
 
 
 
 
 
 

 

โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

วันจันทร์ท่ี ๒๙ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ 
(เกียกกำย) ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่ ๗ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง 
และนำยศุภชัย  สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท ำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม  
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม     จ านวน   ๔   เรื่อง  
 ๑.๑  รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ  

เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน “สร้ำงควำมเท่ำเทียม  
ดูแลประชำชนอย่ำงทั่วถึง ช่วยเหลือทันท่วงที” ของคณะกรรมำธิกำรกำรแรงงำน  

 ๑.๒  รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ
กรณีกำรฎีกำค ำพิพำกษำหรือค ำสั่งของศำลอุทธรณ์จะกระท ำได้ต่อเมื่อได้รับอนุญำตจำกศำลฎีกำ  
ของคณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย กำรยุติธรรม และกำรต ำรวจ  

 ๑.๓  รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ 
เรื่อง แนวทำงกำรให้ควำมช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง (กลุ่มคนไร้บ้ำน) เพื่อกำรส่งเสริมศักยภำพด้ำนกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ ของคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำสังคม และกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี  
ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผู้ด้อยโอกำส  

 นอกจำกนี้ ประธำนได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม จ ำนวน ๑ เรื่อง ดังนี้ 
 - ในครำวประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ครั้งที่  ๕ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง)  

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน 
ของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้ว 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 
 (๒) รับรองรายงานการประชุม                   (ไม่มี) 
 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๗  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  

วันจันทร์ที่  ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 



- ๒ - 
 

 (๓) กระทู้ถาม                   
      ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
 

 
 ผลการพิจารณา 

 ด้วยในปัจจุบันสำยไฟ สำยสื่อสำร บนเสำไฟฟ้ำในหลำยพ้ืนที่ทั่วประเทศมีควำมรก
รุงรังเป็นจ ำนวนมำก ก่อให้เกิดทัศนะที่อุจำดขึ้นหลำยพ้ืนที่ในหลำยเมืองใหญ่ของประเทศ โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นปัญหำที่มีมำอย่ำงยำวนำนและมีกำรน ำเสนอข่ำวของสื่อต่ำงประเทศ แม้จะ
ได้มีกำรด ำเนินโครงกำรแก้ไขเพ่ือให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดท ำแผนในกำรบูรณำกำรแกไ้ขปญัหำรว่มกนั
แต่ยังไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำย ส่งผลให้สำยสัญญำณเหล่ำนี้เป็นต้นตอของกำรเกิดเหตุเพลิงไหม้  
กำรเกิดอุบัติเหตุจำกสำยหล่น ขำด เกี่ยวคล้องคอประชำชนหลำยรำยจนได้รับบำดเจ็บ เสียชีวิตจำก  
กำรถูกไฟช็อต อีกทั้งยังกีดขวำงกำรเดินทำงสัญจรในหลำยพ้ืนที่ เป็นปัญหำที่สมควรได้รับกำรเร่งแก้ไข
โดยเร็ว ขอเรียนถำมว่ำ รัฐบำลมีนโยบำยในกำรแก้ไขปัญหำหรือจัดระเบียบสำยไฟ สำยสื่อสำร  
บนเสำไฟฟ้ำที่รกรุงรังให้ส ำเร็จลุล่วงอย่ำงเป็นรูปธรรมหรือไม่ อย่ำงไร โดยปัญหำนี้มีหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องจ ำนวนมำกแต่ขำดเจ้ำภำพหลักในกำรแก้ไขปัญหำ จึงขอเสนอให้ท่ำนรัฐมนตรีสั่งกำรให้ผู้ว่ำ
รำชกำรกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดทั่วประเทศ ด ำเนินกำรประสำนงำนแก้ไขปัญหำนี้ 
เป็นหลัก   
 พลเอก อนุพงษ์ เผ่ำจินดำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย 
ให้ตอบกระทู้ถำม ตอบชี้แจงว่ำได้มีกำรสอบถำมข้อมูลปัญหำไปยังผู้ว่ำกำรไฟฟ้ำนครหลวง และผู้ว่ำกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เพื่อสอบถำมข้อมูลว่ำสำยไฟที่รกรุงรังนั้นเป็นสำยสื่อสำรหรือไม่ และได้รับกำรยืนยัน
ว่ำเป็นสำยสื่อสำร ส่วนสำยไฟจะอยู่ด้ำนบนสุดของเสำไฟฟ้ำ กำรแก้ไขปัญหำสำยไฟ รกรุงรังโดย 
น ำสำยไฟ สำยสื่อสำรลงดินนั้นจะด ำเนินกำรในพ้ืนที่ส ำคัญ ในเมืองใหญ่ที่ต้องกำรให้มีภำพลักษณ์ที่
สวยงำม และได้ก ำชับไปยังผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้ดูแลพ้ืนที่ไม่ให้ผู้ประกอบกำรสร้ำงสะพำนลอยข้ำม
ถนนโดยมีสำยไฟหรือสำยสื่อสำรพำดผ่ำนสะพำนลอย และสำยสื่อสำรอยู่ในกำรก ำกับดูแลของ กสทช. 
แต่ไม่มีหน่วยงำนติดตำมดูแลในพ้ืนที่จึงอำจไม่มีผู้ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของสำยสื่อสำร ประกอบกับ
ผู้ประกอบกำรสำยสื่อสำรเมื่อเดินสำยแล้วสำยขัดข้องก็จะเดินสำยสื่อสำรใหม่โดยไม่รื้อถอนของเก่ำออก
จึงท ำให้มีสำยสื่อสำรรกรุงรังจ ำนวนมำก และยังมีกรณีผู้ประกอบกำรน ำสำยสื่อสำรมำติดตั้งที่เสำไฟฟ้ำ
โดยไม่ขออนุญำต โดย TOT ได้พยำยำมรื้อสำยสื่อสำรที่ไม่ได้ใช้งำนออกเพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว อีกทั้ง
รัฐบำลได้แก้ไขปัญหำนี้มำโดยตลอดแต่ยังหลงเหลือสำยไฟที่รกรุงรังอยู่บ้ำง ซึ่ง กสทช. ในฐำนะผู้ก ำกับ
ดูแลผู้ให้บริกำรสำยสื่อสำรมีแนวทำงในกำรลดสำยสื่อสำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลดจ ำนวน
สำยสื่อสำรต่ำง ๆ ให้น้อยลง โดยมีแผนด ำเนินกำรให้ผู้ประกอบกำรสื่อสำรใช้สำยร่วมกัน จึงเป็นหน้ำที่
ของผู้ประกอบกำรสำยสื่อสำรทั้งหมดที่ต้องรับผิดชอบแก้ไขปัญหำร่วมกัน นอกจำกนี้ บริษัท
โทรคมนำคมแห่งชำติได้มีโครงกำรน ำร่องกำรใช้สำยสื่อสำรร่วมกันซึ่งจะเป็นกำรแก้ไขปัญหำที่ยั่งยืน 
 

     ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาสายไฟ สายสื่อสาร บนเสาไฟฟ้าที่รกรุงรัง 
ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชน  
(นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 
 

 
 



- ๓ - 
 

 
 ผลการพิจารณา 

 ตำมที่กระทรวงคมนำคมมีโครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมออกแบบเบื้องต้นประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม และวิเครำะห์รูปแบบโมเดลกำรพัฒนำลงทุน โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน
คมนำคมขนส่ง เพ่ือพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้เชื่อมโยงกำรขนส่งระหว่ำงอ่ำวไทยและทะเลอันดำมัน 
จำกจังหวัดชุมพรไปยังจังหวัดระนอง เพ่ือยกระดับท่ำเรือสินค้ำและด ำเนินกำรตำมแผนขับเคลื่อนกำร
พัฒนำพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคใต้อย่ำงยั่งยืน เช่น ท่ำเรือ รถไฟ ท่อ และทำงหลวงพิเศษระหว่ำงเมอืง 
เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นทำงผ่ำนในกำรขนส่งสินค้ำ ในกำรที่จะดึงดูดให้มีกำรขนส่งสินค้ำในโครงกำร 
Land Bridge ลดระยะทำงทดแทนกำรเดินเรือขนส่งสินค้ำ ขอเรียนถำมว่ำ ปัจจุบันมีสินค้ำที่ขนถ่ำยผ่ำน
ท่ำเรือระนอง ท่ำเรือแหลมฉบัง และช่องแคบมะละกำ ประเภทใดบ้ำง จ ำนวนเท่ำใดต่อปี และโครงกำร 

Land Bridge มีเป้ำหมำยเพ่ือกำรส่งเสริมกำรขนส่งสินค้ำในประเทศระหว่ำงฝั่งอ่ำวไทยกับฝั่งทะเล  
อันดำมัน เพ่ือจูงใจให้สำยเรือต่ำง ๆ มำใช้บริกำรโครงกำร  Land Bridge ทดแทนกำรเดินเรือแล่นผ่ำน
ช่องแคบมะละกำหรือไม่ และมีรูปแบบกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนฯ อย่ำงไร ให้งบประมำณกำรลงทุน
เท่ำใด และแหล่งเงินลงทุนจำกที่ใด รวมถึงมีกำรวิเครำะห์กำรขนส่งสินค้ำด้ำนต่ำง ๆ โดยเปรียบเทียบ
กำรขนส่งผ่ำนโครงกำรสะพำนเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดำมันและอ่ำวไทย กับกำรขนส่งผ่ำนช่องแคบ
มะละกำไปยังท่ำเรือสิงคโปร์และปีนัง เปรียบเทียบจุดอ่อน จุดแข็ง ทั้งสองช่องทำงอย่ำงไร ตลอดจน
โครงกำรสะพำนเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดำมันและอ่ำวไทยที่ผ่ำนมำ เช่น โครงกำรกระบี่ -ขนอม 
รูปแบบโครงกำรเป็นอย่ำงไร ปัญหำอุปสรรคที่ไม่ได้ด ำเนินกำรต่อเพรำะอย่ำงไร และน ำกรณีศึกษำ
โครงกำรดังกล่ำวประกอบกำรพิจำรณำโครงกำรนี้หรือไม่ ผลกำรศึกษำเป็นอย่ำงไร และขอเสนอว่ำกำร
ขนส่งสินค้ำผ่ำนช่องแคบมะละกำมีมำกกว่ำท่ำเรือแหลมฉบังถึง ๑๐ เท่ำ ซึ่งมีเรือแล่นผ่ำนอ่ำวไทยน้อย
กว่ำมำก รวมถึงผ่ำนท่ำเรือระนองเช่นเดียวกัน จะสร้ำงท่ำเรืออย่ำงไร เพรำะปัจจุบันมีสำยเรือทั่วโลก ๕ 
สำยเรือ ส่วนใหญ่ผ่ำนสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลำงกำรขนส่งสินค้ำทำงเรือ หำกประเทศไทยจะแข่งขัน 
มีตลำดรองรับหรือไม่ กำรสร้ำงจะมีควำมคุ้มค่ำหรือไม่ สำมำรถแข่งขันได้หรือไม่ สำมำรถลดต้นทุนและ
ลดเวลำกำรขนส่งสินค้ำได้จริงหรือไม่ ขอให้พิจำรณำเรื่องควำมคุ้มค่ำ และอำจจะเป็นกำรแข่งขันกันเอง
ระหว่ำงท่ำเรือของไทยหรือไม่          
 นำยศักดิ์สยำม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำม  
ตอบชี้แจงว่ำสินค้ำที่มีกำรส่งออกจำกประเทศไทยไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC คือ เมียนมำ ศรีลังกำ 
บังกลำเทศ อินเดีย ภูฏำน และเนปำล จะด ำเนินกำรผ่ำนท่ำเรือระนอง มีสินค้ำปูนซีเมนต์ น้ ำมัน
เชื้อเพลิง อุปกรณ์ขุดเจำะปิโตรเลียม ส่วนสินค้ำน ำเข้ำจะมีสัตว์น้ ำแช่เย็น ถ่ำนไม้ และอุปกรณ์ขุดเจำะ
ปิโตรเลียมขำกลับ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเรือผ่ำนท่ำเรือระนองจ ำนวน ๒๔๘ เที่ยว มีสินค้ำผ่ำนจ ำนวน 
๑๒๘,๖๘๖ ตัน มีตู้สินค้ำผ่ำนจ ำนวน ๔,๑๗๓ ตู้ ถือว่ำมีปริมำณสัดส่วนกำรด ำเนินกำรที่น้อยมำกหำก
เทียบกับท่ำเรือแหลมฉบัง เนื่องจำกข้อจ ำกัดทำงกำยภำพและรูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจของท่ำเรือระนอง
ในปัจจุบัน และปัจจุบันมีสินค้ำที่ขนถ่ำยผ่ำนเข้ำออกท่ำเรือแหลมฉบังในปี  พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเรือผ่ำนเข้ำ

     ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝั่งทะเลอันดามันและ 
อ่าวไทย (Land Bridge)  
(นายสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 
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ออกท่ำเรือแหลมฉบังจ ำนวน ๑๑,๐๔๑ เที่ยว มีสินค้ำ ๙๐.๔ ล้ำนตัน มีตู้สินค้ำจ ำนวน ๘.๔ ล้ำนตู้ และ
ปัจจุบันมีเรือสินค้ำที่แล่นผ่ำนช่องแคบมะละกำจ ำนวน ๘๕,๐๐๐ ล ำ มีตู้สินค้ำจ ำนวน ๖๘.๙ ล้ำนตู้  
และในอีก ๑๐ ปี ถ้ำใช้สมมติฐำนกำรเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี คำดว่ำจะมีเรือสินค้ำและผ่ำนจ ำนวน 
๑๒๘,๐๐๐ ล ำ มีตู้สินค้ำจ ำนวน ๙๐ ล้ำนตู้ ส่งผลให้ควำมสำมำรถในกำรรองรับเรือสินค้ำผ่ำนช่องแคบ
มะละกำไม่เพียงพอ ซึ่งท ำให้กำรขนส่งสินค้ำทำงเรือผ่ำนช่องแคบมะละกำมีควำมล่ำช้ำมำก เนื่องจำก
ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ จำกภูมิศำสตร์ของประเทศไทย รัฐบำลจึงเห็นโอกำสในกำร
พัฒนำ Land Bridge สำมำรถเป็นจุดศูนย์กลำงของภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ และต ำแหน่ง
ที่ตั้งโครงกำรซึ่งตั้งอยู่ระหว่ำงมหำสมุทรแปซิฟิกและมหำสมุทรอินเดีย กำรขนส่งสินค้ำน้ ำมันจำกกลุ่ม
ประเทศผู้ผลิตน้ ำมันในตะวันออกกลำงไปยังกลุ่มประเทศผู้บริโภคหลักในเอเชียตะวันออก และสินค้ำที่
ผลิตจำกเอเชียตะวันออกก็สำมำรถใช้เส้นทำงนี้ขนส่งสินค้ำกระจำยไปยังประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก  
โครงกำร Land Bridge จะแก้ไขปัญหำกำรจรำจรทำงน้ ำที่ต้องผ่ำนช่องแคบมะละกำ และก่อให้เกิด
ผลประโยชน์มหำศำลแก่ประเทศไทย เกิดกำรพัฒนำอุตสำหกรรมใหม่ และรองรับกำรพัฒนำระเบียง
เศรษฐกิจภำคใต้ รูปแบบกำรพัฒนำกำรลงทุนโครงกำร Land Bridge จะต้องพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
โดยลดระยะเวลำกำรขนส่งสินค้ำและไม่เพิ่มค่ำใช้จ่ำย เช่น กำรพัฒนำท่ำเรือน้ ำลึกฝั่งจังหวัดระนอง และ
ท่ำเรือน้ ำลึกฝั่งจังหวัดชุมพร พัฒนำระบบคมนำคมเพ่ือเชื่อมโยงท่ำเรือน้ ำลึกเข้ำด้วยกัน โดยรัฐบำลจะ
ไม่ลงทุนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนโดยเงินงบประมำณแผ่นดินหรือภำษี ของประชำชน  แต่จะ
ท ำกำรศึกษำเชิงธุรกิจ และออกแบบธุรกิจให้มีข้อมูลเพียงพอก่อนที่จะออกเชิญชวนให้กลุ่มธุรกิจและนัก
ลงทุนผู้ประกอบกำรด้ำนโลจิสติกส์ทั้งในและต่ำงประเทศให้เห็นถึงโอกำสลดค่ำใช้จ่ำย และลดเวลำ
ขนส่ง  ส ำหรับวงเงินลงทุนประมำณกำรเบื้องต้นจ ำนวน ๒ แสนล้ำนบำท ในส่วนควำมก้ำวหน้ำโครงกำร 
 Land Bridge ปัจจุบันอยู่ในระหว่ำงศึกษำและออกแบบโดยคำดว่ำจะแล้วเสร็จกลำงปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และคำดว่ำจะประกวดรำคำได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำกกำรศึกษำเบื้องต้นประมำณกำรตู้สินค้ำที่จะผ่ำน
โครงกำร Land Bridge ที่ท่ำเรือระนอง ๒๐.๓๖ ล้ำนตู้ต่อปี และคำดว่ำจะผ่ำนท่ำเรือชุมพรประมำณ 
๑๙.๔๗ ล้ำนตู้ต่อปี สำมำรถลดค่ำระวำงเรือได้ ๔๐๐ เหรียญต่อตู้ และสำมำรถขนส่งสินค้ำได้เร็วขึ้นถึง 
๔ วัน จำกกำรด ำเนินกำรโครงกำรสะพำนเศรษฐกิจกระบี่ -ขนอม   โครงกำรสะพำนเศรษฐกิจสตูล-
สงขลำ โครงกำรทวำย-แหลมฉบัง ที่ผ่ำนมำพบปัญหำว่ำเป็นกำรมองโครงกำรในลักษณะกำรพัฒนำ
โครงสร้ำงพื้นฐำนโดยมุ่งอำศัยเงินลงทุนจำกงบประมำณแผ่นดินเพียงอย่ำงเดียว ท ำให้โครงกำรเสร็จสิ้น
ไม่พร้อมกัน มีควำมล่ำช้ำ ดังนั้น โครงกำร Land Bridge ชุมพร- ระนอง จึงได้น ำบทเรียนจำกโครงกำร
ในอดีตดังกล่ำวมำประกอบกำรพิจำรณำเพ่ือวำงรูปแบบกำรพัฒนำให้สำมำรถแก้ไขปัญหำในอดีตได้ 
และน ำระบบอัตโนมัติมำใช้ในท่ำเรือ smart port เชิญชวนกลุ่มธุรกิจมำลงทุน ด ำเนินโครงกำรอย่ำงมือ
อำชีพ เพ่ือก ำจัดควำมเสี่ยงของรัฐทั้งหมด  
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 ผลการพิจารณา 

               ด้วยเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎำคม ๒๕๕๗ หอกำรค้ำจังหวัดสตูลร่วมกับจังหวัดสตูลได้
ประชุมร่วมกับหอกำรค้ำจีนของประเทศมำเลเซีย ๔ รัฐ คือ รัฐเปอร์ลิส รัฐปีนัง รัฐเคดำห์ และรัฐเปรัค 
เพื่อร่วมกันผลักดันโครงกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมจำกจังหวัดสตูลไปยังรัฐเปอร์ลิส ประเทศมำเลเซีย โดย
มีหลักกำรว่ำ ต้องไม่ผ่ำนพ้ืนที่ป่ำชำยเลนและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องเป็นสะพำนถนนที่
สำมำรถกันคลื่นได้และเป็นปะกำรังเทียมได้ด้วย ต้องมีจุดชมวิวและสถำนที่ขำยสินค้ำที่ระลึก ต่อมำ ใน
วันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๐ หอกำรค้ำจังหวัดสตูลได้มีหนังสือรำยงำนต่อพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรี เรื่องควำมคืบหน้ำของโครงกำรสะพำนมิตรภำพไทย - มำเลเซีย (สะพำนสตูล - เปอร์ลิส) 
หรือ Andaman Gateway ว่ำมีควำมพร้อมในเรื่องของงบประมำณ กำรออกแบบ และกลุ่มทุนที่จะ
สนับสนุนกำรก่อสร้ำง รวมทั้งได้มีกำรเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีในกำรประชุมสัญจรที่จังหวัดนรำธิวำส
พิจำรณำเมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๑ มกรำคม ๒๕๖๓ นอกจำกนี้ ในที่ประชุมโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบ
ประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดภำคใต้ ณ จังหวัดสตูล เมื่อวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๔ ได้มีกำรรับฟังปัญหำ 
ข้อคิดเห็นของประชำชนและแนวทำงกำรพัฒนำของแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ ในกรณีของกำรก่อสร้ำงสะพำน
มิตรภำพไทย – มำเลเซีย นั้น ที่ประชุมได้รับไปติดตำมควำมก้ำวหน้ำและผลักดันโครงกำรทันที โดยเมื่อ
วันที่ ๑๕ ตุลำคม ๒๕๖๔ หอกำรค้ำจังหวัดสตูลได้จัดประชุมเสวนำเพื่อผลักดันโครงกำรสะพำนมิตรภำพ
ไทย – มำเลเซีย โดยผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วยประธำนหอกำรค้ำจังหวัดสตูล สมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรจังหวัดสตูล นำยสวัสดิ์ สมัครพงศ์ สมำชิกวุฒิสภำ พร้อมด้วยตัวแทนกลุ่มทุนที่สนใจ ซึ่งในที่สุดที่
ประชุมได้มีมติให้จัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือติดตำมและขับเคลื่อนโครงกำรก่อสร้ำงสะพำนมิตรภำพไทย - 
มำเลเซีย ให้บรรลุผลส ำเร็จ ขอเรียนถำมว่ำ รัฐบำลมีนโยบำยในกำรก่อสร้ำงสะพำนมิตรภำพไทย - 
มำเลเซีย ณ จังหวัดสตูลหรือไม่ อย่ำงไร ขณะนี้โครงกำรดังกล่ำวมีควำมคืบหน้ ำไปแล้วเพียงใด และมี
ปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินโครงกำรหรือไม่ อย่ำงไร รวมทั้งจะเริ่มด ำเนินกำรได้เมื่อใด ตลอดจน
สำมำรถก่อสร้ำงให้แล้วเสร็จได้เมื่อใด  และหำกสะพำนแห่งนี้ เกิดขึ้น จะส่งผลให้ฝั่งอันดำมัน 
ทั้ง ๖ จังหวัด ได้รับผลดีในด้ำนกำรท่องเที่ยวและด้ำนเศรษฐกิจอย่ำงสูง    
 นำยศักดิ์สยำม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยให้
ตอบกระทู้ถำม ตอบชี้แจงว่ำปัจจุบันกำรเดินทำงค้ำขำยและขนส่งสินค้ำระหว่ำงประเทศไทยกบัมำเลเซยี 
ใช้เส้นทำงผ่ำนด่ำนชำยแดนบ้ำนวังประจัน อ ำเภอควนโดน จังหวัดสตูล และรัฐเปอร์ลิส ประเทศ
มำเลเซีย ผ่ำนภูมิประเทศที่เป็นภูเขำคดเคี้ยว ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อกำรเดินทำง โ ดยได้ท ำกำรศึกษำ
โครงกำรนี้จ ำนวน ๓ ครั้ง ครั้งที่ ๑ คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติไม่เห็นด้วยเนื่องจำกมีผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อมสูง ครั้งที่ ๒ เสนอเส้นทำงใหม่ระยะทำง ๒๒ กิโลเมตร มีกำรก่อสร้ำงอุโมงค์ลอดภูเขำ
ระหว่ำงไทยมำเลเซียระยะทำง ๖.๕ กิโลเมตร ใช้งบประมำณ ๑๕,๕๘๗ ล้ำนบำท แต่โครงกำรนี้มี
ผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจต่ ำมำก จึงไม่มีควำมคุ้มค่ำในกำรลงทุน และครั้งที่ ๓ ด ำเนินกำรโดยจังหวัด
สตูลร่วมกับหอกำรค้ำจังหวัดสตูล มีกำรศึกษำให้ใช้สะพำนในทะเลระยะทำง ๑๔ กิโลเมตร แต่ขณะนี้ยัง

 ๓.๑.๓ กระทูถ้าม เรื่อง ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ 
ไทย - มาเลเซยี (สะพานสตูล - เปอรล์ิส) หรือ Andaman Gateway ณ จังหวดัสตูล  
(นายสวัสดิ์  สมัครพงศ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 
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ไม่มีข้อสรุป และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติเป็นหน่วยงำนหลัก
ประสำนกำรพิจำรณำและเร่งกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ของโครงกำร เนื่องจำกสภำวะเศรษฐกิจ
เปลี่ยนแปลงไปและควำมต้องกำรในกำรเดินทำงเพ่ิมขึ้น ในปีนี้กระทรวงคมนำคมได้มอบหมำยให้
ส ำนักงำนนโยบำยและแผนกำรขนส่งและจรำจรประสำนงำนกับสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ และกรมทำงหลวง สอบถำมควำมคืบหน้ำผลกำรหำรือกับประเทศมำเลเซีย รวมทั้งควำมเห็น
เกี่ยวกับโครงกำรนี้เป็นอย่ำงไร นอกจำกนี้ กระทรวงคมนำคมมีขั้นตอนและแผนด ำเนินกำรพัฒนำ
เส้นทำงคมนำคมเชื่อมระหว่ำงจังหวัดสตูลและรัฐเปอร์ลิสประเทศมำเลเซีย ดังนี้ ๑.) ประสำนประเทศ
มำเลเซียผ่ำนช่องทำงกำรทูตในเวทีกำรประชุมระหว่ำงประเทศ ๒.) กรมทำงหลวงส ำรวจตรวจสอบและ
จัดท ำรำยงำนทำงเลือกเบื้องต้นประกอบกำรพิจำรณำ ๓.) จัดท ำบันทึกควำมตกลงร่วมกันระหว่ำงไทย-
มำเลเซียในกำรด ำเนินโครงกำร ๔.) จัดตั้งคณะกรรมกำรร่วมไทย-มำเลเซีย ๕.) จัดประชุมคณะกรรมกำร
ร่วมไทย-มำเลเซีย เพื่อก ำหนดกรอบกำรพัฒนำและขอบเขตกำรศึกษำ ๖.) กรมทำงหลวงด ำเนินกำรจ้ำง 
ที่ปรึกษำศึกษำควำมเหมำะสมของโครงกำร ๗.) ที่ปรึกษำด ำเนินกำรศึกษำควำมเหมำะสมและ
คณะกรรมกำรร่วมไทย-มำเลเซียประชุมพิจำรณำรำยงำนกำรศึกษำ และ ๘.) รำยงำนผลกำรศึกษำและ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ ซึ่งคำดว่ำโครงกำรนี้จะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎำคม 
พ.ศ. ๒๕๖๗ แต่อย่ำงไรก็ตำม กระทรวงคมนำคมได้หำรือกับทุกฝ่ำยถึงควำมเป็นไปได้ในกำรแก้ไข
ปัญหำเบื้องต้นโดยจะใช้เรือเฟอร์รี่เพ่ือส่งคน นักท่องเที่ยว และขนส่งสินค้ำทำงรถเพ่ือให้สำมำรถข้ำมไป
มำระหว่ำงกันได้ในระยะแรก และรัฐบำลให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำภำคใต้ทั้งฝั่งอันดำมันและฝั่ง 
อ่ำวไทย นอกจำกกำรสร้ำงสะพำนสตูล-เปอร์ลิส นำยกรัฐมนตรียังได้สั่งกำรให้กระทรวงคมนำคมศึกษำ
ถนนเลียบชำยฝั่งทะเลด้ำนทิศใต้ซึ่งจะเชื่อมต่อกับโครงกำรริเวียร่ำ  ท่ีเคยพิจำรณำในรัฐบำลที่ผ่ำนมำ 
และหำกประเทศมำเลเซียให้กำรเห็นชอบประเทศไทยก็พร้อมด ำเนินกำร 
                     
                   ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา       จ านวน   ๓   เรื่อง 
        เนื่องจำกรัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้มำตอบกระทู้ถำมที่ ๓.๒.๑ ติดภำรกิจ
ส ำคัญไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมเมื่อถึงวำระกระทู้ถำมดังกล่ำวได้ ดังนั้น ประธำนของที่ประชุมได้ 
ขอยกกระทู้ถำมที่ ๓.๒.๒ และ ๓.๒.๓ ขึ้นมำพิจำรณำก่อนกระทู้ถำมที่ ๓.๒.๑ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วย 
 

 
 ผลการพิจารณา 
 ตำมที่ปรำกฏเป็นข่ำวตำมสื่อต่ำง ๆ ว่ำมีถนนลำดยำงที่ อ.มหำชนะชัย จ.ยโสธร โผล่
กลำงทุ่งนำ โดยไม่ทรำบว่ำอยู่ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนใด ซึ่งคณะกรรมกำรป.ป.ช.จังหวัดยโสธร 
พร้อมด้วยชมรม strong จิตพอเพียง ต้ำนกำรทุจริต จังหวัดยโสธร ได้ลงพ้ืนที่ดังกล่ำวเพ่ือตรวจสอบ
ถนนลำดยำงเลียบคลองชลประทำน หลังจำกได้รับร้องเรียนจำกประชำชนว่ำถนนเส้นดังกล่ำว
ด ำเนินกำรก่อสร้ำงอยู่กลำงทุ่งนำที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับเส้นทำงในหมู่บ้ำนและเป็นทำงตัน กำรติดตั้งระบบ

     ๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ข่าวถนนลาดยางที่ อ. มหาชนะชัย จ. ยโสธร – เสาไฟ 
โซล่าเซลล์โผล่กลางทุ่งนาและเป็นทางตันราษฎรไม่ได้ใช้ประโยชน์  
(นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 
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ไฟส่องสว่ำงโซล่ำเซลล์ข้ำงทำงตลอดแนวถนน กระทบต่อกำรออกรวงข้ำวของประชำชน ถนนดังกล่ำว
ไม่มีควำมจ ำเป็น และหน่วยงำนต่ำง ๆ ปฏิเสธว่ำไม่ได้เป็นผู้ด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว ขอเรียนถำมว่ำ 
หน่วยงำนใดเป็นผู้ด ำเนินกำรก่อสร้ำงและใช้งบประมำณจ ำนวนเท่ำใด ควำมคุ้มค่ำและกำรใช้ประโยชน์
มีควำมเหมำะสมหรือไม่ กำรใช้งบประมำณถูกต้องเหมำะสมเพียงใด 

