    ในส่วนความซ้ าซ้อนของศึกษาธิการจังหวัดกับเขตพ้ืนที่การศึกษาก าลังอยู่ระหว่าง
ปรับปรุงตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และพิจารณาปรับโครงสร้างบุคลากรครู  
ในโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือให้สามารถเพ่ิมครูให้มากขึ้นเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ  กรณีการออกใบประกอบ
วิชาชีพที่เหมาะสมตามสาขาวิชาเอก ปัจจุบันมีเฉพาะใบประกอบวิชาชีพครูทั่วไป ในส่วนสื่อการเรียน  
การสอน โดยเฉพาะการเตรียมแพลตฟอร์มส าหรับการศึกษาทางไกล กระทรวงใช้วิธีสร้างเว็บลิงค์มีสื่อ  
การเรียนการสอนจากสภาการศึกษา ตัวอย่างบทเรียนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาส ตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ครูที่อยู่ทางไกลสามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนได้ กรณีอาชีวศึกษา ยังมี  
ความลักลั่นระหว่างวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ไม่มีสอนระดับปริญญาตรีและมีสอนปริญญาตรี ซึ่งจะต้อง  
ลองเปลี่ยนแปลงการบริหารงานบุคคลของสถาบันอาชีวที่สอนปริญญาตรีให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 



๑๔ 

 

ส าหรับเรื่องทวิภาคี ตัวชี้วัดใน Big Rock หลักสูตรฐานสมรรถนะทุกหลักสูตรมีก าหนดให้ต้องมีภาคเอกชน 
๓ – ๕ คน เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองต่อภาคอุตสาหกรรมให้มากที่สุด  
ซึ่งมีความคืบหน้าให้ภาคอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการแล้ว  ส่วนกรณีการ
ปฏิรูปเพ่ือให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล ต้องยอมรับว่าล่าช้าแต่ในปัจจุบันมีโอกาสให้สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่าง
อิสระมากขึ้น ผลักดันให้มีหลักสูตรไปสู่การเรียนรู้ที่โรงเรียน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือ
กระท าและได้ใช้กระบวนการ (Active Learning) เป็นตัวน า โดยเริ่มที่โรงเรียนในพ้ืนที่นวัตกรรม หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าการกระจายอ านาจให้เขตพ้ืนที่สามารถบริหารจัดการเองได้ จะสามารถด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้   

