
 
 
 
 
 
 

โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

วันอังคำรท่ี ๓๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ 
(เกียกกำย) ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่ ๘ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง 
และนำยศุภชัย  สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท ำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม 

ก่อนเปิดกำรประชุม ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ ได้อนุญำต
ให้สมำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือปัญหำที่เกี่ยวกับควำมเดือดร้อนของประชำชนหรือปัญหำอื่นใด  
ตำมข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จ ำนวน ๑๐ คน เป็นเวลำพอสมควร 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม  
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม                   (ไม่มี)  
  
 (๒) รับรองรายงานการประชุม                   (ไม่มี) 
  
 (๓) กระทู้ถาม                                      (ไม่มี) 

 จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้ขอยกระเบียบวำระที่ (๖) เรื่องที่เสนอใหม่ ล ำดับที่ ๖.๑  
ขึ้นมำพิจำรณำก่อน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วย 

 (๖) เรื่องที่เสนอใหม่          จ านวน   ๑   เรื่อง 
 

 
   

    ๖.๑ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉม
พืชสมุนไพรไทยด้วยการวิจัยและนวัตกรรม 
พลอากาศเอก ประจิน  จ่ันตอง  กับคณะ เป็นผู้เสนอ 
 

 

 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันอังคารที่  ๓๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
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  ผลการพิจารณา 
  พลอำกำศเอก ประจิน  จั่นตอง ผู้เสนอญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญศึกษำแนวทำงกำรพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยกำรวิจัยและนวัตกรรม ได้เสนอเหตุผลของ 
กำรเสนอญัตติเรื่องดังกล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ พืชสมุนไพรได้ถูกน ำมำใช้ประโยชน์มำเป็นเวลำนำน 
นับ ๑๐๐ ปี และในปัจจุบันได้มีกำรแปรรูปพืชสมุนไพรมำกขึ้น โดยในทำงกำรแพทย์ได้น ำพืชสมุนไพร
มำสกัดตำมสูตรต ำหรับยำเพ่ือใช้ประโยชน์ในกำรรักษำโรค หรือได้มีกำรน ำมำแปรรูปเป็นเครื่องส ำอำง  
แต่กำรใช้ประโยชน์จำกพืชสมุนไพรยังมีปัญหำหลำยประกำรที่ท ำให้ไม่สำมำรถน ำพืชสมุนไพร 
มำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มที่ ทั้งปัญหำด้ำนกฎหมำย กฎ หรือระเบียบในกำรควบคุม ปัญหำ 
ด้ำนกำรยอมรับ รวมถึงปัญหำด้ำนมำตรฐำนกำรผลิต ซึ่งกำรที่วิทยำศำสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
มีควำมเจริญก้ำวหน้ำมำกขึ้นนั้น จะเป็นโอกำสที่ดีในกำรที่จะน ำมำพัฒนำกำรผลิตและแปรรูป 
พืชสมุนไพรตั้งแต่กระบวนกำรต้นน้ ำถึงปลำยน้ ำ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชำชน สังคม และเศรษฐกิจโดยรวม 
  จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น 
สรุปได้ว่ำ เห็นด้วยที่จะมีกำรตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญศึกษำแนวทำงกำรพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทย 
ด้วยกำรวิจัยและนวัตกรรม เนื่องจำกประเทศไทยมีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ มีพืชสมุนไพร 
ที่มีประโยชน์หลำกหลำยชนิด และได้ใช้สมุนไพรในกำรบ ำบัดรักษำโรคมำเป็นเวลำนำน นอกจำกนี้  
กำรใช้สมุนไพรรักษำโรคจะช่วยให้รัฐประหยัดงบประมำณเกี่ยวกับค่ำรักษำพยำบำลได้เป็นจ ำนวนมำก 
อย่ำงไรก็ตำม แพทย์แผนปัจจุบันยังขำดควำมเชื่อมั่นในกำรใช้สมุนไพรเพ่ือรักษำโรค จึงควรสนับสนุน
และสร้ำงควำมเชื่อมั่นเพ่ือให้เกิดกำรใช้สมุนไพรอย่ำงแพร่หลำยทั้งในโรงพยำบำลของรัฐและเอกชน 
ส่งเสริมให้มีกำรเรียนกำรสอนเกี่ยวกับกำรแพทย์แผนไทยและมีอัตรำก ำลังรองรับในกำรประกอบอำชีพ
พัฒนำกระบวนกำรจดสิทธิบัตรให้มีควำมรวดเร็ว ส่งเสริมให้มีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้เกี่ยวกับสมุนไพร 
ให้เป็นควำมรู้สำธำรณะที่บุคคลทั่วไปสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์และเข้ำถึงทรัพยำกรได้ รวมทั้ง 
กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือสกัดสำรส ำคัญจำกพืชสมุนไพรต้องไม่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงพันธุกรรมที่มำกเกินไปและต้องให้พืชสมุนไพรยังคงมีสำรส ำคัญเพียงพอที่จะน ำไปใช้ประโยชน์ 
ได้ด้วย ต้องมีกำรพิจำรณำศึกษำอย่ำงเป็นระบบทั้งประเด็นทำงกฎหมำยและกำรจัดกำรองค์กร 
ที่เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพรเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชำติและประชำชนมำกที่สุด 
  ในกำรนี้ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับญัตติดังกล่ำวและตั้งคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจำรณำศึกษำแนวทำงกำรพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยด้วยกำรวิจัยและนวตักรรม  
ตำมข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๓๘ ประกอบด้วย 
 ๑. ศำสตรำจำรยเ์กียรติคุณไกรสิทธิ์  ตนัติศริินทร ์๒.  นำยขจร  เรำประเสริฐ 
 ๓.  นำยขวัญชัย  วศิิษฐำนนท ์ ๔.  นำยณรงค์  รตันำนุกูล  
 ๕.  พลเอกดนัย  มีชูเวท ๖.  นำยดิเรกฤทธิ ์ เจนครองธรรม 
 ๗.  รองศำสตรำจำรย ์พลเอก ไตรโรจน์  ครธุเวโช ๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนกร  รำชพิลำ 
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                           ๙. นำงเบญจรัตน์  จริยธำรำสทิธิ์ ๑๐. พลอำกำศเอก ประจนิ  จั่นตอง 
 ๑๑.  นำงสำวผกำกรอง ขวญัข้ำว  
 ๑๒.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ระววิรรณ์  เจรญิทรัพย ์
 ๑๓.  นำงสำววรสุดำ  ยงูทอง ๑๔.  ศำตรำจำรย์พิเศษวันชัย  ศริิชนะ  
 ๑๕.  นำงสำววิภำรัตน์  ดีออ่ง ๑๖.  นำยววิรรธน ์ แสงสรุิยะฉัตร 
 ๑๗.  นำงศริินำ  ปวโรฬำรวิทยำ ๑๘. พลต ำรวจโท สมหมำย  กองวิสัยสุข 
 ๑๙.  ศำสตรำจำรยเ์กียรติคุณสยมพร  ศิรินำวนิ ๒๐.  นำยสวัสดิ์  สมัครพงศ์  
 ๒๑.  นำยสุรเดช  จิรฐัิติเจริญ ๒๒.  นำงสวุรรณ ี สริิเวชชะพันธ ์
 ๒๓.  นำยอ ำพล  จนิดำวฒันะ ๒๔.  นำยอุดม  วรญัญรูัฐ   
  ๒๕. พลตรี โอสถ  ภำวิไล 
โดยมีก ำหนดเวลำกำรปฏิบัติงำนภำยใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่วุฒิสภำมีมติแต่งตั้ง 
 