                     นำยศักดิ์สยำม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำม ตอบชี้แจง
ว่ำจำกกำรตรวจสอบปัญหำที่ปรำกฏโดยกรมทำงหลวงชนบท พบว่ำโครงกำรดังกล่ำวเป็นกำรด ำเนินกำร
ของส ำนักงำนชลประทำนที่ ๗ กรมชลประทำน ซึ่งเป็นโครงกำรส่งน้ ำและบ ำรุงรักษำชีล่ำง และเซบำย
ล่ำง กรมทำงหลวงชนบทได้ท ำหนังสือประสำนงำนกับส ำนักงำนป.ป.ช. จังหวัดยโสธร แจ้งไปยัง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนชลประทำนที่ ๗ ว่ำโครงกำรดังกล่ำวอยู่ในควำมรับผิดชอบของกรมชลประทำน
เรียบร้อยแล้ว เพื่อด ำเนินกำรให้ถูกต้อง ในส่วนกำรติดป้ำยจ ำกัดน้ ำหนักรถ หรือกำรติดป้ำยที่มีลักษณะที่
กรมทำงหลวงชนบทด ำเนินกำรนั้น ขอให้ประสำนงำนกับกรมทำงหลวงชนบทเพ่ือพิจำรณำอนุญำตให้
เรียบร้อยก่อน และขอรับข้อมูลทั้งหมดไปประสำนงำนกับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณเ์พ่ือ
แก้ไขปัญหำนี้พร้อมทัง้ชี้แจงกับประชำชนให้เข้ำใจต่อไป 
 

 
 ผลการพิจารณา 
 ตำมที่กระทรวงคมนำคมมีนโยบำยและเสนอโครงกำร Land Bridge ระหว่ำงชุมพร
และระนอง และกำรตั้งสำยเดินเรือแห่งชำติ โดยให้เหตุผลว่ำเป็นไปตำมนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี  
ในเรื่องกำรพัฒนำกำรขนส่งทำงทะเล ซึ่งทั้ง ๒ โครงกำรมีควำมแตกต่ำงจำกประเทศอื่น ๆ  เช่น โครงกำร 

Land Bridge ชุมพรระนอง ยังไม่ปรำกฏว่ำมีประเทศใดใช้กำรขนส่งทำงเรือข้ำมทะเลฝั่งหนึ่งไปยังทะเล
อีกฝั่งหนึ่ง เพ่ือเป็นกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ มีเพียงแต่ขนส่งสินค้ำจำกฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเท่ำนั้น  
หำกด ำเนินกำรเช่นนั้นจะมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขนถ่ำยซ้ ำซ้อน และปัญหำเรื่องเวลำขนส่ง  ซึ่งใช้ระบบกำร
ขนส่งต่ำงกัน กำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวอำจมีผลกระทบในเรื่องควำมคุ้มค่ำ และในประเด็นกำรจัดตั้ง
สำยเดินเรือแห่งชำติ ปัจจุบันไม่มีประเทศใดจัดตั้งขึ้น แต่เป็นกำรใช้ตลำดปกติหรือใช้กองเรือพำณิชย์ 
ที่มีอยู่ เนื่องจำกกำรตั้งสำยเดินเรือแห่งชำติ เสมือนรัฐเข้ำมำท ำกำรแข่งขันกับกองเรือพำณิชย์ที่มีอยู่
ตำมปกติ และอำจมีปัญหำในเรื่องกำรลงทุนเพรำะปัจจุบันมีกองเรือพำณิชย์ที่ด ำเนินกำรอยู่เป็นจ ำนวน
มำก กำรจัดตั้งสำยเดินเรือแห่งชำติปัจจุบันมีเพียง ๓ ประเทศ เนื่องจำกบริบทของแต่ละประเทศต่ำงกัน 
และไม่ประสบควำมส ำเร็จเท่ำที่ควร ยกเว้นประเทศจีน ขอเรียนถำมว่ำ กระทรวงคมนำคมมีเหตุผล 
ในกำรด ำเนินโครงกำร Land Bridge และกำรจัดตั้งสำยเดินเรือแห่งชำติที่จะเกิดผลสัมฤทธิ์ในกำร
พัฒนำกำรขนส่งทำงทะเลให้มำกขึ้นหรือเกิดประสิทธิภำพสำมำรถลดต้นทุนกำรขนส่งให้ดีขึ้นอย่ำงไร  
และคณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม วุฒิสภำ ได้ศึกษำกำรพัฒนำกำรขนส่งทำงทะเล เห็นว่ำควรท ำสิ่งที่มี
อยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น โดยเพ่ิมกองเรือพำณิชย์โดยชักจูงให้เรือที่ชักธงประเทศอื่น ให้กลับมำชักธง 
ประเทศไทย ซึ่งจะเป็นกำรเพ่ิมควำมเข้มแข็งให้กองเรือพำณิชย์มำกยิ่งขึ้น แตกต่ำงกับกำรตั้งสำย
เดินเรือแห่งชำติ หำกเอกชนที่ท ำสำยเดินเรือแต่ไม่เข้ำร่วมกับบริษัทสำยเดินเรือแห่งชำตดิงักลำ่วอำจเกดิ

     ๓.๒.๓ กระทู้ถาม เรือ่ง การพัฒนาการขนส่งทางทะเล  
(พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) 
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ควำมเสียเปรียบในกำรแข่งขันหรือไม่ ส่วนโครงกำร Land Bridge ควรเน้นกำรบริหำรจัดกำรท่ำเรือ
พัฒนำให้เป็น smart port ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น และผู้บริหำรท่ำเรือต้องมีสัญชำติไทย  
ในต่ำงประเทศที่ประสบควำมส ำเร็จในกำรบริหำรท่ำเรือที่ดีจะเน้นไปที่ท่ำเรือของประเทศสัญชำตินั้น  
ที่จะพัฒนำควำมสำมำรถของท่ำเรือ ปริมำณสินค้ำต่ำง ๆ จะมำใช้ที่ท่ำเรือนั้นมำกยิ่งขึ้น และจะเติบโต
เป็นศูนย์กลำงกำรขนส่งในพ้ืนที่ต่ำง ๆ ได้ 
 นำยศักดิ์สยำม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำม  
ตอบชี้แจงว่ำโครงกำร Land Bridge อยู่ในขั้นตอนกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ กำรด ำเนินโครงกำรได้
ศึกษำบทเรียนควำมส ำเร็จและข้อจ ำกัดในกำรเดินทำงทำงน้ ำ ซึ่งขณะนี้ใช้ช่องแคบมะละกำเป็นหลัก 
โครงกำรนี้ไม่ใช้งบประมำณแผ่นดิน แต่เป็นกำรร่วมลงทุน ppp กับบริษัทท่ีด ำเนินกำรธุรกิจขนส่งทำงน้ ำ 
ซึ่งเมื่อได้ด ำเนินกำรศึกษำเรียบร้อยแล้วจะมีกำรจัดแสดงตำมที่ต่ำง ๆ  เช่น ดูไบ เวิลด์  หรือน ำเสนอ 
บริษัทเมอส์ก (MAERSK) ซึ่งเป็นบริษัทสำยกำรเดินเรือระดับชำติ ในของหลำย ๆ ประเทศ หำกบริษัท
สำยกำรเดินเรือระดับโลกเห็นถึงควำมคุ้มค่ำในกำรด ำเนินกำร สำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยและลดเวลำกำร
ขนส่งสินค้ำจะเข้ำมำลงทุน และได้มีโอกำสพบกับเอกอัครรำชทูตหลำยประเทศ ได้น ำเสนอข้อมูล
โครงกำร  Land Bridge ได้รับควำมสนใจและได้รับกำรสอบถำมจำกเอกอัครรำชทูตประเทศ 
ต่ำง ๆ  หำกผลกำรศึกษำแล้วเสร็จจะส่งมอบให้เอกอัครรำชทูตเพ่ือส่งข้อมูลให้ภำคเอกชนในประเทศ
ต่ำง ๆ ที่สนใจต่อไป และปัจจุบันยังไม่มีควำมเสี่ยงในกำรด ำเนินกำร ในส่วนกำรจัดตั้งสำยเดินเรือ
แห่งชำติของประเทศไทย เป็นนโยบำยของนำยกรัฐมนตรี ท่ีต้องกำรเห็นควำมเข้มแข็งของระบบขนส่ง
ทำงน้ ำ ปัจจุบันประเทศไทยใช้กำรขนส่งทำงน้ ำน้อยมำก ทั้งที่เป็นกำรขนส่งที่มีต้นทุนต่ ำ จึงได้
มอบหมำยให้กระทรวงคมนำคมด ำเนินกำรศึกษำว่ำจะด ำเนินกำรอย่ำงไรเพ่ือเพ่ิมกำรขนส่งทำงน้ ำให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น อีกทั้งกระทรวงคมนำคมได้มอบหมำยให้กรมเจ้ำท่ำ สนข. และกำรท่ำเรือแห่ง
ประเทศไทยด ำเนินกำรศึกษำ  ในเบื้องต้นจะตั้งบริษัทสำยเดินเรือแห่งชำติ ๓ บริษัท โดยจะเป็นกำรร่วม
ลงทุนกับภำคเอกชนที่มีควำมเข้มแข็ง นอกจำกนี้ ยังจะสนับสนุนกำรจัดตั้งท่ำเรือระบบ automation 
หรือ smart port ซึ่งมีบริษัทเอกชนเริ่มสนใจเข้ำมำด ำเนินกำรแล้ว และได้มีกำรจัดประชุมกลุ่ม
ผู้ประกอบกำรขนส่งทำงภำคใต้ส ำรวจควำมต้องกำรกำรขนส่งซึ่งใช้กำรขนส่งทำงถนนเป็นหลัก หำกใช้
กำรขนส่งทำงน้ ำจะช่วยลดปริมำณรถยนต์ขนส่งบนถนน และกำรขนส่งทำงน้ ำมีต้นทุนที่ต่ ำและ
ปลอดภัยกว่ำ และลดกำรเกิดอุบัติเหตุลงได้ ส ำหรับกำรที่จะให้กองเรือพำณิชย์มำชักธงไทยนั้น กฎหมำย
ของกรมเจ้ำท่ำมีควำมล้ำสมัยมำก จึงได้สั่งกำรให้ปลัดกระทรวงคมนำคมช ำระกฎหมำยฉบับนี้ใหม่  
คำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจะมีมำตรกำรต่ำง ๆ เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบกำรมำใช้ธงไทย
ในกำรด ำเนินกำรได้ และขณะนี้กรมเจ้ำท่ำได้มีกำรหำรือร่วมกับภำคเอกชนเป็นประจ ำ และได้ตั้ง
คณะกรรมกำรขึ้นมำช่วยด ำเนินกำร เช่น ปัญหำกำรต่อใบอนุญำตท่ำเรือที่ค้ำงอยู่เป็นจ ำนวนมำก 
สำมำรถด ำเนินกำรต่อใบอนุญำตได้อย่ำงรวดเร็ว 
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                    ผลการพิจารณา 
 ตำมที่ได้มีกำรเลือกตั้งสมำชิก อบต. ทั่วประเทศ ซึ่งผลกำรเลือกตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร
จะประกำศต่อไป กระทรวงมหำดไทยในฐำนะหน่วยงำนหลักที่ก ำ กับดูแลองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นโดยเฉพำะ อบต. หำกมีกำรจัดกำรเลือกตั้งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ งจะขอรับ 
กำรสนับสนุนจำกกระทรวงมหำดไทยและบุคลำกรเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเลือกตั้ง ซึ่งบุคลำกรของ
กระทรวงมหำดไทยเป็นหลักในกำรด ำเนินกำร รวมถึงก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน แต่กำรเลือกตั้งที่เกิดขึ้นยังคงมี
กำรทุจริตซื้อเสียงอยู่ จึงขอเรียนถำมว่ำ กระทรวงมหำดไทยจะมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมป้องกันมิให้มีกำร
ทุจริตกำรเลือกตั้ง และจะช่วยเหลือคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง หรือดูแลประชำชนให้มีควำมตื่นตัวมิให้
มีกำรซื้อสิทธิขำยเสียงหรือไม่ อย่ำงไร อีกทั้งอ ำนำจหน้ำที่ของกระทรวงมหำดไทยโดยกรมส่งเสริมกำร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรส่งเสริมภำคประชำชนให้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนและตรวจสอบกำร
ท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น เหตุใด อบจ. เทศบำล อบต. จึงยังมีกำรทุจริตเป็นจ ำนวนมำก 
หรือใช้เงินในกำรหำเสียงมำก เมื่อมีต ำแหน่งจึงต้องทุจริต ท่ำนรัฐมนตรีจะมีวิธีกำรท ำควำมเข้ำใจอยำ่งไร 
เ พ่ือให้ เกิดจิตส ำนึก อีกทั้ ง จะมีวิธีกำรสอดส่อง ตรวจสอบ ดูแลมีกำรจัดกำรอย่ำงจริ งจั ง  
เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้มีต ำแหน่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระท ำกำรทุจริตอย่ำงไร  ตลอดจนจะ 
ปลุกจิตส ำนึกให้ประชำชนรังเกียจนักกำรเมืองท้องถิ่นหรือข้ำรำชกำรที่ทุจริตอย่ำงไร 
 นำยนิพนธ์ บุญญำมณี รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย ผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยให้
ตอบกระทู้ถำม ตอบชี้แจงว่ำเมื่อวำนวันที่ ๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ได้มีกำรเลือกตั้งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ที่เรียกว่ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจ ำนวน ๕,๓๐๐ แห่ง กระทรวงมหำดไทยได้ประสำนกับ
กกต. โดยจัดให้มีกำรเลือกตั้งแล้ว ๓ ระดับ คือ อบจ. เทศบำล และ อบต. และคำดหวังว่ำกำรเลือกตั้ง
ครั้งนี้จะมีผู้มำใช้สิทธิมำกกว่ำครั้งล่ำสุดในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่มีผู้มำใช้สิทธิจ ำนวนร้อยละ ๗๗  
ในส่วนของกระทรวงมหำดไทยได้ประสำนงำนกับ กกต. ในกำรก ำหนดวัน เวลำในกำรเลือกตั้ง และสร้ำง
ควำมเข้ำใจกับประชำชนโดยกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อต่ำง ๆ ในทุกรูปแบบ เพื่อชี้ให้เห็นถึงควำมส ำคัญ
ของกำรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท ำให้ประชำชนเข้ำใจว่ำควรใช้สิทธิ ใช้เสียงในกำรร่วมปกครองท้องถิ่น
อย่ำงไร ส ำหรับกำรจัดกำรเลือกตั้งให้เป็นไปด้วยควำมบริสุทธิ์ยุติธรรมได้ประสำนงำนกับ  กกต.  
อย่ำงใกล้ชิด และมีข้อมูลเบื้องต้นพบว่ำมีกำรร้องเรียนว่ำจะให้ทรัพย์สิน ๘๙ เรื่อง และมีกำรร้องเรียนว่ำ
จะให้ทรัพย์สินแก่องค์กรต่ำง ๆ ๕๕ เรื่อง กำรใช้อิทธิพลข่มขู่ ๖๐ เรื่อง กำรร้องเรียนเจ้ำหน้ำที่ไม่เป็นกลำง 
๒๙ เรื่อง และเรื่องอื่น ๆ ๓๕ เรื่อง รวมทั้งสิ้น ๒๖๘ เรื่อง ซึ่งเป็นหน้ำที่ของ กกต. สอบสวนให้ได้ข้อยุติ
ในแต่ละพ้ืนที่ก่อนกำรประกำศรับรองผลกำรเลือกตั้งต่อไป โดยเชื่อว่ำหำกท ำให้ท้องถิ่นเข้มแข็งประเทศไทย
ก็จะมีควำมเข้มแข็ง ในส่วนปัญหำของท้องถิ่น คือ จะท ำอย่ำงไรให้เป็นที่ไว้วำงใจของประชำชน เพื่อให้
เกิดควำมเชื่อมั่นในกำรกระจำยอ ำนำจ และเมื่อเลือกตั้งเสร็จจะเชิญผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำ
ท้องถิ่น ที่ผ่ำนกำรเลือกตั้งเข้ำรับกำรอบรมในเบื้องต้น เพ่ือให้เข้ำใจบทบำทของท้องถิ่นว่ำมีภำรกิจ      
มีหน้ำที่และอ ำนำจตำมที่กฎหมำยบัญญัติอย่ำงไร ตลอดจนมีกำรพัฒนำผู้บริหำรท้องถิ่นและสมำชิกสภำ
ท้องถิ่นอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้มีข้อมูลของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ 

 ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ภาพรวมการเลือกตั้ง อบต. และการป้องกันการทุจริต 
(นายวันชัย  สอนศิริ เป็นผูต้ั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
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ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๘ พบว่ำมีกำรชี้มูลควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรทุจริต หรือร่ ำรวยผิดปกติ 
ประเมินควำมเสียหำยเบื้องต้นจ ำนวน ๕๒๕,๑๑๗ ล้ำนบำท โดยแยกเป็นควำมเสียหำยของส่วนรำชกำร
จ ำนวน ๔๐๓,๗๖๔ ล้ำนบำท รัฐวิสำหกิจจ ำนวน ๑๒๑,๑๘๓ ล้ำนบำท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๖๘ ล้ำนบำท กระทรวงมหำดไทยได้พยำยำมหำมำตรกำรป้องปรำมกำรทุจริตของท้องถิ่น และได้
เสนอกฎหมำยกำรเข้ำชื่อเพ่ือถอดถอนผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น ซึ่งขณะนี้อยู่ในชั้นกำร
พิจำรณำของสภำผู้แทนรำษฎร นอกจำกนี้ จะหำมำตรกำรต่ำง ๆ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นควำมหวังของประเทศ และเป็นกลไกที่จ ำเป็นต่อกำรบริหำรประเทศไทย 
 จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้ขอยกระเบียบวำระที่ (๗) เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมำพิจำรณำก่อน 
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วย 
 

(๗) เรื่องอื่น ๆ       จ านวน   ๓   เรื่อง 
 

 
 ผลการพิจารณา 
 โดยที่กรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกิจกำรองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ ว่ำงลง  
ที่ประชุมจึงได้มีมติตั้ง พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย เป็นกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกิจกำร
องค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ตำมที่ประธำนคณะคณะกรรมำธิกำรกิจกำรองค์กร
อิสระตำมรัฐธรรมนูญ (นำยกล้ำนรงค์  จันทิก) เสนอ 
 
 

 
   ผลการพิจารณา 
     เนื่องจำกร่ำงพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรสัตวบำล พ.ศ. .... มีก ำหนดระยะเวลำ 

กำรพิจำรณำ ๓๐ วัน นับแต่วันที่ร่ำงพระรำชบัญญัติมำถึงวุฒิสภำ ซึ่งจะครบก ำหนดในวันที่ ๗  
ธันวำคม ๒๕๖๔ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญจึงขอขยำยระยะเวลำกำรพิจำรณำเพ่ือให้กำรพิจำรณำ  
ร่ำงพระรำชบัญญัติตังกล่ำวมีควำมละเอียดรอบคอบมำกยิ่งขึ้น 

 ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ  
วิชำชีพกำรสัตวบำล พ.ศ. .... ขยำยเวลำออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน 

 
 

    ๗.๑ ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 
 

 
 

 ๗.๒ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... 
ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน 
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 ผลการพิจารณา 
 ในกำรพิจำรณำควำมคืบหน้ำในกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ 
และกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
มีกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน กระทรวงมหำดไทย กรมบัญชีกลำง ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล 
กรมประชำสัมพันธ์ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ      
ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ 
จ ำกัด (มหำชน) กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้ำร่วมประชุมเพื่อน ำเสนอ
และชี้แจงควำมคืบหน้ำในกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ และกำรจัดท ำ          
และด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติฯ ต่อที่ประชุม โดยในกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำว ได้มีกำรซักถำม 
และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
และยุทธศำสตร์ชำติ ดังนี้ 
 ๑. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์  
พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง ว่ำที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จ ำปำเทศ และรองศำสตรำจำรย์ ประเสริฐ  
ปิ่นปฐมรัฐ) ได้อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นสรุปได้ว่ำ คณะกรรมำธิกำรได้ติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัด
กำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศและยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแ ผ่นดิน 
ใน ๕ ประเด็น คือ ๑. ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรบริหำรงำนและกำรบริกำรภำครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล  
๒. จัดโครงสร้ำงองค์กร และระบบงำนภำครัฐให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้  
ตำมสถำนกำรณ์ ๓. ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มำและรักษำไว้
ซึ่งคนเก่ง ดีและมีควำมสำมำรถอย่ำงคล่องตัว ตำมหลักคุณธรรม ๔. สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำร
รำชกำรในระดับพ้ืนที่ โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน และ ๕. ขจัดอุปสรรคในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐ และกำรเบิกจ่ำยงบประมำณมีควำมรวดเร็ว คุ้มค่ำ โปร่งใสปรำศจำกกำรทุ จริต จำกกำรที่
คณะกรรมำธิกำรฯ ได้ลงพ้ืนที่เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน  
ไปแล้ว ๑๙ จังหวัด มีข้อสังเกตว่ำ กำรด ำเนินกำรของ ป.ย.ป. ของแต่ละกระทรวงยังมีปัญหำอุปสรรค 
กล่ำวคือ มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบบ่อยครั้ง ส่งผลให้ขำดควำมต่ อเนื่องในกำรด ำเนินงำน 
อัตรำก ำลังมีไม่เพียงพอ กำรผลักดันกำรปฏิรูปเกิดควำมล่ำช้ำ กำรด ำเนินกำรในระดับจังหวัดโดยเฉพำะ
กำรขับเคลื่อนให้เกิดจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงยังขำดควำมชัดเจนทั้งในเชิงนโยบำยและในทำงปฏิบัติ 
รวมถึงกำรด ำเนินกำรในเรื่อง Big data และศูนย์บริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จยังมีควำมล่ำช้ำ  
กำรด ำเนินกำรในระดับพื้นที่ยังไม่ครอบคลุมเท่ำที่ควร 