๓. ด้ำนกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ผู้ แทนคณะกรรมาธิ ก ารการอุ ดมศึ กษา  วิ ทยาศาสตร์  วิ จั ยและนวั ตกรรม  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ) ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า ในการติดตาม 
การเสนอรายงานความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศในภาพรวมทั้ง ๑๒ ครั้ง ที่ผ่านมาพบว่า ไม่ปรากฏผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนตามเป้าหมาย ๓ ระดับ ทั้งในระดับประเทศ ระดับชุมชน และระดับปัจเจกบุคคล 
โดยเป้าหมายหลัก (Big Rock) ในการปฏิรูปการอุดมศึกษามีประเด็นเกี่ยวข้องที่ส าคัญ ๒ เป้าหมาย คือ 
เป้าหมายที่ ๓ ปฏิรูปการผลิตพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และเป้าหมายที่ ๕ ปฏิรูปบทบาทการวิจัย 
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยคณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะเชิงค าถามต่อเป้าหมายดังกล่าว คือ (๑) กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กระทรวง อว.) มีการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพของครู 
บุคลากรทางการศึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย อย่างเป็นรูปธรรมอย่างไร (๒) กระทรวง อว. มีการ
ประสานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาผลิตครู บุคลากรทางการศึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย 
ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรอุดมศึกษาอย่างไร (๓) กระทรวง อว. มีการบูรณาการร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการในการผลิตครู บุคลากรทางการศึกษา และอาจารย์มหาวิทยาลัย เพ่ือไม่ให้มีปริมาณเกิน
ความต้องการ และบุคลากรมีคุณภาพมีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างไร  ในการนี้ ควรค านึงถึงปัญหา
ส าคัญที่ท าให้เศรษฐกิจของประเทศไม่สามารถพัฒนาแบบก้าวกระโดดหรือที่ เรียกว่า “กับดักประเทศรายได้ 
ปานกลาง” และมีการพัฒนาให้เกิดความสมดุลควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชน  นอกจากนี้  
ควรมีการด าเนินการด้านการวิจัยอย่างโปร่งใส โดยเฉพาะในการสรรหาหรือแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่าง ๆ 
มีการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณชน มีธรรมาภิบาลในการบริหารการศึกษาเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่าง 
การพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจตามมาตรา ๒๕๗ (๑) ของรัฐธรรมนูญ มีการก ากับติดตามเท่าที่
จ าเป็นและออกกฎข้อบังคับให้น้อยที่สุดเพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งควรมีระบบการเตรียม
ผู้บริหารสถาบันการศึกษา อาทิ อธิการบดี คณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสาขาวิชา เพ่ือให้บุคลากร  
มีประสิทธิภาพ  พร้อมกันนี้ขอให้น าส่งเอกสารการชีแ้จงในประเดน็ตา่ง ๆ ดังนี้ (๑) ด้านการอุดมศึกษา น าส่ง
แผนก ากับการผลิตครูในเชิงปริมาณ ที่เน้นว่าจะไม่มีการผลิตครูเกินกว่าปริมาณความต้องการ และแผนการ
สร้างจิตวิญญาณความเป็นครู (หลักสูตรใหม่ที่ไม่ใช่โครงการน าร่อง)  (๒) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม น าส่ง
แผนงานและรายละเอียดสัดส่วนความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ใน ๓ มิติ 
คือ จ านวนโครงการวิจัย จ านวนงบประมาณในแต่ละสัดส่วน และผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) ของ
แต่ละสัดส่วน และเอกสารหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานชุดต่าง ๆ เพ่ือความเป็นธรรม 
และโปร่งใส  นอกจากนี้ ขอให้พิจารณาเพ่ิมสัดส่วนงบประมาณในภาพรวมด้านการวิจัยและนวัตกรรม  