               (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว     จ านวน   ๑   เรื่อง 

 

 ผลการพิจารณา 
 ประธานคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น (พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช) และประธาน

คณะอนุกรรมาธิการติดตามและเร่งรัดการปฏิรูปด้านการปกครองท้องถิ่น (นายณรงค์  อ่อนสอาด)  
ได้เสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะอนุกรรมาธิการติดตามและเร่งรัดการปฏิรูป
ด้านการปกครองท้องถิ่นได้ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. จากกระทรวง
สาธารณสุขไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่เป็นไปตามแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศึกษารูปแบบแนวทางการบริหารจัดการของหน่วยงานในการดูแล
สุขภาพระดับปฐมภูมิในพ้ืนที่ที่จะอ านวยประโยชน์ให้กับประชาชน และหาแนวทางข้อเสนอ 
ต่อการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. จากกระทรวงสาธารณสุขไปสังกัดองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น โดยพบว่า ปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปยังองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นประสบความส าเร็จขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขที่จะต้องให้
ความส าคัญกับการถ่ายโอนภารกิจ การสร้างความเข้าใจกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการถ่ายโอน  
การสร้างความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจ  ซึ่งพบว่า  
การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ จนถึงปัจจุบัน  
มีสัดส่วนที่น้อยมาก ปัญหาอุปสรรคเกิดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ขาดความความเข้าใจ
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการประเมินความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจ รวมทั้ งคณะกรรมการ 
ที่ท าหน้าที่ประเมิน เคร่งครัดในหลักเกณฑ์การประเมินมากเกินไป ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

     - รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว 
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ไม่ยื่นขอรับการประเมิน บุคลากรไม่สมัครใจที่จะโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจาก  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีโครงสร้างอัตราก าลังรองรับ ไม่เชื่อมั่นในความก้าวหน้าทางอาชีพ  
มีงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการบริหารงานของ รพ.สต. รวมทั้งกฎ และระเบียบ ไม่เอื้อต่อ  
การปฏิบัติงาน ซึ่งคณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะ รวม ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านกระบวน 
การถ่ายโอน ด้านการบริหารงาน ด้านบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมายและระเบียบ และด้านพัฒนา 
การให้บริการ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณา  