 ๗.๓ ความคืบหน้าในการติดตาม  เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ  
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 
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 ในเรื่องของกำรลดขนำดก ำลังคนภำครัฐยังไม่มีควำมคืบหน้ำที่ เป็นรูปธรรม  
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรได้วิเครำะห์ว่ำ ก ำลังคนภำครัฐนอกจำกข้ำรำชกำรพลเรือนแล้วยังประกอบไปด้วย
ข้ำรำชกำรอีกหลำยประเภท คือ ข้ำรำชกำรรัฐสภำ ข้ำรำชกำรทหำร ข้ำรำชกำรต ำรวจ ข้ำรำชกำรครู 
และข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ประกอบกับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องยังไม่เอื้ออ ำนวย จึงต้องมีกฎหมำยกลำง
เพ่ือด ำเนินกำรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในเรื่องของระบบคุณธรรม ได้มีกำรจัดท ำประมวลจริยธรรม
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐตำมรัฐธรรมนูญมำตรำ ๗๖ วรรคสำมแล้ว แต่ยังไม่มีกำรด ำเนินกำรให้มี
กฎหมำยเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของรัฐให้เป็นตำมระบบคุณธรรมตำมรัฐธรรมนูญ
มำตรำ ๗๖ วรรคสอง เพ่ือเป็นมำตรกำรป้องกันไม่ให้เกิดกำรก้ำวก่ำยแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
ข้ำรำชกำร จึงขอให้ส ำนักงำน ก.พ. และส ำนักงำน ก.พ.ร. ให้ควำมส ำคัญในเรื่องนี้ 
 โครงกำรบริหำรรำชกำรในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ส ำนักงำน ก.พ. ได้มอบหมำยให้
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ด ำเนินกำรศึกษำ โดยมีข้อเสนอแนะ จ ำนวน ๑๑ ประเด็น จึงขอให้หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้องน ำควำมเห็นของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์มำปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ในส่วนของกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงนั้น พบว่ำมีกำรให้ค ำแนะน ำที่ท ำให้ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องเกิดควำมวิตกกังวล ท ำให้ยังไม่กำร
เบิกจ่ำยงบประมำณอีกเป็นจ ำนวนมำก กรมบัญชีกลำงได้มีกำรท ำควำมเข้ำใจอย่ำงไรให้กำรจัดซื้อ      
จัดจ้ำงเป็นประโยชน์อย่ำงแท้จริง 
 แผนงำนบูรณำกำรรัฐบำลดิจิทัล ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๒ เป้ำหมำยที่ส ำคัญ 
คือ ยกระดับภำครัฐให้เป็นองค์กรดิจิทัลพร้อมทั้งพัฒนำทักษะดิจิทัลบุคลกำรภำครัฐ และสร้ำง
แพลตฟอร์มดิจิทัลภำครัฐเพ่ือบริกำรที่ดีขึ้นส ำหรับประชำชน แม้จะได้มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติ
กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ทิศทำงและเป้ำหมำย 
ในกำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลยังไม่มีควำมชัดเจน โดยเฉพำะกำรบูรณำกำรข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ 
ปัญหำอุปสรรคที่ท ำให้กำรพัฒนำไปสู่กำรเป็นรัฐบำลดิจิทัลไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ คือ นโยบำย
และแนวทำงปฏิบัติ ประสิทธิภำพของบุคลำกร งบประมำณ และDigital Disruption กำรเป็นรัฐบำล
ดิจิทัลรัฐควรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและดิจิทัลแพลตฟอร์มเพ่ือสนับสนุนเอกชน ในกำรท ำธุรกิจ  
แบบขำด Business to Business ต้องพัฒนำแพลตฟอร์มกลำงที่เป็นศูนย์รวมบริกำรทั้งรัฐและเอกชน
ผ่ำนแพลตฟอร์มเดียวภำยใต้กลยุทธ์ ONE ID (Digital ID) ONE LAKE (ส ำหรับเก็บข้อมูลขนำดใหญ่) 
ONE COUNTRY ONE PLATFORM ขอทรำบว่ำรัฐบำลมีแผนกำรด ำเนินกำรเพ่ือน ำไปสู่กำรเป็นรัฐบำล
ดิจิทัลอย่ำงไร และจะเป็นรัฐบำลดิจิทัลได้เมื่อใด รวมทั้งจะมีกำรบริกำรภำครัฐแบบเบ็ดเสร็จเมื่อใด 
 จำกนั้น นำยเวทำงค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
(นำยเวทำงค์ พ่วงทรัพย์) ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำระบบรำชกำร ๑ ส ำนักงำน ก.พ.ร. (นำงดำรุณี  
เผ่ำสุวรรณ) รองเลขำธิกำรส ำนักงำน ก.พ. (นำงสำวสุลักขณำ ธรรมำนุสติ ) ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำ
ระบบกำรบริหำรส่วนภูมิภำค ส ำนักงำน ก.พ.ร. (นำยธนศักดิ์ มังกโรทัย) รองปลัดกระทรวงมหำดไทย 
(นำยอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์) นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ กรมบัญชีกลำง (นำงสำวทักษพร รักอยู่)          
และรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) (นำงสำวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์) 
ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ ดังนี้  
 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรบริหำรงำนและ  
กำรบริกำรภำครัฐไปสู่ระบบดิจิทัลโดยมีกำรบูรณำกำร ก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินกำรโครงกำรร่วมกับ
ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน) ส ำนักงำน ก.พ. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอีก ๓๕ 
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หน่วยงำน จ ำนวน ๑๑๙ โครงกำร จำกผลกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีเป้ำหมำยย่อย
รวม ๔ เป้ำหมำย แล้วเสร็จ ๓๕ โครงกำร จำก ๖๙ โครงกำร เป้ำหมำยย่อยที่ ๑ ประชำชนเข้ำถึงบริกำร
ข้อมูลดิจิทัลภำครัฐ แล้วเสร็จ ๓ โครงกำร เป้ำหมำยย่อยที่ ๒ ภำครัฐพัฒนำดิจิทัลแพลตฟอร์ม แล้วเสร็จ 
๑๒ โครงกำร เป้ำหมำยย่อยที่ ๓ ภำครัฐพัฒนำสู่กำรเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล 
แล้วเสร็จ ๕ โครงกำร เป้ำหมำยย่อยที่ ๔ ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นในบริกำรภำครัฐ แล้วเสร็จ ๑๖ โครงกำร 
กำรด ำเนินกำรที่ส ำคัญ คือ โครงกำรระบบเชื่อมโยงข้อมูลผู้เข้ำรับกำรรักษำพยำบำล โครงกำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มกำรให้บริกำรจัดหำงำน ระบบคลำวด์กลำงภำครัฐ นอกจำกนี้กระทรวงดิจิทัล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมยังจัดท ำกฎหมำยกลำงเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนกำรท ำงำนของภำครัฐ อำทิ  
ร่ำง พ.ร.บ. กำรปฏิบัติรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... และระเบียบส ำนักนำยกว่ำด้วยงำนสำรบรรณ 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้มีกำรออกแบบโครงกำรจัดส่วนรำชกำรและปรับปรุงกฎหมำย  
ที่ เกี่ยวข้อง กำรเปลี่ยนแปลงระบบบริหำรรำชกำรสู่ระบบกำรบริหำรบนฐำนของกระทรวง  
เพือ่ลดสถำนะควำมเป็นนิติบุคคลของส่วนรำชกำร ศึกษำข้อดี ข้อเสียของระบบรำชกำรที่เป็นนิติบุคคล
รวมทั้งได้มีกำรยกร่ำงกฎหมำยเพื่อยกระดับกำรบริหำรงำนภำครัฐให้ทันสมัย มีกำรศึกษำรูปแบบองค์กร
บริหำรเฉพำะกิจ มีอิสระในกำรบริหำร แก้ไขสถำนกำรณ์ฉุกเฉินได้ ในกิจกรรมที่ ๓ กำรจัดส่วนรำชกำร 
โดยปรับปรุงให้หน่วยงำนแบ่งส่วนรำชกำรได้เอง เมื่อส่วนรำชกำรได้ด ำเนินกำรแล้วให้เสนอ ก.พ.ร.  
เพื่อทรำบ ในกิจกรรมที่ ๔ ทบทวนบทบำทหน้ำที่งำน คัดเลือกงำนที่จะมีกำรถ่ำยโอน โดยให้เอกชนเข้ำ
มำเป็นผู้ด ำเนินกำร จะท ำให้ภำครัฐมีขนำดเล็กลง มีกำรปรับปรุงพ.ร.บ.ระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
ซึ่งรองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม) ได้เห็นชอบในหลักกำรแล้ว และเสนอต่อส ำนักงำน
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง (ส ำนักงำน ป.ย.ป.) 
รับไปพิจำรณำด ำเนินกำร 
 กำรปรับเปลี่ยนกำรบริหำรงำนภำครัฐไปสู่ระบบเปิดเพ่ือให้ได้มำซึ่งบุคคลที่มี
ควำมสำมำรถตำมระบบคุณธรรม ในเรื่องของกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่จะมีกำรลดขนำดก ำลังคนได้
ต้องเปลี่ยนระบบกำรจ้ำงงำนภำครัฐในรูปแบบใหม่ ซึ่งขณะนี้กรมเชื้อเพลิงธรรมชำติเป็นหน่วยงำน  
ที่จะน ำร่องในกำรจ้ำงงำนรูปแบบใหม่ โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรรับคนเข้ำท ำงำน ในเรื่องของ 
กำรลดขนำดก ำลังคนหรือกำรจัดตั้งส่วนรำชกำรขึ้นใหม่ ส ำนักงำน ก.พ. ส ำนักงำน ก.พ.ร. และส ำนัก
งบประมำณ ต้องพิจำรณำร่วมกัน ไม่สำมำรถพิจำรณำเพียงหน่วยงำนเดียวได้ ในรอบระยะเวลำ ๑๐ ปีนี้ 
ก ำลังพลภำครัฐมีแนวโน้มที่ลดลงเล็กน้อย แต่ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ก ำลังพลมีจ ำนวนเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 
เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 กระทรวงสำธำรณสุขจึงต้องขออัตรำข้ำรำชกำรเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือรองรับสถำนกำรณ์ดังกล่ำว ทั้งนี้ ในส่วนของส ำนักงำน ก.พ. รับผิดชอบเฉพำะข้ำรำชกำรพลเรือน
เท่ำนั้น ไม่รวมถึงข้ำรำชกำรประเภทอื่น ดังนั้น กำรจัดท ำกฎหมำยบริหำรรำชกำรแผ่นดินเพ่ือดูแลก ำลัง
พลภำครัฐในภำพรวมทั้งหมดจะสำมำรถควบคุมก ำลังพลภำครัฐได้ นอกจำกนี้ จะมีกำรจัดท ำกฎหมำย
เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของหน่วยงำนของรัฐให้เป็นไปตำมระบบคุณธรรม ตำมรัฐธรรมนูญ  
มำตรำ ๗๖ วรรคสอง ในปีงบประมำณที่จะถึงนี้  
 โครงกำรขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์ สู งตำมข้อเสนอใน ๑๑ ประเด็น  
ของมหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ถือว่ำมีควำมคืบหน้ำ ซึ่งส ำนักงำน ก.พ.ร. และกระทรวงมหำดไทย 
จะร่วมกันผลักดันโครงกำรในปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้แต่ละจังหวัดไปพิจำรณำว่ำมีนโยบำยใด 
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ที่ส ำคัญเพ่ือน ำนโยบำยนั้นไปขับเคลื่อน ทั้งนี้ ในแต่ละจังหวัดจะเสนอประเด็นส ำคัญที่จะขับเคลื่อน     
ในวันที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๔ นอกจำกนี้จังหวัดจะจัดท ำตัวชี้วัด รวมทั้งข้อมูลส ำคัญที่ใช้ในกำรขับเคลื่อน 
ตลอดจนมีกำรส่งเสริมให้ภำครัฐร่วมกับภำคประชำชนแก้ไขปัญหำหมอกควัน เช่น ในจังหวัดล ำปำง    
อีกทั้งในเรื่องของระบบบริหำรงำนบุคคลได้มีกำรคณะท ำงำนเพื่อศึกษำปรับปรุงแก้ไขพระรำชกฤษฎีกำ
ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนจังหวัดแบบบูรณำกำรโดยให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดมีอ ำนำจในกำรบริหำรงำนบุคคล 
เลื่อนเงินเดือน รวมทั้งกำรลงโทษทำงวินัย ซึ่งอยู่ในประเด็นที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ได้เสนอแนะ
จ ำนวน ๑๑ ข้อ  
 กระทรวงมหำดไทยได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูป
ประเทศและยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน โดยได้มีกำรประชุมเพ่ือชี้แจงนโยบำย 
แก่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเกี่ยวกับกำรขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง โดยจะมีกำรน ำร่องก่อน 
ในบำงจังหวัด และในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะด ำเนินกำรในทุกจังหวัด นอกจำกนี้ยังมีเรื่องของกำรบริหำร
จัดกำรพ้ืนที่ที่มีกำรปล่อยทิ้งร้ำงไม่มีกำรดูแลซึ่งต้องมีกำรสะสำงและสร้ำงระบบ จังหวัดจึงได้มีกำร  
ตั้งคณะกรรมกำรประกอบไปด้วยรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและธนำรักษ์พ้ืนที่พิจำรณำส ำรวจเพื่อส่งมอบ
พ้ืนที่ให้กับผู้ดูแลรับผิดชอบ อีกทั้งส ำนักงำน ก.พ.ร. แจ้งว่ำขณะนี้ได้มีกำรพิจำรณำพระรำชกฤษฎีกำ  
ว่ำด้วยกำรบริหำรงำนเชิงพ้ืนที่แบบบูรณำกำร พ.ศ. .... ซึ่งจะสำมำรถแก้ไขปัญหำในกำรบริหำรจัดกำร
พ้ืนที่ในจังหวัด และเป็นประโยชน์ต่อกำรขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงรวมทั้งประชำชนในจังหวัด 
 หน่วยตรวจสอบและกรมบัญชีกลำงได้มีกำรจัดเสวนำร่วมกับส ำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินในเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เพ่ือให้หน่วยที่ปฏิบัติมีควำมเข้ำใจถูกต้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
อีกทั้งในคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐจะมีผู้แทนจำก
ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินร่วมเป็นกรรมกำรด้วย นอกจำกนี้กรมบัญชีกลำงยังได้จัดท ำสื่อกำรเรยีนรู้
เพื่อให้หน่วยงำนภำครัฐท ำควำมเข้ำใจ รวมทั้งมีวิทยำกรในควำมรู้ในส่วนภูมิภำค 
 โครงกำรพัฒนำระบบกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัลภำครัฐเป็นกำรลดภำระ 
ในกำรติดต่อหรือใช้บริกำรจำกภำครัฐ ประกอบกับได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎำคม ๒๕๖๔ 
ได้รับทรำบแนวทำงกำรพัฒนำรองรับกำรพิสูจน์และยืนยันตัวตนทำงดิจิทัล รวมทั้งให้กระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและกระทรวงมหำดไทยจัดท ำแผน โครงกำร แนวทำงในกำรพัฒนำดิจิทัลไอดี
โดยใช้วิธีทำงใบหน้ำทำงดิจิทัล ซึ่ งในขณะนี้กระทรวงดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคมและ
กระทรวงมหำดไทยรวมถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีส ำนักงำนส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (ส ำนักงำน 
สพร.) รวมอยู่ด้วย อยู่ในระหว่ำงพิจำรณำแนวทำงในกำรด ำเนินกำรงำน เพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อม
ในเรื่องนี้จึงได้มีกำรจัดท ำมำตรฐำนและหลักเกณฑ์กำรจัดท ำกระบวนกำรและกำรด ำเนินงำนทำงดิจิทัล
ว่ำด้วยเรื่องกำรใช้ดิจิทัลไอดีส ำหรับบริกำรภำครัฐ ส ำหรับบุคลธรรมดำที่มีสัญชำติไทย ซึ่งได้ประกำศ 
ในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ เป็นกำรด ำเนินกำรที่มีสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติ
ว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และพระรำชบัญญัติกำรบริหำรงำน
และกำรให้บริกำรภำครัฐผ่ำนระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ นอกจำกนี้ กำรด ำเนินกำรในเรื่องของ  
ONE COUNTRY หรือ ONE PLATFORM กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำน สพร. มีควำมสอดคล้องกับ
แนวทำงในข้ำงต้น ซึ่งแนวทำงนี้มีกำรระบุถึงกำรด ำเนินงำนใน ๓ ระดับชั้น แต่จะให้ข้อมูลเฉพำะ 
ในระดับชั้นที่ ๓ เนื่องจำกเป็นระดับที่มีกรรมำธิกำรให้ควำมส ำคัญ คือ ชั้นบริกำรดิจิทัล โดยส ำนักงำน 
สพร. ได้มีกำรจัดท ำบริกำรในลักษณะของไมโครเซอร์วิสขึ้นเป็นฟังก์ชั่นส ำหรับบริกำรดิจิทัลที่อยู่ใน
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รูปแบบเว็บเซอร์วิซที่หน่วยงำนรัฐสำมำรถเรียกใช้งำนได้เพ่ือให้หน่วยงำนลดภำระในกำรท ำฟังก์ชั่นนั้น 
ๆ รวมทั้งสำมำรถพัฒนำบริกำรได้มำกยิ่งขึ้น จึงขอตัวอย่ำงของหน่วยงำนที่มีกำรน ำบริกำรนี้ไปใช้ 
เพ่ือพัฒนำงำนบริกำร เช่น กรมกำรจัดหำงำนได้จัดท ำระบบลงทะเบียนผู้ว่ำงงำน โดยใช้บริกำร  
ไมโครเซอร์วิสเพื่อให้ประชำชนกรอกข้อมูล และส ำนักงำน สพร. ได้ส่งข้อมูลยืนยันควำมถูกต้องผ่ำนทำง
ระบบดิจิทัลกับกรมกำรปกครอง รวมทั้งมีกำรสร้ำงบัญชีผู้ใช้งำนเพ่ือให้ประชำชนสำมำรถลงทะเบียน 
กับกรมกำรจัดหำงำนได้ ในส่วนของเป้ำหมำยในกำรให้บริกำรประชำชน ส ำนักงำน สพร. ได้จัดท ำโรด
แมปเป็นระยะเวลำ ๓ ปี มีจ ำนวน ๑๗๐ บริกำร ในกำรจัดท ำโรดแมปได้มีศึกษำของต่ำงประเทศและ 
มีกำรสอบถำมประชำชน โดยในปีแรกจะเน้นในเรื่องสิทธิ สวัสดิกำรประชำชน  ในปีที่สองจะเน้น 
ในเรื่องบริกำรที่มีคนใช้งำนในระดับสูง ส่วนในปีที่สำมจะเป็นระยะของบริกำรเฉพำะทำง ขณะนี้  
ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว ๔๕ บริกำรที่รวมอยู่ใน ONE STOP SERVICE ส ำหรับเป้ำหมำยในกำรใช้ข้อมูล
ดิจิทัลจะมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่ำงกระทรวง กรม ในส่วนของไมโครเซอร์วิซที่เน้นเรื่องของ 
กำรแลกเปลี่ยนในขั้นของบริกำร จะมีกำรขยำยผลและด ำเนินกำรในขั้นตอนต่อไป 
 ๒. ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศและสังคม  
 ผู้แทนของคณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภำพและกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
และประธำนคณะอนุกรรมำธิกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศและกำรด ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร์ชำติในด้ำนสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภำพและกำรคุ้มครองผู้บริโภค (นำยอนุศักดิ์ คงมำลัย 
นำยนิพนธ์   นำคสมภพ และนำยถนัด  มำนะพันธุ์นิยม) ได้อภิปรำยแสดงควำมเห็นสรุปได้ว่ำ  
ด้วยยุทธศำสตร์ชำติที่ ๔ ด้ำนโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ถือเป็นเรื่องที่ส ำคัญโดยจะมี 
ส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นด้ำนควำมมั่นคง ทั้งนี้ ในส่วนของโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม  
ต้องสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชน ภำคชุมชน  ภำคประชำสังคม ภำคเอกชน กับส่วนรำชกำร  
ในทุกภำคส่วน ซึ่งจะท ำให้กำรท ำงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ในขณะที่รัฐธรรมนูญได้ก ำหนด