เพ่ือผลสัมฤทธิ์ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาประเทศ 



๑๕ 

 

 
จากนั้น ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (นางสาวนุชนภา  รื่นอบเชย) และผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) (รศ.ดร.ปัทมาวดี  โพชนุกูล) ได้ร่วมกันตอบชี้แจง สรุปได้ว่า กระทรวง อว. ได้ด าเนินการ
ตามแผนการปฏิรูปประเทศเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนาครู มีการอบรมและพัฒนานักศึกษาเพ่ือมาเป็นครูและให้มี
การฝึกประสบการณ์ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ ๑  มีการพัฒนาระบบการบริหารการศึกษา พัฒนาวิชาชีพครู และครู
ประจ าการ โดยมีการประสานงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธกิารในการด าเนินโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการครู
คืนถิ่น โครงการติดอาวธุทางปัญญาจากมหาวิทยาลัยสู่ต าบล (U2T)  นอกจากนี้ จะมีการรวบรวมฐานข้อมลูดา้น
อัตราก าลังของบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ มีการผลิตครู "ระบบปิด" ตามจ านวนความต้องการใช้ครูของ
สถานศึกษาภาครัฐในแต่ละด้าน มีสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษา  
แห่งประเทศไทย เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ระดับอุดมศึกษาทั้งในด้านการเรียนการสอนและการวิจัย  ทั้งนี้  
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเน้นการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดการน าไปใช้อย่างแท้จริง  
อีกทั้งมีการสร้างเครือข่ายเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาคุณภาพและปริมาณ
อย่างเหมาะสม  ส าหรับด้านการวิจัยและนวัตกรรม มีการเชื่อมโยงประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการ 
ในการท าวิจัย เพ่ือให้เกิดความสมดุลในด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต และโดยที่การวิจัยถือเป็นเครื่องมือ 
ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ จึงมีการน าแผนแม่บทมาพิจารณาร่วมกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
ที่ส าคัญของโลกหรือเมกะเทรนด์ (Mega Trends) มีการศึกษาความต้องการเชิงพ้ืนที่ใน ๖ ภูมิภาค โดยน า
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) มาปรับใช้  อย่างไรก็ตาม การวิจัย
จะต้องมีกรอบการวิจัยที่ชัดเจน มีกระบวนการท างาน และมีแผนรองรับในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนการพัฒนาและงบประมาณมีความสอดคล้องกัน โดยผลลัพธ์ที่ได้จะต้องเกิดการพัฒนาใน ๓ ด้าน คือ 
(๑) การพัฒนาเศรษฐกิจ เช่น การแพทย์ การเกษตร เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว (๒) การพัฒนาด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ า และ (๓) การพัฒนาภาครัฐ 
ในอนาคตและก าลังคน  ทั้งนี้ โดยมีระบบการบริหารและจัดการทุน ตลอดจนมีการบริหารงบประมาณในการ
ให้ทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมอย่างเหมาะสม ผ่านส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (Program 
Management Unit : PMU)  ในด้านคณะกรรมการบริหารทางการศึกษา ปัจจุบันมีจ านวนกว่า ๕๐ ชุด  
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  เพ่ือด าเนินนโยบาย ก ากับ และตรวจสอบผลการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยมีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ท าหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน
วิชาการและประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้านการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๔. ด้ำนกฎหมำย กำรยุติธรรม และกำรต ำรวจ  
    ผู้แทนคณะกรรมาธกิารกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ (นางสาวปิยฉัฏฐ์  วันเฉลมิ 

นายดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม  และศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์)  ได้อภิปรายแสดง 
ความคิดเห็น สรุปได้ว่า เมื่อได้พิจารณาเกี่ยวกับกิจกรรมปฏิรูปประเทศด้านกฎหมายแล้ว อยากทราบว่า  
๑) ความคืบหน้าของกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่าง 
มีนัยส าคัญ (Big Rock) ในเรื่องการยกเลิก แก้ไขกฎหมายที่ล้าสมัยหรือเป็นอุปสรรค (Regulatory 
Guillotine) ว่ามีขั้นตอนการด าเนินการในเรื่องนี้อย่างไร มีการจัดล าดับความส าคัญของเรื่องหรือไม่ อย่างไร 
มีความคืบหน้าอัตราร้อยละเท่าไร การด าเนินงานที่ผ่านมีปัญหาและอุปสรรคเป็นประการใด และประชาชน 



๑๖ 

 

มีส่วนร่วมในเรื่องนี้อย่างไร ๒) ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. .... รวมถึง
แนวทางสร้างการรับรู้ของประชาชน ๓) การน าเทคโนโลยีมาเพ่ือบังคับใช้กฎหมาย กับการเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. เกี่ยวข้องกันหรือไม่ เพราะเหตุใด 
จึงไม่ก าหนดให้ร่างกฎหมายฉบับนี้เป็น Big Rock ๔) การด าเนินการภายหลังพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับ ๕) ความแตกต่างของการจัดท าประมวลกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงง่าย 
กับการจัดท าระบบกลาง ว่าเป็นเรื่องซ้ าซอ้นกันหรือไม่ ๖) ผลการด าเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ใช้
บังคับเกิน ๕ ปี และ ๗) ความคืบหน้าของระบบกลาง และการจัดท าสรุปสาระของกฎหมายในระบบกลาง  
นอกจากนี้ มีข้อสังเกต จ านวน ๘ ประเด็น คือ ๑) การปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ประชาชน 
ยังไม่เข้าใจว่าจะปฏิรูปอย่างไร มีปัญหาใดจึงจ าเป็นต้องปฏิรูป ๒) การปฏิรูปต ารวจ ผ่านร่างพระราชบัญญัติ 
ต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเนื้อหาสาระของร่างกฎหมายฉบับนี้ รวมถึง 
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ๓) การติดตามความคืบหน้าขั้นตอนการด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม  
ควรเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถติดตามผลการด าเนินงาน รวมถึงทราบเหตุผลของเรื่องที่ล่าช้า  
๔) การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจทุกสถานี ขอทราบปัญหาและอุปสรรคที่ด าเนินการไม่ได้
ตามเป้าหมาย และให้มีการติดตามผลสัมฤทธิ์ ประเมินความคุ้มค่าในทุกมิติ เพ่ือปรับเปลี่ ยนแนวทางการ
ด าเนินงาน เช่น ให้มีทนายความออนไลน์ ๕) การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น สอบสวน มีปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินการหรือไม่ ๖) การแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ พบปัญหาในทางปฏิบัติในเรื่องใด 
ขอให้ประเมินว่าได้ประโยชน์จริงหรือไม่ ๗) ขอให้น าร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  
พ.ศ. .... เปิดรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง  ๘) ขอให้เร่งรัดแก้ไขปัญหาคดีค้างมาก ค้างนาน ของหน่วยงาน 
ในกระบวนการยุติธรรม อย่างไรก็ตาม การปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย แม้จะมีกฎหมายเป็นกลไกส าคัญ แต่ก็มี
บางฉบับเป็นต้นเหตุท าให้การปฏิรูปประเทศติดขัด การต้องเร่งผลักดันการออกอนุบัญญัติเพ่ือให้กลไก 
ตามกฎหมายสามารถด าเนินไปได้ โดยต้องมีกลไกป้องกัน ตรวจสอบมิให้กฎหมายอนุบัญญัติมีเนื้อหากระทบ
สิทธิของประชาชนเกินกว่าพระราชบัญญัติ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องของค าแปลของกฎหมายเป็นภาษา
ที่ ใช้ในการท างานของอาเซียน  และการปฏิรูปการเรียนการสอนนิติศาสตร์ ตามที่มาตรา ๒๕๘  
ของรัฐธรรมนูญก าหนด และเห็นว่ากฎหมายตามตามแผนปฏิรูปประเทศที่วุฒิสภาควรเร่งรัดด าเนินการ  
มี ๙ ฉบับด้วยกัน ได้แก่ พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดการข้อมูลข่าวปลอม พ.ศ. ....  ร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. .... พระราชบัญญัติโรคตดิตอ่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ร่างพระราชบัญญัตริะบบนติิ
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติการจัดท าประมวลกฎหมายและกฎเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึง
ได้โดยสะดวก พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ... รวมถึง 
อนุบัญญัติที่ส าคัญที่จะต้องเร่งรัด เช่น ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. .... ร่างแนวปฏิบัติและร่างสัญญาจัดจ้างมาตรฐานกลางของกรมบัญชีกลางว่าด้วยการ
จัดจ้าง ESCO ภาครัฐ เป็นต้น 

จากนั้น คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (นายวิชญ์พิพล  ติวะตันสกุล)  
นักกฎหมายกฤษฎีกาช านาญการพิเศษ ส านักงาน ป.ย.ป. (นายยอดฉัตร  ตสาริกา) ผู้อ านวยการส านัก 



๑๗ 

 

การประชุม ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นางสินี ส้มมี) รองผู้บัญชาการส านักงานก าลังพล ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ (พลต ารวจตรี อนุชา รมยะนันทน์) รองผู้อ านวยการส านักงานกิจการยุติธรรม (นายชัยวัฒน์ 
ร่างเล็ก) รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์) และผู้อ านวยการ
ส่วนนโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (นางเกสินี  แสงสุวรรณ) ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า  