 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้
อภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงประโยชน์และปัญหาอุปสรรคของการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปได้ว่า การด าเนินงานของ รพ.สต.  
ในปัจจุบัน มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ข่าย 
ทั้งในด้านบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี ยา เวชภัณฑ์ รวมทั้งระบบการส่งต่อที่ไม่มีเงื่อนไขภายใน
หน่วยบริการเดียวกัน ซึ่งมีข้อสังเกตว่า รพ.สต. ควรมี เครือข่ายโรงพยาบาลของตนเอง เพ่ือมิให้
ประชาชนได้รับผลกระทบจากการรับบริการสาธารณสุข ซึ่งอาจต้องแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือให้เกิดเครือข่ายการให้บริการ การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต.  
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ความพร้อมทั้งด้านงบประมาณ ก าลังคน 
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบงาน ความต้องการของประชาชน และความสมัครใจของบุคลากร 
ด้านสาธารณสุข ควบคู่กัน ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ไม่มีความจ าเป็นต้องเร่งถ่ายโอน เนื่องจากบริบทของ
สังคมภายหลังจากที่เกิดแนวคิดเรื่องกระจายอ านาจได้เปลี่ยนแปลงไปมาก การเร่งถ่ายโอนภารกิจ  
อาจกระทบกับคุณภาพบริการที่ประชาชนจะได้รับ ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่อาจได้รับการบริการ 
ที่เหลื่อมล้ า กับทั้ง รพ.สต. ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล  
จ านวน ๔๕ บาท ต่อคน ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน หากมีการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหมด จะต้องใช้งบประมาณเพ่ือด าเนินการเป็นจ านวนมาก จึงเป็นเรื่องที่ต้อง
ค านึงถึงความพร้อมทางการเงินการคลังของประเทศด้วย นอกจากนี้ การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณสุข ควรแยกภารกิจด้านสาธารณสุขให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู 
และส่งต่อ  ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภาได้มีความเห็นต่อเรื่องการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็น ๒ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มที่เห็นว่า ควรทบทวนนโยบายในเรื่องนี้ใหม่ ด้วยเหตุผลว่า  
การถ่ายโอนภารกิจใดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ควรยึดประโยชน์ของประชาชนเปน็หลกั 
และกระท าเฉพาะเรื่องที่ท าให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น แต่ในเรื่องการถ่ายโอน รพ.สต. ไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ยังต้องพ่ึงพาระบบการส่งต่อกับหน่วยบริการอื่นด้วย ท าให้ไม่อาจสร้างความมั่นใจ
ได้ว่า ประชาชนจะได้รับการรักษาที่ดีมีคุณภาพ ๒) กลุ่มที่เห็นว่า ควรด าเนินการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. 
ต่อไป เพราะเป็นเรื่องที่ด าเนินการและมีการพัฒนาแก้ไขปัญหาอุปสรรคมาระยะหนึ่งแล้ว และเป็นเพียง
การให้บริการในขั้นปฐมภูมิ ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดประชาชน  
ย่อมรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่อย่างแท้จริง และอาจขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
ในส่วนอื่นได้ เช่น องค์ความรู้ ข้อกฎหมาย เป็นต้น  

 นอกจากนี้ ได้มีข้อเสนอแนะต่อการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ว่า ๑) ควรด าเนินการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอ าเภอ
ขึ้นไป หรือจังหวัด ๒) การถ่ายโอนในพ้ืนที่ใดจะเกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นอยู่กับนโยบายและวิสัยทัศน์ 
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ของผู้บริหารท้องถิ่นด้วย และหากไม่มีปัญหาทุจริตคอรัปชั่นเกิดขึ้นในกระบวนงาน ย่อมน างบประมาณ
ที่ได้รับมาด าเนินการได้ ๓) ในระดับนโยบายและระดับจังหวัด ควรมีความเข้าใจประเด็นส าคัญ 
ของการปฏิรูป ที่ต้องท าให้เกิดการปฏิรูประบบสุขภาพของจังหวัด ซึ่งการปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิ
และการถ่ายโอน รพ.สต.เป็นเพียงประเด็นหนึ่งในการด าเนินการดังกล่าวเท่านั้น การปฏิรูประบบ
สุขภาพระดับจังหวัด ควรก าหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข โดยควรก าหนดเพ่ิมเติม
เป็นรายละเอียดของกิจกรรมส าคัญที่ควรเร่งรัด (Big Rock) การปฏิรูปเขตสุขภาพให้มีระบบบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ คล่องตัว และการร่วมรับผิดชอบด้านสุขภาพระหว่างหน่วยงานและท้องถิ่น  
๔) การท า Sandbox ควรน าผลจากการประเมินความพร้อมของ อบจ. ที่มีความพร้อมในการรับ 
ถ่ายโอน รพ.สต. มาก าหนดให้เป็นจังหวัดน าร่องในการปฏิรูปและศึกษาผลการด าเนินการ 
ในเรื่องดังกล่าว เพ่ือน าไปสู่การถอดบทเรียนส าคัญ ๕) ควรมีการสื่อสารท าความเข้าใจกับบุคลากร 
ด้านสาธารณสุข โดยข้อมูลที่ถูกต้อง ๖) ประชาชนควรมีส่วนร่วมในการรับรู้และตัดสินใจว่า ควรถ่ายโอน
หรือไม่ ๗) การถ่ายโอนต้องยึดหลักว่า ประชาชนได้ประโยชน์และเจ้าหน้าที่มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
อีกทั้งการถ่ายโอนต้องมีระเบียบแบบแผนชัดเจน โดยมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการจัดท าการประเมิน 
ผลกระทบ (Impact Assessment) โดยใช้เครื่องมือทางวิชาการ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และกระท า
โดยหน่วยงานกลางที่ไม่มีส่วนได้เสีย และมีข้อเสนอที่ชัดเจน เป็นขั้นเป็นตอน โดยอาจให้คณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติที่มีนายกรัฐมนตรีประธานด าเนินการในเรื่องนี้ รวมถึงได้ตั้งข้อสังเกตว่า ควรมุ่งเน้น
การศึกษาไปในประเด็นว่า จะปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิให้ท้องถิ่นได้อย่างไร มากกว่าควรโอนภารกจินี้
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ และปัจจุบันได้มีการด าเนินงานโดยอนุกรรมการกระจายอ านาจ 
ในคณะกรรมการกระจายอ านาจ เพื่อถ่ายโอน รพ.สต. ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ตามที่ได้มี
ประกาศคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔  