เกี่ยวกับหน้ำที่ของรัฐ ซึ่งระบุถึงเรื่องต่ำง ๆ อำทิ สิทธิเสรีภำพ สิทธิชุมชน สิทธิประชำชน สิทธิมนุษยชน 
สิทธิด้ำนกำรศึกษำ ด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนกำรจัดสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนขอ งรัฐ  
ด้ำนกำรเปิดเผยและกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำร กำรใช้ประโยชน์คลื่นควำมถี่ต่ำง ๆ ไว้อย่ำงชัดเจน ท ำให้
ประชำชนสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนประเทศ อีกทั้งยังมีพระรำชบัญญัติสภำองค์กรของ
ผู้บริโภคที่เป็นกำรขับเคลื่อนภำคประชำสังคม ทั้งนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรผู้บริโภคจะมีแนว 
กำรท ำงำนของร่วมกับสภำองค์กรของผู้บริโภคอย่ำงไร มีกำรแบ่งบทบำทภำระหน้ำที่ภำครัฐกับ  
ภำคประชำชน รวมถึงกรณีกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนต่อกำรดูแลกำรคุ้มครองผู้บริโภคอย่ำงไร  
ในส่วนแผนปฏิรูปประเทศด้ำนกำรสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยีและสำรสนเทศ เป็นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลข่ำวสำร รวมไปถึงข้อมูลข่ำวสำรในระบบดิจิทัลที่ก้ำวไปอย่ำงรวดเร็ว จนบำงครั้งก่อให้เกิด  
ควำมขัดแย้งกันในประชำสังคมด้ำนต่ำง ๆ  
 ส ำหรับในสังคมปัจจุบัน มีกำรติดต่อสื่อสำรในปัจจุบันเป็นไปอย่ำงรวดเร็วและ 
ไร้พรมแดน   อีกทั้งต่อไปจะมีกำรใช้ระบบภำพและเสียงแบบเสมือนจริงอย่ำงแพร่หลำย โดยปัจจุบันมี
ปริมำณข้อมูลข่ำวสำรจ ำนวนมำก บำงส่วนเป็นข้อมูลเท็จก่อให้เกิดปัญหำสร้ำงควำมเสียหำยในหลำย
ระดับเป็นวงกว้ำง ซึ่งขณะนี้ได้มีกำรตั้งศูนย์ต่อต้ำนข่ำวปลอมในประเทศไทยเพ่ือเฝ้ำระวัง ตรวจสอบ 
ก ำกับ ดูแล จำกปัญหำเรื่องข่ำวปลอม ขอถำมว่ำ ในประเด็นด้ำนควำมน่ำเชื่อถือในกำรประชำสัมพันธ์
ข้อมูลข่ำวสำร โดยที่ผ่ำนมำศูนย์ประสำนงำนและแก้ไขปัญหำข่ำวปลอม ได้ด ำเนินกำรกับภำคสังคม 
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ประชำชน เป็นกำรท ำงำนเชิงรุกหรือเชิงรับ และได้รับกำรยอมรับหรือมีกำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือของ
ข้อมูลข่ำวสำรที่เผยแพร่ไปว่ำมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และใช้สิ่งใดเป็นตัวชี้วัดหรือไม่ อย่ำงไร 
รวมถึงในสถำนกำรณ์โควิด ๑๙ ในกำรเสนอข้อมูลข่ำวสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรฉีดวัคซีนและมำตรกำร
ป้องกันโควิด ๑๙ ที่มีผลตอบรับในเชิงลบ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำหรือไม่ อย่ำงไร 
ทั้งนี้  มีกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรื่องกำรเผยแพร่ข่ำวสำรอย่ำงไรเพ่ือให้เข้ำถึงประชำชนมำกขึ้น 
นอกจำกนี้ปัจจุบันมีกำรเสนอข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนสื่อดิจิทัลที่เป็นเท็จมำกขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และสังคมเป็นวงกว้ำง โดยกำรน ำเสนอข้อมูลภำครัฐไม่ไปในทิศทำงเดียวกัน  ท ำให้ขำดควำมเชื่อมั่น 
ต่อข้อมูลที่เผยแพร่รวมไปถึงต่อหน่วยงำนของรัฐ มีกำรด ำเนินกำรทั้งเชิงรับและเชิงรุกในเรื่องดังกล่ำว
อย่ำงไร ทั้งในปัจจุบันองค์กรสื่อได้มีหน่วยงำนที่แก้ไขปัญหำข่ำวปลอมจ ำนวนมำก ภำครัฐจะประสำน
ควำมร่วมมือหรือสนับสนุนกำรท ำงำนกันอย่ำงไร ส ำหรับกำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรม
และมำตรฐำนวิชำชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... จำกข้อมูลทรำบว่ำได้มีกำรส่งร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ไปยัง
คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผู้แทนรำษฎรเพ่ือพิจำรณำแล้ว และได้ส่งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไป
ยังส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ และเข้ำสู่กระบวนกำรพิจำรณำ
ของสภำผู้แทนรำษฎรในวำระที่หนึ่งต่อไป อย่ำงไรก็ตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ ไม่ปรำกฏ 
ในแผนปฏิรูปฉบับปรับปรุง ขอเรียนถำมว่ำ ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมำตรฐำน  
วิชำชีพสื่อมวลชน พ.ศ. .... อยู่ในขั้นตอนใด และมีเหตุขัดข้องอย่ำงไร  
 ในส่วนกำรเสริมสร้ำงและสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีควำมเข้มแข็งได้มี 
กำรจัดตั้งสภำองค์กรของผู้บริโภคขึ้นเป็นองค์กรอิสระ โดยได้รับเงินอุดหนุนเป็นทุนเริ่มต้น  
จ ำนวน ๓๕๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บำท ในส่ วน เ งิ นอุดหนุนรำยปี เป็นหน้ ำที่ ของส ำนั กงำนปลัด  
ส ำนักนำยกรัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจำรณำจัดสรรให้ โดยในปีงบประมำณ ๒๕๖๕  
ไม่ได้รับกำรอนุมัติ ซึ่งให้สภำองค์กรของผู้บริโภคใช้จ่ำยจำกเงินอุดหนุนที่เป็นทุนประเดิมไปพลำงก่อน 
ขอถำมว่ำ ในปีงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  ๒๕๖๖ ส ำนักงำนปลัด ส ำนักนำยกรัฐมนตรี   
ได้ให้ควำมส ำคัญและวำงแนวทำงในกำรเสนอของบประมำณที่เป็นเงินอุดหนุนรำยปีให้กับสภำองค์กร
ของผู้บริโภคอย่ำงไร และจำกปัญหำเรื่องกำรคุ้มครองผู้บริโภคที่มีควำมซับซ้อนทั้งจำกควำมก้ำวหน้ำ
ทำงเทคโนโลยีกับทุนนิยมต่ำง ๆ โดยหำกมุ่งหวังให้กำรปฏิรูปกำรคุ้มครองผู้บริโภคเกิดผลส ำเร็จ  
ต้องอำศัยกลไกภำครัฐ ภำคประชำชนและภำคเอกชน อย่ำงไรก็ตำมในช่วงเวลำกำรปฏิรูปประเทศ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคจะมีแนวทำงกำรท ำงำนร่วมกับสภำองค์กรผู้บริโภคอย่ำงไร 
นอกจำกนี้จำกข้อจ ำกัดและปัญหำของกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสัญญำ หน่วยงำนที่มีหน้ำที่และอ ำนำจ
ในกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสัญญำได้มีกำรป้องกันคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับควำมเป็นธรรมอย่ำงไร  
และขอเสนอแนะกรณีสภำองค์กรชุมชนที่มีอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งหำกให้ควำมรู้แก่สภำองค์กรชุมชนและ
ประสำนงำนเพ่ือเป็นเครือข่ำยคุ้มครองผู้บริโภค ป้องกันกำรหลอกลวงในรูปแบบต่ำง ๆ จะเป็นผลดี 
ต่อกำรคุ้มครองผู้บริโภคเป็นอย่ำงมำก อย่ำงไรก็ตำมกำรท ำงำนร่วมกันของภำครัฐกับสภำองค์กร
ผู้บริโภคถือว่ำเป็นกำรท ำงำนร่วมกับภำคประชำชนในทุกมิติ ส ำหรับกำรบังคับใช้กฎหมำย หำกสภำ
องค์กรผู้บริโภคพบกำรกระท ำผิดกฎหมำยไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ ต้องส่งเรื่องให้ภำครัฐด ำเนินกำร 
เพ่ือบังคับใช้กฎหมำย อำทิ กำรเปรียบเทียบปรับกรณีไม่ท ำสัญญำให้ เป็นไปตำมข้อก ำหนด 
ของคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ  
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 จำกนั้น รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (นำยเวทำงค์ พ่วงทรัพย์) 
อธิบดีกรมประชำสัมพันธ์ (พลโทสรรเสริญ  แก้วก ำเนิด) ผู้ตรวจรำชกำรส ำนักนำยกรัฐมนตรี ส ำนักงำน
ปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี(นำยพิฆเนศ  ต๊ะปวง) และเลขำธิกำรคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค  
(นำยธสรณ์อัทฒ์  ธนสิทธิ์พันธ์) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ ดังนี้  
 ด้วยศูนย์ประสำนงำนและแก้ไขปัญหำข่ำวปลอม จะให้ควำมส ำคัญกับข่ำวสำรที่ส่งผล
กระทบในวงกว้ำงต่อสำธำรณะ ส ำหรับกำรพัฒนำฐำนข้อมูลและกำรด ำเนินงำนของศูนย์ต่อต้ำน  
ข่ำวปลอม ได้มีกำรติดตำมรวบรวมข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่เปิดเผยทั่วไป โดยที่ผ่ำนมำได้รับกำรแจ้ง
และเป็นข่ำวปลอมที่มีกำรด ำเนินกำรชี้แจงเรียบร้อยแล้วประมำณ ๖- ๗ เรื่องต่อวัน ทั้งนี้ ขอชี้แจงว่ำ
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ไม่มีช่องยูทูปเผยแพร่เกี่ยวกับข่ำวปลอมใด ๆ โดยจะเผยแพร่
ข้อมูลผ่ำนสื่อออนไลน์ทำงไลน์  เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และช่องทำงทำงเว็บไซต์ ซึ่งมีผู้ติดตำมจ ำนวนมำก 
นอกจำกนี้ได้มีกำรพัฒนำฐำนข้อมูลอย่ำงเต็มประสิทธิภำพ ซึ่งสำมำรถสอบถำมข้อมูลต่ำง ๆ  
ผ่ำนทุกช่องทำงของศูนย์ต่อต้ำนข่ำวปลอมได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง โดยข้อมูลที่เป็นภัยสำธำรณะจะตอบ
ภำยใน ๖๐ นำที กรณีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สุขภำพ หรือนโยบำยภำครัฐอื่น ๆ ถ้ำมีฐำนข้อมูลจะตอบ
ภำยใน ๖๐ นำที แต่กรณีที่ไม่มีฐำนข้อมูลจะสอบถำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและจะตอบภำยใน ๑๒๐ 
นำที  และหำกกรณีมีกำรแจ้งข่ำวปลอมเข้ำมำจะท ำกำรตรวจสอบและประสำนงำนกับหน่วยงำน  
ที่เกี่ยวข้องและติดตำมอย่ำงเป็นระบบ ถ้ำมีควำมผิดเกี่ยวกับกำรน ำเข้ำข้อมูลผ่ำนระบบคอมพิวเตอร์  
ก็ต้องด ำเนินคดีตำมขั้นตอนซึ่งต้องผ่ำนกระบวนกำรทำงศำล นอกจำกนี้ได้มีกำรด ำเนินกำรเชิงรุก  
อำทิ กำรให้ควำมรู้ที่ถูกต้องผ่ำนสื่อประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ สร้ำงเครือข่ำยดิจิทัลทั่วประเทศ รวมถึงท ำงำน
กับเครือข่ำยภำคเอกชน  
 ในขณะที่ปัจจุบันได้มีกำรด ำเนินกำรรับจดแจ้งและประกำศสถำนะองคก์รของผูบ้รโิภค 
ท้ังสิ้น ๒๕๐ องค์กร และได้มีกำรยื่นจัดตั้งสภำองค์กรของผู้บริโภค และได้ประกำศในรำชกิจจำนุบกษำ
เมื่อวันที่ ๙ ธันวำคม ๒๕๖๓ โดยสภำองค์กรของผู้บริโภคได้เสนอแผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้จ่ำย
งบประมำณประจ ำปี ๒๕๖๔ และ ปี ๒๕๖๕ รวมเป็นทุนประเดิมทั้งสิ้นจ ำนวน ๗๒๘,๒๔๐,๐๐๐ บำท 
โดยแยกเป็นปี ๒๕๖๔ จ ำนวน ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท และปี ๒๕๖๕ จ ำนวน ๓๗๘,๒๔๐,๐๐๐ บำท 
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ให้จ่ำยจำกงบกลำงกรณีฉุกเฉิน 
และจ ำเป็น จ ำนวน ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท เพ่ือเป็นทุนประเดิม ส ำหรับในปี ๒๕๖๕ ให้จ่ำยจำก 
ทุนประเดิมและรำยได้อื่นอันเกิดขึ้นจำกกำรเรียกเก็บตำมกฎหมำย หำกไม่เพียงพอให้ขอเสนอแปรญัตติ
งบประมำณปี ๒๕๖๕ เพ่ิมเติม อย่ำงไรก็ตำมได้มีกำรโอนเงินเข้ำบัญชีทุนประเดิมแล้วเมื่อวันที่ ๑๘ 
มิถุนำยน ๒๕๖๔ ส่วนกำรแปรญัตติของบเพิ่มเติมในปี ๒๕๖๕ ยังไม่ได้รับเงินเพิ่มเติม ในส่วนปี ๒๕๖๕ 
สภำองค์กรของผู้บริโภค ยังมีงบประมำณเหลืออยู่ประมำณ จ ำนวน ๒๒๒ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บำท  
หำกงบประมำณไม่เพียงพอก็ขอรับกำรจัดสรรต่อไปได้ ส ำหรับงบประมำณในปี ๒๕๖๖ สภำองค์กร 
ของผู้บริโภคได้ร่วมประชุมกับส ำนักงำนปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี เพ่ือวำงแนวทำงในกำรจัดท ำ
งบประมำณและจัดส่งให้ส ำนักปลัด ส ำนักนำยกรัฐมนตรี ภำยในวันที่ ๑๕ ธันวำคม ๒๕๖๔  
 ในส่วนประเด็นกำรท ำงำนร่วมกันของส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคกับ
สภำองค์กรของผู้บริโภค ในทำงกฎหมำยมีหน้ำที่และอ ำนำจสนับสนุนกัน โดยกรณีกำรด ำเนินคดีแทน
ผู้บริโภค สภำองค์กรของผู้บริโภคมีอ ำนำจในกำรฟ้องคดีที่ละเมิดสิทธิของผู้บริโภค หรือกรณีมีผู้ร้องขอ 
และที่ผ่ำนมำผู้บริหำรของสภำองค์กรผู้บริโภคกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคได้ร่วมหำรือ
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ในกำรท ำงำนร่วมกันในหลำยมิติ มีกำรตั้งคณะท ำงำนในกำรขับเคลื่อนกฎหมำยที่จะคุ้มครองผู้บริโภค 
รวมถึงในส่วนกำรสร้ำงเครือข่ำยและกำรบูรณำกำรขับเคลื่อนตำมแผนยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ ในประเด็น  
กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสัญญำนั้น ตำมกฎหมำยได้ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรว่ำด้วยสัญญำ  
โดยมีองค์ประกอบเป็นผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน ๑๓ คน และกรรมกำรมีอ ำนำจในกำรออกประกำศ 
กำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสัญญำได้ โดยมีกำรออกประกำศควบคุมสัญญำ ๑๓ ฉบับ ควบคุมเอกสำร 
กำรรับเงิน ๔ ฉบับ ทั้งนี้ มีอนุกรรมกำรศึกษำด้ำนกำรออกประกำศ ทั้งมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำร่วมใน
กำรขับเคลื่อนกำรคุ้มครองผู้บริโภค ในส่วนกำรสร้ำงเครือข่ำย ได้ร่วมมือกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้เครือข่ำยมีควำมเข้มแข็ง และมีกำรบูรณำกำรด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภำพ  
มำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค มีแผนขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจไปสู่
ท้องถิ่นด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้เตรียมควำมพร้อมทั้งในเรื่องคู่มือ ระเบียบต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
อีกทั้งได้มีอนุกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภคประจ ำจังหวัด โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน รวมถึงมี
อนุกรรมกำรเปรียบเทียบปรับ รวมทั้งอนุกรรมกำรไกล่เกลี่ยระดับจังหวัด  
 ส ำหรับกรณีกำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมำตรฐำนวิชำชีพ
สื่อมวลชน พ.ศ. .... ขณะนี้อยู่ในกระบวนกำรที่กรมประชำสัมพันธ์ได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ไป
ยังส ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพ่ือเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี ส ำหรับร่ำงกฎหมำยฉบบันี้
มีสำระส ำคัญและวัตถุประสงค์หลัก คือ กำรดูแลสื่อมวลชน ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบวิชำชีพสื่อได้รับ
กำรฝึกอบรมโดยสภำวิชำชีพสื่อมวลชน โดยที่ผ่ำนมำยังมีควำมเข้ำใจที่ไม่ตรงกันระหว่ำงภำครัฐที่เสนอ
กฎหมำยกับผู้ประกอบวิชำชีพสื่อมวลชน จนที่ผ่ำนมำหำข้อยุติไม่ได้ ทั้งนี้ ได้ด ำเนินกำรในกำรเสนอร่ำง
พระรำชบัญญัติฉบับนี้ ดังนี้ 
 - วันที่ ๗ ธันวำคม ๒๕๖๐ มีกำรแต่งตั้งกรรมกำรปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วน 
              - วันที่ ๒๔ กรกฎำคม ๒๕๖๑ มีกำรแต่งตั้งอนุกรรมกำรจัดท ำยกร่ำงพระรำชบัญญัติ
ฉบับนี้ โดยมีกำรประชุม และมีกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้องใน ๔ พ้ืนที่ 
              - วันที่ ๑๘ ธันวำคม ๒๕๖๑ เสนอเข้ำสู่กำรพิจำรณำคณะรัฐมนตรี (ครั้งที่ ๑)  
และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ และมอบหมำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำไปตรวจพิจำรณำ  
ให้ครบถ้วนตำมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรี 
               - วันที่  ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ คณะกรรมกำรกฤษฎีกำคณะพิเศษด ำเนินกำร 
เสร็จเรียบร้อยและแจ้งให้กรมประชำสัมพันธ์ยืนยันว่ำเห็นชอบตำมกำรปรับแก้ไข และใหท้ ำบทวเิครำะห์
ผลกระทบของกำรออกกฎหมำยประกอบแผนกำรท ำกฎหมำยล ำดับรอง 
               - วันที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ กรมประชำสัมพันธ์ตอบส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี
ว่ำเห็นชอบร่ำงที่แก้ไข และส่งผลบทวิเครำะห์ผลกระทบของกำรออกกฎหมำย ประกอบแผนกำรท ำ
กฎหมำยล ำดับรอง 
               - วันที่ ๒๓ มีนำคม ๒๕๖๓ และ ๒๙ เมษำยน ๒๕๖๓ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี 
มีหนังสือ ๒ ฉบับ ขอให้กรมประชำสัมพันธ์น ำเรื่องกลับมำเสนอเข้ำคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง โดยให้เสนอ 
ในฐำนะเจ้ำภำพ (เดิมคณะปฏิรูปกฎหมำยในระยะเร่งด่วนเป็นเจ้ำภำพ) และให้ไปด ำเนินกำรรับฟัง 
ควำมคิดเห็นของประชำชน  
             - วันที่ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๖๓ กรมประชำสัมพันธ์ส่งหนังสือกลับไปยังส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี  
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             - วันที่  ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๓ เข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี(ครั้ งที่  ๒)  
และคณะรัฐมนตรีมีมติรับทรำบ โดยมีข้อกังวลหลำยประกำร และมีมติให้ส่งร่ำงกฎหมำยฉบับนี้ไปให้
คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผู้แทนรำษฎรเป็นผู้พิจำรณำในรำยละเอียด 
              - วันที่ ๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ คณะกรรมกำรประสำนงำนสภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำ
เสร็จแล้วพร้อมกับมีข้อสังเกตหลำยประกำร และส่งให้คณะรัฐมนตรีรับทรำบ 
             - วันที่  ๒๓ เมษำยน ๒๕๖๔ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีส่ง เรื่องให้กรม
ประชำสัมพันธ์ และกรมประชำสัมพันธ์ได้มีกำรพิจำรณำ และขอยืนยันตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับเดิม 
แต่ไม่ติดใจหำกมีกำรแก้ไขในชั้นกำรพิจำรณำของสภำ  
              ขณะนี้กรมประชำสัมพันธ์ได้ส่งหนังสือถึงส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอให้
บรรจุเรื่องดังกล่ำวเข้ำสู่กำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี(ครั้งที่ ๓)  