ประเด็นเรื่องการติดตามความคืบหน้าของการยกเลิก แก้ไข กฎหมายที่ล้าสมัยหรือเป็น
อุปสรรคนั้น หลังจากมีมติคณะรัฐมนตรีให้ทุกหน่วยงานด าเนินการ ทางส านักงาน ป .ย.ป. ได้แจ้งไปยัง
หน่วยงานอีกครั้งและได้ติดตามผลการด าเนินงาน รวมถึงขอทราบปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงาน 
เป็นระยะ ตลอดจนมีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีก าหนดกรอบการด าเนินงานผ่านคณะกรรมการ และ
คณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้น และได้มีการถ่ายทอดนโยบายไปยังผู้บริหารของหน่วยงาน โดยในเรื่องนี้นั้น 
ภาพรวมด าเนินการแล้วเสร็จร้อยละ ๓๙ และโดยที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการทั้งหมด จึงมิได้หยิบยกเฉพาะ
เรื่องใดเรื่องหนึ่งมาจัดล าดับการด าเนินการ อย่างไรก็ดี มีการตั้งอนุกรรมการเพ่ือ ไปศึกษาเรื่องเฉพาะ 
นอกเหนือจากเรื่องที่ก าหนดไว้แล้ว เช่น การท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมการเรี่ยไร เป็นต้น  
และได้มีการตั้งอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการตระหนักรู้ให้ประชาชน จัดเวทีที่ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ เช่น คลับเฮาส์ เพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็นกลับมา และจะหาช่องทางเพ่ือสร้างเครือข่ายกับประชาชน  
ให้กว้างขวางขึ้น  

ประเด็นเรื่องการด าเนินการตามพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้จัดท าสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมีก าหนดแพลตฟอร์ม เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ ๒ ช่องทาง คือ D.DOPA และเว็บไซต์ของส านักงาน โดยได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้
ประชาชนผ่านโปรแกรม ZOOM รวม ๔ ครั้ง เพ่ือให้ประชาชนทดลองเข้าใช้ระบบ แล้วประมวลปัญหาและ
อุปสรรคก่อนใช้งานจริง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และจะรับฟังความเห็นภายหลังการใช้งานต่อไป นอกจากนี้ 
ร่างอนุบัญญัติตามกฎหมายฉบับนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นการปฏิรูปต ารวจ ตามร่างพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. .... เป็นการปรับปรุง
โครงสร้างการบริหารงาน โดยโอนภารกิจที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของส านักงานต ารวจแห่งชาติไปให้แก่  
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจนั้นโดยตรงรับไปด าเนินการ และโอนอัตราก าลั งนั้น 
ไปปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นภารกิจหลักของส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของต ารวจสอดคล้อง
กับหน้าที่และอ านาจอย่างแท้จริง และให้บริการ แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว มีการจัด
ระเบียบส่วนราชการ ให้ความส าคัญกับหน่วยงานที่อ านวยความยุติธรรมโดยตรง เพ่ิมอัตราก าลังให้หน่วยที่
ปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่ โดยต้องจัดอัตราก าลังให้แก่สถานีต ารวจและต ารวจภูธรจังหวัดตามล าดับให้ครบถ้วน
ตามกรอบอัตราก าลังตามแนวทางการรักษาก าลังพลให้อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ การบริหารงานบุคคล มีการ
จัดสายงานและปรับปรุงหลักเกณฑ์ความก้าวหน้าตามสายงาน มีหลักประกันการท างาน ก าหนดหลักเกณฑ์
การเลื่อนต าแหน่งที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ ให้มีองค์กรรับค าร้องทุกข์ คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรม 
คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของต ารวจ ท าให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมมากขึ้น และให้ท้องถิ่น
มีส่วนร่วมบริหาร โดยให้ต ารวจภูธรภาค/จังหวดั จัดท าแผนการด าเนินงานให้เหมาะกับแต่ละพื้นที่ นอกจากนี้ 
เ รื่ อ งการบั นทึ กภาพและ เสี ย ง ในการตรวจค้ นจั บกุ ม  ภายหลั งที่ มี ค า สั่ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ 
การบันทึกภาพและเสียงในการตรวจค้น จับกุม และสอบสวนคดีอาญาแล้ว หากมีกรณีที่ไม่อาจด าเนินการได้ 
จะต้องระบุเหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการ เพ่ือเป็นหลักประกัน ความโปร่งใสและเป็นธรรมทั้งส าหรับ



๑๘ 

 