 ประธานคณะกรรมาธิการ (พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวานิช) อนุกรรมาธิการ (นายวิฑูร   
เอี่ยมโอภาส) และคณะท างานด้านการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะอนุ
กรรมาธิการ (นายบัณฑิต  ตั้งเจริญดี) ได้ชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภา สรุปได้ว่า ประเด็น
การศึกษารายงานในเรื่องนี้ มิได้อยู่ที่การหาค าตอบว่า สมควรถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือไม่ แต่มุ้งเน้นการศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการถ่ายโอน เพ่ือหาแนวทาง
ข้อเสนอแนะต่อการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอน หากจะมีถ่ายโอน ภารกิจ รพ.สต. ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป ซึ่งการศึกษาไปสอดคล้องกับการด าเนินงาน
ของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีรองนายกรัฐมนตรี  
เป็นประธานกรรมการ ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอน
ภารกิจ รพ.สต. ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉบับลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยการด าเนินงาน 
ที่ผ่านมา ส าหรับการถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระยะแรก  
ได้ด าเนินการถ่ายโอนให้กับเทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล ตามความพร้อมก่อน และได้
ก าหนดให้ถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ในระยะต่อไป ซึ่งในขณะที่ได้มีการศึกษา 
การด าเนินการถ่ายโอนให้ อบจ. ยังไม่มีหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมหรือการก าหนดขั้นตอน 
การถ่ายโอนภารกิจ  ทั้งนี้ ในส่วนการด าเนินงานถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้แก่องค์ก รปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปรับปรุง 
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กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการในเรื่องนี้ และเห็นว่า สิ่งส าคัญที่สุดของ  
การถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด คือ ความเหมาะสมกับบริบทของ 
แต่ละพ้ืนที่ วิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น นอกเหนือไปจากความพร้อมในด้านต่าง ๆ  
ตามผลการศึกษาที่ได้รายงานไว้ อย่างไรก็ดี จะน าข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาไปเพ่ิมเติม 
ในรายงานเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   

                    ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
               (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา         จ านวน   ๔  เรื่อง 

               เนื่องจำกระเบียบวำระที่ ๕.๑ และระเบียบวำระที่ ๖.๒ เป็นรำยงำนของหน่วยงำนเดียวกัน 
ประธำนของที่ประชุมจึงได้ขอยกระเบียบวำระที่ ๖.๒ ขึ้นมำพิจำรณำไปพร้อมกันกับระเบียบวำระที่ ๕.๑  
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
 

 
 

  

 ผลการพิจารณา 
ในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  ๓๑  

ธันวาคม ๒๕๖๐ และส าหรับปีสิ้นสุด ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงิน
และทรัพย์สิน ส าหรับปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑ ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ของที่ประชุมวุฒิสภามีผู้แทนส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน และส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

  ๕.๑ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐  
และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปี ๒๕๖๐ ของส านักงานคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
(ตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ ๓๑ 
สิงหำคม ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 ๖.๒ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปี ๒๕๖๑ ของส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  
(ตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 
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แห่งชาติเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงรายงานดังกล่าว โดยรองผู้ตรวจเงินแผ่นดิน รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
(นางเกล็ดนที  มโนสันติ์) และรองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. (นายไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล)  
เป็นผู้น าเสนอรายงานต่อที่ประชุม  

จากนั้น คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม  
ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงาน และคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา
เห็นชอบให้เสนอรายงานดังกล่าว โดยประธานคณะกรรมาธิการ (พลเอก อนันตพร  กาญจนรัตน์ )  
ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ในเรื่องการจัดท าและบริหารงบประมาณ ตั้งแต่ปี ๒557 - 2561 แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ของส านักงาน กสทช. มีจ านวนใกล้เคียงกัน แต่สามารถเบิกจ่ายได้ประมาณ 50 - 60 % แสดงได้ว่า 
มีการตั้งงบประมาณเกินความเป็นจริงอย่างต่อเนื่อง และแสดงถึงการบริหารงบประมาณที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ท าให้การเบิกจ่ายไม่ทันเกิดการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีเป็นเวลาหลายปี แต่ด้วยได้มี
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2560 มาตรา 57 ท าให้ปัญหาเรื่องการกันเงิน  
เหลื่อมปีควรจะหายไป ซึ่งส านักงาน สตง. และ ส านักงาน กสทช. ควรมีการหารือก าหนดแนวทาง 
การบริหารงบประมาณที่เหมาะสมและเร่งแก้ปัญหา การจัดซื้อจัดจ้าง ในหลายโครงการของส านักงาน 
กสทช. ได้ใช้วิธีตกลงราคา/วิธีเฉพาะเจาะจง/วิธีตกลง และวิธีพิเศษ/วิธีคัดเลือก ซึ่งพบว่าเพียง 10  % 
ของโครงการที่ใช้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ซึ่งส านักงาน สตง. ได้มีการแนะน าหรือติดตามการด าเนินงานของส านักงาน กสทช. หรือไม่ 
นอกจากนั้นพบว่าบุคลากรของส านักงาน กสทช. ไม่มีความพร้อมหรือความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  
ซึ่งอาจจัดอบรมโดยประสานกับกรมบัญชีกลาง การถ่วงดุลและการติดตาม พระราชบัญญัติองค์กร
จัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มีบทบัญญัติติในหลายมาตราที่ให้มีการติดตาม ตรวจสอบ ถ่วงดุล 
และประเมินผลการด าเนินงาน รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. และส านักงาน กสทช. แต่พบว่า   
การติดตามมีความล่าช้าไม่ทันต่อการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนดแนวทางที่เหมาะสม ดังนั้น ส านักงาน 
สตง. และส านักงาน กสทช. ควรร่วมกันเพ่ือหาแนวทางที่เหมาะสมเกี่ยวกับระยะเวลาการรายงาน  
ผลการตรวจสอบที่เกิดขึ้น การจัดท ารายงานเสนอต่อรัฐสภาในปีต่อ ๆ ไปควรจัดท าผลการด าเนินการ
ของหน่วยรับตรวจในการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของส านักงาน สตง. ในปีที่ผ่านมาว่า  
มีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร  

จากนั้น นายไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล  รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช.  
และรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นางเกล็ดนที  มโนสันติ์) ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ดังนี้  