 ๓. ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร และกำรโทรคมนำคม  
(นำยสมชำย  เสียงหลำย และรองศำสตรำจำรย์ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ) ได้อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น
สรุปได้ว่ำ ในประเทศไทยมีกำรใช้ประโยชน์จำกอินเตอร์เน็ตค่อนข้ำงสูง จึงมีภัยคุกคำมจำกกำรใช้
อินเตอร์เน็ต จึงขอถำมว่ำ รัฐบำลได้เตรียมควำมพร้อมด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศไทยในกำรรับมือ
และป้องกันอำชญำกรรมทำงเทคโนโลยีและภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ที่อำจเกิดขึ้นทั้งในประเทศและ  
นอกประเทศอย่ำงไร มีแนวทำงในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ อย่ำงไร 
มีหลักประกันให้ภำคเอกชนเชื่อมั่นว่ำสำมำรถป้องกันกำรคุกคำมจำกภัยไซเบอร์อย่ำงไร โดยเฉพำะ
หลักประกันที่เกี่ยวกับศักยภำพ คุณภำพ และมำตรฐำนของหน่วยงำนในระดับประเทศ และในประเด็น
ควำมปลอดภัยไซเบอร์ที่เกี่ยวกับบริกำรภำครัฐที่ให้บริกำรผ่ำนทำงอินเตอร์เน็ต โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
ที่ส ำคัญด้ำนสำรสนเทศ จะมีแนวทำงป้องกันภัยคุกคำมอย่ำงไร มีแนวทำงที่จะฟ้ืนฟูให้กลับคืนสู่
สถำนกำรณ์ปกติโดยเร็วได้อย่ำงไร ประกอบกับภัยคุกคำมทำงไซเบอร์มีทั้งภัยคุกคำมจำกภำยในประเทศ
และระหว่ำงประเทศ มีทั้งระดับไม่ร้ำยแรง ร้ำยแรง และขั้นวิกฤต จะมีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรและ 
กรอบกำรบริหำรควำมเสี่ยงอย่ำงไร มีวงรอบของกำรทบทวนนโยบำยและแนวปฏิบัติต่อกำรเฝ้ำระวังอย่ำงไร 
มีกำรส่งเสริมและแบ่งปันข้อมูลด้ำนภัยคุกคำมไซเบอร์ระหว่ำงหน่วยงำนต่ำง ๆ ทั้งภำครัฐและเอกชน 
ให้มีประสิทธิภำพอย่ำงไร มีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรปฏิบัติส ำหรับหน่วยงำนที่มีควำมรับผิดชอบ 
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้มีระบบป้องกันข้อมูลและระบบเครือข่ำยอย่ำงไร  
มีแนวทำงในกำรสร้ำงควำมร่วมมือในกำรแก้ปัญหำภัยคุกคำมไซเบอร์ทั้งในประเทศและระหว่ำงประเทศ 
ทั้งภำครัฐและเอกชนอย่ำงไร และเนื่องจำกกฎหมำยคุ้มครองควำมปลอดภัยทำงไซเบอร์ประกำศใช้แล้ว 
ขณะนี้ได้มีกำรเตรียมกำรเพ่ือจัดท ำกฎหมำยล ำดับรองที่ส ำคัญในเรื่องใดบ้ำง และมีควำมคบืหนำ้อยำ่งไร 
และมีกำรพัฒนำบุคลำกรให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมมำตรฐำนสำกลอย่ำงไร 
 กำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจำก
ปัจจุบันมีกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่ครบตำมที่กฎหมำยบัญญัติ 
ขอถำมว่ำ จะมีแนวทำงเร่งรัดให้มีคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ครบอย่ำงไร อีกทั้งหำกมี
คณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครบที่จะท ำหน้ำที่ได้แล้ว ยังต้องเร่งรัดด ำเนินกำรให้มี
คณะกรรมกำรก ำกับประจ ำส ำนักงำนคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตำมมำตรำ ๙๒ กำรจัดตั้งส ำนักงำน 
ตำมมำตรำ ๙๓ กำรแต่งตั้งเลขำธิกำรตำมมำตรำ ๙๒ (๒) กำรเสนอขอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติทุน
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ประเดิมที่จะให้ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยฉบับนี้  รวมถึงจะมีกำรเร่งรัดให้มีบุคลำกรมำปฏิบัติงำนให้
เพียงพอเพ่ือใช้กฎหมำยให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่ำงไร และกำรเลื่อนใช้พระรำชบัญญัติฉบับนี้ 
โดยออกเป็นพระรำชกฤษฎีกำจะมีผลกระทบต่อประชำชนอย่ำงไร โดยเฉพำะกำรน ำข้อมูลของบุคคล 
ไปใช้ประโยชน์ในทำงธุรกิจโดยบุคคลนั้นไม่ยินยอม หรือท ำให้บุคคลนั้นได้รับควำมเสียหำย และไม่
สำมำรถร้องเรียนได้เนื่องจำกยังไม่มีส ำนักงำน จะมีแนวทำงช่วยเหลือประชำชนได้อย่ำงไร  
 กำรควบรวมบริษัท ทีโอท ีจ ำกัด (มหำชน) และบริษัท กสท โทรคมนำคม จ ำกัด (มหำชน)   
เป็นบริษัทโทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) หรือ NT ขอถำมว่ำ ภำยหลังกำรควบรวมบริษัทแล้ว  
ยังมีปัญหำและอุปสรรคด ำเนินกำรในเรื่องใด อย่ำงไร จะมีแนวทำงในกำรแก้ไขอุปสรรคและปัญหำให้ลุล่วง
เมื่อใด มีแนวทำงขับเคลื่อนให้เป็นโครงข่ำยแห่งชำติเพ่ือที่จะประกอบธุรกิจในตลำดเพ่ือเป็นทำงเลือก 
ที่สำมของประชำชนอย่ำงไร และมีแนวทำงที่จะใช้ประโยชน์จำกดำวเทียมที่หมดอำยุสัมปทำนแต่ยัง 
ไม่หมดอำยุทำงวิศวกรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศและประชำชนอย่ำงไร 
 กำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติกิจกำรอวกำศ พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรตรวจพิจำรณำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ขอถำมว่ำ กำรส่งเสริมเศรษฐกิจอวกำศตำมกฎหมำยนี้
จะท ำให้เกิดประโยชน์กับประชำชนอย่ำงไร และมีแนวทำงกำรจัดท ำร่ำงพระรำชบัญญัติกิจกำรอวกำศ
ต่อกำรบริหำรจัดกำรควำมมั่นคงและควำมปลอดภัยของรัฐอย่ำงไร  รวมถึงควำมสอดคล้องกับ
มำตรฐำนสำกลภำยใต้กำรมีกฎหมำยฉบับนี้จะท ำให้มีหลักประกันในเรื่องนี้เพียงใด ตลอดจนมีแนวทำง
ในกำรใช้ดำวเทียมหรือกิจกำรอวกำศเพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำในประเทศอย่ำงไร 
 ส ำหรับประเด็นศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชำติ ๑๙๑ ที่ปัจจุบันให้ส ำนักงำนต ำรวจ
แห่งชำติเป็นหน่วยงำนรับผิดชอบ และขอรับกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยลงทุน และค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำรจำก
กองทุนของ กสทช. ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำ TOR ขอถำมว่ำ ใน TOR ก ำหนดให้มีระบบฐำนข้อมูล
ประชำกรส่วนกลำงที่ใช้งบประมำณ ๒๐๐ ล้ำนบำท เหตุใดไม่เชื่อมต่อระบบเข้ำกับกรมกำรปกครอง
ผ่ำนระบบ linkage center เพื่อที่จะไม่ต้องใช้งบ และระบบวิเครำะห์ภำพ CCTV อัจฉริยะ รองรับกล้อง
ประเภทใดบ้ำง อีกทั้งเหตุใดจึงยังไม่สำมำรถหำผู้รับจ้ำงได้ และเทคโนโลยีที่จะท ำใหม่นี้ (TOR)  
มีกำรปรับเปลี่ยนต่อยอดจำกหน่วยงำนเดิม รองรับหน่วยงำนอื่น และถึงเทคโนโลยีในอนำคตหรือไม่ 
รวมทั้งสำมำรถด ำเนินโครงกำร ๑๙๑ โดยไม่ต้องจัดตั้งศูนย์ ทั้ง ๗๗ จังหวัดได้หรือไม่ ตลอดจนเมื่อใช้
เงินครบ ๕ ปีแล้ว ถ้ำไม่ได้งบประมำณสนับสนุนในปีถัดไป ระบบนี้จะยังท ำงำนได้หรือไม่ และบุคลำกร 
ที่ประจ ำศูนย์ทั้ง ๗๗ จังหวัด จะมีอัตรำรองรับหรือจ้ำงใหม่หรือไม่ อย่ำงไร 
 จำกนั้น ผู้อ ำนวยกำรกองสื่อสำรโทรคมนำคม (นำยจักรพงษ์  ชำวงษ์) ผู้อ ำนวยกำร 
กองอำลักษณ์และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี (นำยธวัชชัย  จันทร์ไพศำลสิน)  
รองผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน)  
(นำยพีร์  ชูศรี) รองกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ บริษัท โทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) (นำยสุปรีดี  
สุวรรณทัต) ผู้ช่วยผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ (พลต ำรวจโท กิตติ์รัฐ  พันธุ์เพ็ชร์ ) ที่ปรึกษำโครงกำร
จัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชำติ (นำยสุทธิศักดิ์  อินทวดี) และรองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  (นำยสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน)  
ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ดังนี้ 
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 ๑. กำรรับมือป้องกันภัยคุกคำมไซเบอร์ ปัจจุบันได้มีกำรตรำพระรำชบัญญัติกำรรักษำ 
ควำมปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีหลักกำรส ำคัญ คือ มุ่งที่จะป้องกัน รับมือ และลดควำมเสี่ยง
จำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ที่ท ำให้ระบบคอมพิวเตอร์หรือโครงข่ำยของหน่วยงำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
ที่ส ำคัญไม่สำมำรถท ำงำนได้เป็นปกติ กระทบต่อกำรให้บริกำรประชำชนหรือควำมสงบเรียบร้อย
ภำยในประเทศ และให้มีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชำติ (สกมช.) 
รวมถึงมีแผนป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงทำงไซเบอร์ ในปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ดังนี้ คือ มีนโยบำย 
มีแผนปฏิบัติกำร มีนโยบำยบริหำรจัดกำร ประมวลแนวทำงปฏิบัติและกรอบมำตรฐำนไซเบอร์  
ก ำหนดลักษณะภัยคุกคำมไซเบอร์ มำตรกำรป้องกัน รับมือ และระงับภัยแต่ละระดับ มีกำรจัดตั้ง  
ศูนย์ประสำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชำติ ส ำหรับประเด็นควำมพรอ้มของ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศไทยในกำรรับมือและป้องกันภัยคุกคำมด้ำนไซเบอร์ ต้องพิจำรณำเป็น  
รำยหน่วยงำนไป เนื่องจำกแต่ละหน่วยงำนมีกำรเตรียมกำรมำไม่เท่ำกัน และบำงหน่วยงำนยังขำด  
ควำมเข้ำใจว่ำช่องทำงที่จะโดนเจำะคือช่องทำงใด ดังนั้น จึงด ำเนินกำรขับเคลื่อนนโยบำย แผน  
และยุทธศำสตร์ โดยมี สกมช. เป็นแกนหลักในกำรบูรณำกำร มีกำรผลักดันกำรจัดท ำประมวลแนวทำงปฏิบัติ
และกรอบมำตรฐำน มีกำรประเมินควำมเสี่ยงด้ำนไซเบอร์ และกลไกกำรเฝ้ำระวังภัยไซเบอร์ รวมถึง  
เร่งจัดท ำแนวทำงในกำรส่งเสริมและผลักดันให้หน่วยงำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนส ำคัญทำงสำรสนเทศ (CII)  
มีควำมพร้อมในกำรป้องกัน รับมือ และลดควำมเสี่ยงจำกภัยคุกคำมทำงไซเบอร์ รวมถึงผลักดันและ
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย พัฒนำบุคลำกรภำครัฐและให้ควำมรู้แก่ประชำชนเพ่ือสร้ำง
ภูมิคุ้มกันไม่ให้กลำยเป็นเหยื่อของมิจฉำชีพ ส่วนวงรอบกำรทบทวนนโยบำยและแนวปฏิบัติต่อ 
กำรเฝ้ำระวัง จะมีกำรทบทวนอย่ำงน้อยปีละครั้ง  
 ๒. กำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้เสนอเรื่องกำรแต่งตั้งประธำนกรรมกำรและกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมกำรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไปยังคณะรัฐมนตรี เ พ่ือพิจำรณำ  
และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๖๓ ตำมที่กระทรวงเสนอ อย่ำงไรก็ดี มีกำร
ร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนกำรสรรหำและแต่งตั้งกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี  
จึงส่งเรื่องให้กระทรวงดิจิทัลฯ พิจำรณำตรวจสอบเรื่องดังกล่ำว ปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 
ของกระทรวงดิจิทัลฯ และเมื่อวันที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทรำบกรณีผู้ได้รับ 
กำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิขอถอนตัวจ ำนวน ๑ คน และอนุมัติหลักกำรในร่ำงระเบียบว่ำด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีกำรสรรหำประธำนกรรมกำรและกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรคุ้มครอง 
ข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ตุลำคม ๒๕๖๔ หำกกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ด ำเนินกำรตำมที่ส ำนักงำนรองนำยกรัฐมนตรีซักถำมและคัดเลือกกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนผู้ที่ลำออก และน ำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจำรณำ ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีจะท ำ
ประกำศเสนอรองนำยกรัฐมนตรีซึ่งก ำกับกระทรวงดิจิทัลฯ ลงนำมและประกำศรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป 
ส่วนกำรน ำข้อมูลของบุคคลไปใช้ประโยชน์ในทำงธุรกิจโดยบุคคลนั้นไม่ยินยอม ปัจจุบันยังไม่สำมำรถ
ช่วยเหลือเยียวยำได้  
 ๓. ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์จำกร่ำงพระรำชบัญญัติกิจกำรอวกำศ พ.ศ. .... ดังนี้ 
มีกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศในอนำคตอย่ำงยั่งยืน ประเทศมีควำมสำมำรถในกำรลงทุน  
ด้ำนกิจกำรอวกำศ มีกำรก ำกับดูแล ส่งเสริมกำรลงทุนและกำรพัฒนำอย่ำงครอบคลุมรอบด้ำน  
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และสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุนในอุตสำหกรรมทั้งภำครัฐและเอกชน มีกำรพัฒนำบุคลำกร  
ในประเทศอย่ำงยั่งยืน ตลอดจนมีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยระหว่ำงประเทศด้ำนอวกำศที่ไทยได้เข้ำเป็น
ภำคีเพ่ือยกระดับกำรยอมรับจำกนำนำชำติ นอกจำกนี้ จะมีกำรจัดตั้งส ำนักงำนก ำกับกิจกำรอวกำศ
แห่งชำติ โดยในระยะเริ่มแรกให้ ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 
(สทอภ.) ปฏิบัติหน้ำที่ส ำนักงำนก ำกับกิจกำรอวกำศแห่งชำติไปพลำงก่อนในระยะ ๒ - ๓ ปีแรก ปัจจุบัน 
ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้อยู่ระหว่ำงตั้งคณะกรรมกำรกฤษฎีกำเพ่ือพิจำรณำตรวจร่ำง  และรับฟัง
ควำมเห็น โดยประเด็นที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำให้ สทอภ. จัดท ำข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบ  
กำรพิจำรณำร่ำง คือ กำรควบคุม ก ำกับ ส่งเสริมกิจกรรรมอวกำศ และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอวกำศ 
และอ ำนำจหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงำนของรัฐต่ำง ๆ ว่ำมีควำมขัดหรือแย้งกันหรือไม่  
 ๔. ภำยหลังกำรควบรวมบริษัท ทีโอที จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท กสท โทรคมนำคม 
จ ำกัด (มหำชน) เป็นบริษัทโทรคมนำคมแห่งชำติ จ ำกัด (มหำชน) หรือ NT พบว่ำมีปัญหำโครงสร้ำง 
ขององค์กรที่ยังทับซ้อนกันอยู่ และขณะนี้อยู่ระหว่ำงรับสมัครกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ นอกจำกนี้ มีแผน
เป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศ โดยจะประสำนงำนกับหน่วยงำนภำครัฐเจ้ำของพ้ืนที่เพื่อด ำเนินกำร
ติดตั้งและวำงโครงข่ำยที่เป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน รวมถึงมีภำรกิจเป็นหน่วยงำนหลักในกำรผลักดัน
นโยบำย Digital 4.0 เป็นผู้ให้บริกำรดิจิทัลแก่ภำครัฐ พัฒนำและขยำยบริกำรโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
ด้วยควำมเป็นกลำง และใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดกำรลงทุนซ้ ำซ้อน  ในส่วนของ
ดำวเทียมไทยคมที่สัญญำสัมปทำนสิ้นสุดและ NT ได้รับมอบสิทธิ์ในกำรบริหำรจัดกำรดำวเทียม  
ตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยำยน ๒๕๖๔ มีกำรหำประโยชน์โดยเอำไปให้บริกำรอย่ำงต่อเนื่องใน ๓ ลักษณะ คือ 
ขำยส่ง ขำยปลีก และให้บริกำรหน่วยงำนภำครัฐที่ประสงค์จะใช้บริกำรช่องสัญญำณดำวเทียม  
โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย 
 ๕. กำรจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชำติ มีกำรจ้ำงที่ปรึกษำเดือนกุมภำพันธ์ 
๒๕๖๓ และกำรจัดท ำร่ำง TOR รวมถึงด ำเนินกำรจัดจ้ำงโดยวิธี e-bidding แต่ต้องขออนุมัติยกเลิก
เนื่องจำกผู้ยื่นข้อเสนอไม่ผ่ำนคุณสมบัติและเงื่อนไขตำมประกำศ ต่อมำจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก แต่ไม่มี 
ผู้ผ่ำนกำรทดสอบ ต้องขออนุมัติยกเลิกอีกครั้ง เดือนมกรำคม ๒๕๖๔ มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ
ร่ำง TOR ขึ้นใหม่ และทบทวนจัดท ำร่ำง TOR อีกครั้ง ต่อมำในเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๔ ก็มีกำรประกำศ 
TOR มีผู้ยื่นข้อเสนอ ๑๐ รำย คณะกรรมกำรได้มีกำรประชุมพิจำรณำปรับปรุง TOR และเดือนสิงหำคม  
ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติอนุมัติให้ท ำ e-bidding มีผู้ยื่นข้อเสนอ ๑๑ รำย อย่ำงไรก็ดี เมื่อ ๑ ตลุำคม ๒๕๖๔ 
มีกำรแต่งตั้งข้ำรำชกำรต ำรวจ จึงต้องเสนอผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติแต่งตั้ง คณะกรรมกำรจัดท ำ 
ร่ำง TOR และกรรมกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขึ้นใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำอนุมัติของผู้บัญชำกำร
ต ำรวจแห่งชำติ ส่วนกำรจัดท ำ TOR ต้องมีควำมละเอียดรอบคอบ และได้มีกำรด ำเนินกำรเรื่องศูนย์ 
รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน ๑๙๑ ของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติทั้งในส่วนของนครบำลและต ำรวจภูธรภำค ๑ - ๙  
รวม ๗๗ จังหวัดแล้ว โดยใช้งบประมำณที่ได้รับกำรสนับสนุนจำก กสทช. อย่ำงไรก็ดี ต้องมีกำรปรับปรุง
เรื่องต่ำง ๆ  ในศูนยใ์ห้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ส ำหรับอัตรำก ำลัง ได้มีกำรก ำหนดอัตรำก ำลังไว้รองรับ
แล้ ว  แต่ห ำกโครงกำรจัดตั้ งศู นย์ รั บแจ้ ง เหตุ ฉุ ก เฉิ นแห่ งชำติ เกิ ดขึ้ นอย่ ำ ง เป็ นทำงกำร  
ก็มีควำมจ ำเป็นต้องขยำยโครงสร้ำงและอัตรำก ำลังเ พ่ือรองรับภำรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนำคต   
หำกครบ ๕ ปีแล้ว กสทช. ยังคงเป็นหน่วยงำนที่ให้กำรสนับสนุนตำมมติคณะรัฐมนตรี และส ำนักงำน
ต ำรวจแห่งชำติจะตั้งค ำของบประมำณรำยจ่ำยอีกทำงหนึ่ง ส ำหรับเทคโนโลยีที่จะน ำมำใช้ จะมีกำร
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ออกแบบในเรื่องของกำรปฏิบัติกำรและเทคโนโลยีโดยอ้ำงอิงตำมมำตรฐำนระดับโลกและมำตรฐำน
ยุโรป มีกำรออกแบบให้มีระบบบริกำรศูนย์ข้อมูลกลำง ทั้ง ๒ แห่ง ท ำงำนร่วมกันและทดแทนกันได้ และ
มีกำรจัดท ำระบบเครือข่ำยควำมเร็วสูงเชื่อมโยงไปยังจังหวัดและภำค มีกำรจัดเตรียมพร้อมส ำหรับ  
กำรเชื่อมโยงในลักษณะที่เป็นรัฐต่อรัฐหรือรัฐต่อเอกชนส ำหรับกำรที่จะมำใช้งำนตัวโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
ของระบบ mobile Application และจะรับข้อเสนอของท่ำนสมำชิกและกรรมำธิกำรไปใช้ในกำรจัดท ำ
ร่ำง TOR ฉบับใหม่ ส ำหรับประเด็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV จะใช้กำรเชื่อมโยงระบบ  
 