ผู้ต้องหาและพนักงานสอบสวน ส าหรับกรณีการรับค าร้องทุกข์ต่างท้องที่ ปัญหาที่พบ คือ เมื่อประชาชน 
ร้องทุกข์ในท้องที่ใดแล้ว เมื่อมีการส่งเรื่องต่อไปยังท้องที่ที่มีเขตอ านาจการสอบสวน ประชาชนอาจต้อง
เดินทางไปด าเนินการในเรื่องเอกสาร หรืออาจต้องไปให้ปากค าเพ่ิมเติม ปัจจุบันได้มีการน าระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับการลงบันทึกประจ าวัน และจะมีการพัฒนาให้มีการสอบปากค าผ่านจอภาพ แต่ก็ต้อง
ตรวจสอบข้อกฎหมายต่อไป 

ประเด็นการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม กรณีร่างพระราชบัญญัติระบบนิติวิทยาศาสตร์
แห่งชาติ พ.ศ. .... กระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามที่คณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมได้ท าความเห็นเพ่ิมเติม และจะได้จัดให้มีการรับฟั งความคิดเห็นจาก
ประชาชนต่อไป รวมถึงกรณีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย ตามแผนแม่บท
ขับเคลื่อนการด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งตั้งเป้าหมายให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้ง ๒๑ 
หน่วยงานน าเทคโนโลยีมาใช้ และพัฒนาระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Service ซึ่งจากการ
ตรวจสอบผลการด าเนินการพบว่า อยู่ระหว่างการวิเคราะห์เพ่ือจัดท า ออกแบบโครงการ แผนงาน และ 
การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ e-Service ต่อไป เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการบริหารงานและ 
การให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

ประเด็นการจัดท าระบบกลาง มีการเผยแพร่กฎหมายไปแล้วประมาณ ๓๗ ฉบับ และได้รับ
การตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดี โดยพบข้อมูลว่า มีการเข้าเยี่ยมชมระบบมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ครั้ง และ
มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากกว่า ๓๐,๐๐๐ ครั้ง ทั้งนี้จะมีการพัฒนาในการให้รายละเอียดของกฎหมาย
และการเผยแพร่ข้อมูลกฎหมายให้มากขึ้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอยู่ระหว่างการจัดจ้างผู้วางระบบ ซึ่งจะ
สามารถเริ่มด าเนินการได้ในปี ๒๕๖๕ 

ประเด็นกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมี
นัยส าคัญ (Big Rock) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับการจัดท า
กฎหมายเพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพ่ือลด
ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ขณะนี้ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็น
พินัย พ.ศ. .... และจะมีการพิจารณาภายในช่วงเดือนพฤศจิกายน ส่วนร่างพระราชบัญญัติการจัดท าประมวล
กฎหมายและกฎเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก พ.ศ. .... ได้มีการน าเสนอต่อรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว 
และได้มีข้อเสนอแนะว่ากฎหมายฉบับดังกล่าวมีผลกระทบกับประชาชนจึงควรรับฟังความคิดเห็นเพ่ิม เติม 
และจัดกิจกรรมชี้แจงให้ประชาชนทราบ ซึ่งขณะนี้มีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ
ด าเนินการชี้แจงผ่านระบบออนไลน์ไปบ้างแล้ว และประเด็นเรื่องความคืบหน้าของการด าเนินการตาม
พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ขณะนี้ได้มีการออกมาตรการและแนวทางต่าง ๆ และแจ้งไปยังหน่วยงานให้รับทราบเกี่ยวกับการจัดท า  
ร่างกฎหมาย การรับฟังความคิดเห็น การตรวจสอบและการประเมินผลสัมฤทธิ์แล้ว รวมทั้งส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวก็ยังมีแผนขับเคลื่อนที่น ามาก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดของส านักงาน และจะมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดและพูดคุยกับหน่วยงานในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ 

 
      ที่ประชุมรับทรำบควำมคืบหน้ำในกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ  
และกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 



๑๙ 

 

 
        จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนระเบียบวาระที่  (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแล้ว ไปพิจารณาในคราวถัดไป และกล่าวปิดประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลำ ๑๙.๐๐ นำฬิกำ  
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