๑. ส านักงาน กสทช. ส าหรับในประเด็นการเบิกจ่ายงบประมาณใน ปี พ.ศ. 2561  
ล่าช้านั้น สืบเนื่องมาจาก เดิมคณะกรรมการ กสทช. ชุดปัจจุบัน จะครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
ในเดือนตุลาคม 2560 จึงจัดสรรงบประมาณเฉพาะรายจ่ายประจ าและงบผูกพันตามสัญญา  
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เท่านั้น ส าหรับรายจ่ายใหม่ ๆ หรือรายจ่ายตามโครงการใหม่  
จะไม่ด าเนินการจัดสรรเพ่ือรอคณะกรรมการ กสทช. ชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ ต่อมามีค าสั่งหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 8 /2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของกรรมการ
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กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ รวมทั้งการขยายบริการ
โทรคมนาคมเพ่ือประโยชน์ด้านความมั่นคงและประโยชน์สาธารณะของประเทศ ก าหนดให้กรรมการ 
กสทช. ที่พ้นจากต าแหน่งให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ  กสทช. ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ 
ตามพระราชบัญญัติที่แก้ไขเพ่ิมเติมจะเข้ารับหน้าที่ในเดือนพฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ กสทช. 
จึงได้จัดสรรงบประมาณและเสนอขออนุมัติในเดือนมิถุนายน 2561 ท าให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
มีการเบิกจ่ายล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น ในนามของส านักงานจึงขอรับผิด ซึ่งภายหลังจากนั้น
ส านักงานได้มีการปรับปรุงการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณถึง 80 % แล้ว  

 ๒. ส ำนักงำน สตง. ขอรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมวุฒิสภำไปด ำเนินกำร 

ส ำหรับรำยงำนของผู้สอบบัญชีและงบกำรเงิน ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๒ และรำยงำน

กำรประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินและทรัพย์สิน ส ำหรับปี ๒๕๖๒ ได้ด ำเนินกำรจัดท ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว

และพร้อมที่จะน ำเสนอรำยงำนต่อที่ประชุมวุฒิสภำต่อไป ส่วนรำยงำนของผู้สอบบัญชีและงบกำรเงิน 

ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๓ และรำยงำนกำรประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินและทรัพย์สิน 

ส ำหรับปี ๒๕๖๓ และรำยงำนของผู้สอบบัญชีและงบกำรเงิน ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ 

และรำยงำนกำรประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินและทรัพย์สิน ส ำหรับปี ๒๕๖๔ ส ำนักงำน สตง. คำดว่ำ 

น่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จภำยในปีงบประมำณนี้ 

               ที่ประชมุพิจารณารับทราบ 
 

 
                ผลการพิจารณา 
 ในกำรพิจำรณำรำยงำนผลกำรพิจำรณำรำยงำนประจ ำปี ๒๕๖๓ ของกองทุนสนับสนุน 
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) ของที่ประชุมวุฒิสภำ มีผู้แทนจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริม
สุขภำพ เข้ำร่วมประชุมชี้แจงรำยงำนดังกล่ำว โดยผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ  
(ดร. สุปรีดำ  อดุลยำนนท์) เป็นผู้น ำเสนอรำยงำนต่อที่ประชุม  
 จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้คณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข ซึ่งประธำน
วุฒิสภำมอบหมำยให้พิจำรณำศึกษำรำยงำน และคณะกรรมำธิกำรกิจกำรวุฒิสภำเห็นชอบให้ เสนอ
รำยงำนดังกล่ำว โดยโฆษกคณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุญส่ง  ไข่เกษ) และรองประธำน
คณะกรรมำธิกำร คนที่สำม (รองศำสตรำจำรย์ พลเอก ไตรโรจน์  ครุธเวโช) ได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำ 