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว   จ านวน   ๑   เรื่อง 
 

 

 ผลการพิจารณา 
 ประธำนคณะกรรมำธิกำรกิจกำรองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ (นำยกล้ำนรงค์  จันทิก) 
และรองประธำนคณะกรรมำธิกำร คนที่หนึ่ง ในฐำนะประธำนคณะท ำงำน (นำยกิตติ  วะสีนนท์)  
ได้ร่วมกันเสนอรำยงำนต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ ตำมที่ที่ประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสำมัญประจ ำปี
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กันยำยน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจำรณำรำยงำนของ
คณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของ
บุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ตรวจกำรแผ่นดิน โดยได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกำรสรรหำ
บุคคลผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจกำรแผ่นดินตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ จ ำนวน ๓ ประเด็น คือ ประเด็นที่ ๑ กรณีกำรบันทึกเหตุผลใน 
กำรเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ คณะกรรมกำรสรรหำควรมี  
กำรระบุรำยละเอียดที่ชัดเจนเพ่ือประโยชน์ในกำรพิจำรณำของวุฒิสภำ ประเด็นที่ ๒ กรณีกำรก ำหนด
คุณสมบัติของผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระที่มีควำมเข้มงวดมำกเกินไป และประเด็นที่  ๓  
กรณีกำรก ำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรสรรหำในระดับเดียวกับกรรมกำร  
ในองค์กรอิสระ ท ำให้บำงกรณีองค์กรอิสระไม่สำมำรถเสนอกรรมกำรสรรหำในสัดส่วนขององค์กรตนได้  
ในกำรนี้  คณะกรรมำธิกำรกิจกำรองค์ กรอิสระตำมรรัฐธรรมนูญได้พิจำรณำข้อเท็จจริงแล้ว 
มีข้อเสนอแนะ ในประเด็นที่ ๑ กรณีกำรบันทึกเหตุผลในกำรเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้ง 
ให้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ  มีข้อเสนอแนะว่ำ แม้กำรบันทึกเหตุผลในกำรเลือกบุคคลผู้สมควร
ได้รับกำรแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระจะเป็นดุลยพินิจและเอกสิทธิ์ของคณะกรรมกำรสรรหำ 
แต่วุฒิสภำก็อำจเสนอข้อสังเกตในกำรบันทึกเหตุผลของกรรมกำรสรรหำแต่ละคนให้มีสำระเป็น  
ที่ประจักษ์ถึงควำมเหมำะสมในกำรเสนอชื่อผู้สมควรได้รับกำรแต่งตั้ง เพ่ือใช้ประกอบกำรพิจำรณำของ
วุฒิสภำในกำรให้ควำมเห็นชอบ และเพ่ือประโยชน์ให้สำธำรณชนได้รับทรำบ ส ำหรับในประเด็นที่ ๒ 
กรณีกำรก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรในองค์กรอิสระ มีข้อเสนอแนะว่ำ คุณสมบัติของผู้เข้ำรับ  
กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในองค์กรอิสระ รวมทั้งกำรก ำหนดระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่ง เช่น     

    - รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาข้อขัดข้องในกระบวนการสรรหาของ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้ว 
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ด ำรงต ำแหน่งไม่ต่ ำกว่ำอธิบดีหรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เทียบเท่ำไม่น้อยกว่ำ ๕ ปี ในกรณีผู้ตรวจกำร
แผ่นดิน และกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เป็นคุณสมบัติที่ก ำหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ เช่นเดียวกับคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน แต่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
รัฐธรรมนูญก ำหนดคุณสมบัติให้มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ที่เป็นประโยชน์ไม่น้อยกว่ำ 
๑๐ ปี หำกจะมีกำรแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องใช้เวลำและมีขั้นตอน ดังนั้น กำรด ำเนินกำรแก้ไขเพ่ิมเติม
รัฐธรรมนูญ หำกเห็นสมควรก็อำจพิจำรณำในโอกำสที่เหมำะสม ส่วนกรณีกรรมกำรกำรเลือกตั้ง 
รัฐธรรมนูญก ำหนดคุณสมบัติไว้อย่ำงกว้ำง และกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ รัฐธรรมนูญก ำหนดให้
เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ซึ่งทั้งสององค์กรมีกำรก ำหนดรำยละเอียดคุณสมบัติ
เพ่ิมเติมในพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญโดยเป็นกำรอิงคุณสมบัติขององค์กรอิสระอื่นซึ่งเป็นไป
ตำมรัฐธรรมนูญ  ดังนั้น หำกมีกำรแก้ไขก็อำจมีผลกระทบกับองค์กรอิสระอื่นที่มีกำรก ำหนดคุณสมบัติ 
ของกรรมกำรไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นกัน และในประเด็นที่  ๓ กรณีกำรก ำหนดองค์ประกอบ 
ของคณะกรรมกำรสรรหำ มีข้อเสนอแนะว่ำ โดยที่กำรก ำหนดคุณสมบัติของกรรมกำรสรรหำ 
องค์กรอิสระเป็นข้อก ำหนดคุณสมบัติที่สูง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่ำด้วยผู้ตรวจกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำร   
กำรเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน       
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ได้บัญญัติเพ่ิมคุณสมบัติของกรรมกำรสรรหำเช่นเดียวกับคุณสมบัติผู้ด ำรงต ำแหน่ง      
ในองค์กรอิสระนั้นด้วย ท ำให้เกิดควำมยำกล ำบำกในกำรแต่งตั้งบุคคลขององค์กรอิสระเป็นกรรมกำร
สรรหำ จึงมีแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำโดยอำจมีกำรพิจำรณำแก้ไขพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ทั้ง ๓ องค์กรดังกล่ำว และให้น ำเพียงบทบัญญัติที่เป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมตำมรัฐธรรมนูญ 
มำใช้เช่นเดียวกับกำรสรรหำกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ส่วนกำรแก้ไข
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนั้น หำกเห็นสมควรก็อำจพิจำรณำในโอกำสที่เหมำะสม  ทั้งนี้ ผู้ที่มีหน้ำที่  
ในกำรเสนอควำมเห็นให้มีกำรแก้ไขเพ่ิมเติมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ คือองค์กรอิสระ 
ซึ่งรักษำกำรตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น ๆ  ดังนั้น จึงเห็นสมควรส่งรำยงำน  
กำรพิจำรณำศึกษำฉบับนี้ไปยังคณะรัฐมนตรี และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมกำร 
กำรเลือกตั้ง ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน และคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินเพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสมต่อไป 
  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นด้ วยกับรายงานพร้อมทั้ งข้อ เสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนต รี 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พิจารณา
ด าเนินการต่อไป  
 
               (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา              (ไม่มี) 
 
               (๖) เรื่องที่เสนอใหม่                                               (ไม่มี) 

 
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๒๐ นาฬิกา 
 
 