 ๕.๒ รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
(ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการเสริมสร้างสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔) 
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๕ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๒ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๔) 
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ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ คณะกรรมำธิกำรได้ด ำเนินกำรพิจำรณำศึกษำและเชิญผู้แทนจำกส ำนักงำน 
กองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพมำให้ข้อมูลและแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับรำยงำนดังกล่ำว 
ประกอบกับกำรศึกษำเอกสำรอื่นที่เกี่ยวข้องพบว่ำ รำยงำนประจ ำปี ๒๕๖๓ ของ สสส. มีสำระส ำคัญ 
ที่รำยงำนสถิติและภำพรวมสถำนกำรณ์ปัจจัยเสี่ยงทำงสุขภำพของประชำกรในประเทศไทย ท่ีมีแนวโน้ม
ลดลง โดยเฉพำะประเด็นกำรรณรงค์หลักของ สสส. ได้แก่  กำรบริโภคยำสูบ พบว่ำ คนไทยมีแนวโน้ม 
สูบบุหรี่ลดลงอย่ำงต่อเนื่องนับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๔ จนถึง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งขอเสนอแนะว่ำ กำรน ำเสนอ
ทำงสถิติควรเสนอภำยในระยะเวลำ ๕ ปีย้อนหลังจำกปัจจุบัน และควรน ำข้อมูลจำกส ำนักงำน 
สถิติแห่งชำติมำใช้ในกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำรรณรงค์ กำรก ำหนดตัวชี้วัด เช่น กำรส ำรวจข้อมูล
จ ำนวนผู้ป่วย ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำล สถิติอุบัติเหตุทำงท้องถนน ข้อมูลรำยได้จำกภำษี 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยอดจ ำหน่ำยของบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโรงงำนยำสูบ  
เพ่ือให้ข้อมูลเชิงสถิติมีควำมรอบด้ำนและมีควำมน่ำเชื่อถือมำกขึ้น  ทั้งนี้ สถิติกำรบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ของคนไทยและสถิติกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุบนท้องถนนตำมรำยงำนฉบับนี้ พบว่ำ  
มีแนวโน้มลดลง ซึ่งในระยะ ๓ ปีล่ำสุดที่มีกำรรณรงค์อย่ำงต่อเนื่อง มีจ ำนวนผู้เสียชีวิตลดน้อยลง
ตำมล ำดับ แต่ด้วยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด ๑๙ ก็ได้ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน 
ของ สสส. โดยเฉพำะด้ำนกำรรณรงค์ให้มีกำรท ำกิจกรรมทำงกำยที่เพียงพอเพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภำพ 
เนื่องจำกอัตรำกำรมีกิจกรรมทำงกำยที่เพียงพอของประชำกรมีอัตรำลดลง อย่ำงไรก็ตำม กำรบริหำร
งบประมำณกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตำมที่ได้รับกำรจัดสรร 
กว่ำ ๓,๐๐๐ ล้ำนบำทนั้น เป็นกำรใช้งบเน้นไปที่กำรเบิกจ่ำยทุนสนับสนุนโครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
และมีกำรใช้จ่ ำยโดยกระจำยทุนตำมแผนงำน ซึ่ งเป็นกำรใช้ งบสูงสุดในแผนสุขภำวะชุมชน  
ประมำณ ๓๐๐ กว่ำล้ำนบำท ตำมแผนพัฒนำระบบและกลไกสนับสนุนเพ่ือกำรสร้ำง เสริมสุขภำพ  
จ ำนวน ๑๑๑.๐๓ ล้ำนบำท ทั้งยังเป็นกำรกระจำยงบประมำณสูงสุดผ่ำนทำงมูลนิธิหรือองค์กร  
โดยกระจำยทุนไปยังสถำนที่ เช่น ชุมชน (วัด/หมู่บ้ำน) สถำนศึกษำ (โรงเรียน) เป็นต้น ซึ่งเมื่อพิจำรณำ
จำกงบประมำณที่ได้รับจัดสรรมำกว่ำ ๓,๐๐๐ ล้ำนบำท ควรมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรสนับสนุน 
กำรเสริมสร้ำงสุขภำพของประชำชนคนไทยเพ่ิมมำกขึ้น และรณรงค์เพ่ือให้กลุ่มบุคคลทุกช่วงวัย  
ได้ตระหนักถึงกำรป้องกันโรค กำรออกก ำลังกำย หรือกำรรักษำสุขภำพให้แข็งแรง รวมทั้งหำแนวทำง 
ในกำรรณรงค์เพ่ือให้โรคบำงโรคหมดไป เช่น โรคพยำธิใบไม้ในตับ ตลอดจนกำรป้องกันอุบัติเหตุ 
บนท้องถนน และข้อเสนอแนะประกำรส ำคัญ คือ สสส. ควรยกระดับกำรณรงค์เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
(NCD) อย่ำงจริงจัง เพ่ือลดกำรบริโภคอำหำรรส หวำน มัน เค็ม ในระดับเดียวกับที่รณรงค์ด้ ำนกำรลด
ปัจจัยเสี่ยงจำกกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรืออุบัติเหตุท้องถนน เพรำะปัจจุบันโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง (NCD) เช่น โรคมะเร็ง โรคทำงเดินหำยใจ โรคเบำหวำน โรคหลอดเลือดหัวใจ เป็นโรคที่ท ำให้
ประชำชนเสียชีวิตเพ่ิมขึ้น หำกเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรรณรงค์ในเรื่องดังกล่ำว จะเป็นกำร ช่วย 
ลดค่ำใช้จ่ำยภำครัฐในด้ำนสำธำรณสุขได้ในอนำคต  นอกจำกนี้ สสส. ควรมีกำรประเมินผลกำรท ำงำน 
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ของหน่วยงำนหรือองค์กรที่ ให้ทุนสนับสนุนไป ว่ำ ได้ด ำ เนินกิจกรรม ท่ีมีผลลัพธ์ เป็นไปตำม 
เป้ำหมำยหรือตัวชี้วัดหรือไม่ และจำกกำรติดตำมกำรประเมินในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในด้ำน 
กำรประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรที่ดีตำมหลักธรรมำภิบำล สสส. ได้คะแนนประเมินที่สูง และปีนี้ 
ยั ง ได้ รั บรำงวั ล The Nelson Mandela Award for Health Promotion จำกองค์ กำรอนำมั ยโลก  
ด้ำนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ประจ ำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีและน่ำภูมิใจอย่ำงมำก จึงควรต้องพัฒนำ 
และยกระดับให้ประเทศไทยได้อยู่ ๑ ใน ๕๐ ของ Healthiest Countries ด้วย ทั้งนี้ สสส. ควรด ำเนินกำร 
จัดกิจกรรมหรือกำรรณรงค์ส่งเสริมสุขภำพ โดยมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ (Outcome) มำกกว่ำผลผลิต (Output)  
 ภำยหลังที่คณะกรรมำธิกำรได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุมแล้ว ประธำนของ 
ที่ประชุมได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่ำ สสส.  
ควรมุ่งเน้นณรงค์เกี่ยวกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) อย่ำงจริงจัง เพ่ือลดกำรบริโภคกำรทำนอำหำร 
รสหวำน มัน เค็ม โดยปัจจุบันกรมสรรพสำมิตได้มีแนวทำงในกำรเก็บภำษีควำมหวำน เพ่ือลด 
กำรรับประทำนอำหำรรสหวำน และมีกำรศึกษำแนวทำงเพ่ือจะเก็บภำษีควำมเค็มเ พ่ิมขึ้น ดังนั้น   
สสส. จึงควรยกระดับกำรด ำเนินกำรรณรงค์เพ่ือลดกำรบริโภคอำหำรเหล่ำนี้อย่ำงจริงจัง รวมทั้งสนับสนุน 
ให้ประชำชนทุกช่วงอำยุตระหนักถึงควำมส ำคัญกำรออกก ำลังกำย กำรส่งเสริมสมรรถภำพทำงกำย  
หรือกำรบริหำรร่ำงกำยด้วยกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น กำรเดิน กำรวิ่ง กำรบริหำรปอด กำรบริหำรหัวใจ เป็นต้น 
ตลอดจนควรด ำเนินกำรสนับสนุนโครงกำรจัดท ำ “ระบบฐำนข้อมูลต ำบลและวิจัยชุมชน” อย่ำงต่อเนื่อง 
เพรำะโครงกำรนี้ สสส. และกรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกับ “จตุพลัง” ในต ำบล 
ซึ่งประกอบด้วย  (๑) ท้องถิ่น (อบต.)  (๒) ท้องที่ (ก ำนัน,ผู้ใหญ่บ้ำน)  (๓) องค์กรประชำคม (สภำองค์กร
ชุมชนต ำบลและกลุ่มต่ำง ๆ)  (๔) หน่วยงำนอื่น ๆ มำร่วมกันจัดเก็บข้อมูลและวิจัยชุมชนทั้งเชิงปริมำณ
และคุณภำพ โดยน ำข้อมูลมำใช้วำงแผนแก้ปัญหำและพัฒนำต ำบลและหมู่บ้ำนเสริมกำรจัดท ำ
แผนพัฒนำของท้องถิ่น เชื่อมกับระบบแผนเดียว (one plan) ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
และแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม จึงควรที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ด ำเนินกำรทุกต ำบลทั่วประเทศ 
อีกทั้ งควรให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมกับชุมชน ในกำรสร้ำง พ้ืนฐำนอันเป็นด่ำนครอบครัว  
หรือด่ำนชุมชน เพ่ือช่วยกันป้องกันและสร้ำงเสริมสุขภำพในพ้ืนที่ของตน และควรถอดบทเรียน 
ด้ำนธรรมำภิบำลขององค์กร เผยแพร่ เพ่ือเป็นแนวทำงให้หน่วยงำนรัฐอื่น ๆ ควรร่วมมือ กับ 
สมัชชำสุขภำพแห่งชำติเกี่ยวกับกำรด ำเนินนโยบำยสำธำรณะเพ่ือสุขภำพ (Healthy Public Policy)  
ให้มีกำรด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งควรแสวงหำนวัตกรรมใหม่ ๆ และเพ่ิมภำคี 
ในกำรด ำเนินกิจกรรมให้มำกขึ้น นอกจำกนี้ สสส. ควรปรับเปลี่ยนกำรด ำเนินกำรจำกหน่วยงำน
สนับสนุนให้เป็นหน่วยงำนหลักในกำรส่งเสริมสุขภำพของประชำชนในประเทศ และควรลดเงิน  
สนับสนุนผลงำนกำรวิจัยลง โดยผลงำนที่ให้เงินสนับสนุนจะต้องน ำมำใช้ในทำงปฏิบัติได้ และกำรประเมินผล
ด้ำนธรรมำภิบำลควรให้องค์กรที่มีควำมน่ำเชื่อถือสูงและมีผู้ เชี่ยวชำญโดยตรงมำเป็นผู้ประเมินเพื่อสร้ำง
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มำตรฐำนมำกขึ้น ประกำรสุดท้ำย ควรพัฒนำกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร Cofact (Collaborative  
fact checking) ซึ่งเป็นโครงกำรในกำรตรวจสอบข่ำวลวง ให้เป็นที่รู้จักให้มำกขึ้น  
 จำกนั้น ผู้จัดกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (ดร. สุปรีดำ  อดุลยำนนท์)  
ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่ำ  กำรด ำเนินกำรในภำพรวมของ สสส. อำจไม่ใช่กำรมุ่งเน้นไปที่กำรเก็บข้อมูล 
หรือสถิติของโรคเป็นหลัก โดยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD) ส ำคัญ ๕ โรค ที่คนไทยเสียชีวิตมำกที่สุด  
คือ มะเร็ง หลอดเลือดหัวใจ เบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง และโรคทำงเดินหำยใจ แต่ สสส. เป็นหน่วยงำน 
ที่ส่งเสริมกำรลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคดังกล่ำว โดยด ำเนนิกจิกรรมรณรงคเ์กีย่วกบักำรลดกำรดืม่แอลกอฮอล ์
กำรสูบบุหรี่ กำรรับประทำนอำหำร มลพิษ กำรลดอุบัติเหตุ หรือกำรออกก ำลังกำย เพ่ือเป็นกำรป้องกัน 
กำรเจ็บป่วยหรือลดกำรบำดเจ็บหรือเสียชีวิต  อย่ำงไรก็ตำม กำรด ำเนินกิจกรรมเหล่ำนี้ อำจเห็นผลลัพธ์ช้ำ  
ต้องใช้ระยะเวลำ แม้ว่ำจ ำนวนผู้ดื่มสุรำหรือจ ำนวนผู้สูบบุหรี่ จะลดลง แต่โรคที่เกิดจำกปัจจัยเหล่ำนี้ 
ไม่ได้ลดลงในทันที เพรำะโรคต่ำง ๆ มีระยะเวลำในกำรเกิดโรคอยู่ ส ำหรับประเด็นกำรประชำสัมพันธ์ 
และกำรท ำสื่อของ สสส. นั้น หน่วยงำนมีเครื่องมือและพันธมิตรจ ำนวนมำก ซึ่งจะได้น ำมำพัฒนำ 
สื่อประชำสัมพันธ์ให้ดีขึ้น ส่วนข้อเสนอแนะในประเด็นอื่น ๆ หน่วยงำนจะขอรับไปด ำเนินกำรต่อไป 

                ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
 

 
 ผลการพิจารณา 
 ในกำรพิจำรณำรำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓) โดยมีรองอธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (ว่ำที่ร้อยเอก 
ธีรพงศ์ ครุธดิลกำนันท์) กับคณะ เข้ำร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  
 จำกนั้น คณะกรรมำธิกำรกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน ซึ่งได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญกิจกำรวุฒิสภำให้พิจำรณำศึกษำรำยงำนดังกล่ำว โดยประธำนคณะอนุกรรมำธิกำรกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน กำรพัฒนำระบบรำชกำร และกำรผังเมือง (พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง) ได้แถลง
ผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ คณะกรรมำธิกำรมีควำมเห็นแบ่งเป็น ๓ ประเด็นหลัก 
ดังนี้  
 

 ๕.๓ รายงานประจ าปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
(ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๗๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒) 
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๕ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๒ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๔) 
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 ประเด็นที่ ๑ ข้อคิดเห็นจำกพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ และภำพรวม 
ของรำยงำนประจ ำปีฯ สรุปได้ว่ำ รำยงำนฉบับนี้แสดงถึงกำรจัดกำรที่มีควำมเหมำะสมและมีประโยชน์  
ในกำรด ำเนินกำรในทำงปฏิบัติของภำครัฐ และประชำชนในหลำยเรื่อง ได้แก่ กำรวิเครำะห์ถึง
สภำพแวดล้อมของประเทศ และของโลก ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต กำรค ำนึงถึงนโยบำย  
แนวคิดของกำรผังเมืองที่ก ำหนดไว้ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ 
ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ รวมถึง 
แผนกำรปฏิรูปประเทศ กำรแยกประเภทของผังเมือง องค์ประกอบของคณะกรรมกำรและอนุกรรมกำร
ในแต่ละดับ ควำมคืบหน้ำในกำรจัดท ำธรรมนูญกำรผังเมืองของคณะกรรมกำรนโยบำย และผังเมืองรวม
ของจังหวัดต่ำง ๆ ผังเมืองรวมของชุมชน และผังเมืองรวมเขตพัฒนำ EEC และมีกำรแสดง 
ผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติตำมผังเมืองรวมที่บังคับใช้อยู่ สำมำรถน ำมำวิเครำะห์ปัญหำและอุปสรรค
ต่ำง ๆ  ซึ่งอำจเกิดจำกกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน อำทิ ปัญหำควำมไม่เป็นธรรม ควำมเหลื่อมล้ ำ และกำรท ำ
ผิดกฎหมำย ในส่วนของแนวคิดและนโยบำยในกำรกระจำยอ ำนำจไปสู่ท้องถิ่น เพ่ือกำรจัดท ำผังเมือง
รวม และผังเมืองเฉพำะ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำร่วมจัดท ำผังเมือง ควรเร่งด ำเนินกำรเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ต่อประชำชนในพ้ืนที่ชุมชน อย่ำงไรก็ดี ควรเพ่ิมช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำก
ประชำชนในกำรสะท้อนปัญหำและผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น ซึ่งจะท ำให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
สำมำรถน ำไปพิจำรณำเพื่อหำแนวทำงเยียวยำประชำชนที่เดือดร้อนได้ 

ประเด็นที่ ๒ ข้อเสนอแนะต่อรำยงำน ๑) ควรรำยงำนผลกำรพิจำรณำ ควำมคืบหน้ำ 
และกำรด ำเนินกำรต่อสภำตำมข้อสังเกตต่อท้ำยพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งสภำนิติบัญญัติ
แห่งชำติมีมติเห็นชอบแล้ว ในเบื้องต้นคณะกรรมำธิกำรมีข้อสังเกต อำทิ (๑) กำรก ำหนดคุณภำพของผังเมือง 
ควรค ำนึงถึงประเด็นเรื่องควำมหนำแน่นของประชำชนในพ้ืนที่  (๒) ควรมีกำรจัดท ำมำตรฐำนกลำง 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในลักษณะเป็นบัญชีกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน (๓) ควรก ำหนดหลักเกณฑ์และมำตรฐำน
ในกำรรับรองบุคคล หรือกลุ่มบุคคล หรือคณะที่ปรึกษำ ในกำรรับจ้ำงวำงผัง และจัดท ำผังเมืองระดับต่ำง ๆ 
(๔) ควรมีมำตรกำรทำงกำรเงินเพ่ือเยียวยำและกำรชดเชย ต่อประชำชน และออกกฎหมำยล ำดับรอง 
เพ่ือรองรับกำรปฏิบัติ (๕) กรมโยธำธิกำรและผังเมืองและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรประสำนงำน 
เพื่อประโยชน์ในกำรควบคุมและสงวนกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน กำรอนุรักษ์แหล่งน้ ำเพ่ือป้องกันสำธำรณภัย 
รวมถึงกำรป้องกัน กำรขยำยตัวของเมือง กำรพัฒนำเมือง (๖) ควรมีกำรประเมินผลผังเมืองรวมที่ควรท ำ
ทุก ๕ ปี หรือเร็วกว่ำ ๕ ปี เพ่ือประโยชน์ในกำรแก้ไขปรับปรุงให้เกิดผลดีต่อกำรผังเมือง (๗) ควรมี
มำตรกำรจูงใจ กำรประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชนและหน่วยงำนรัฐอื่น ๆ  เข้ำใจและเห็นควำมส ำคัญ  
ของกำรผังเมือง เพ่ือใช้ผังเมืองเป็นกรอบชี้น ำกำรพัฒนำประเทศ และเพ่ือควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน 
๒) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบำย ควรร่วมกันด ำเนินกำรเพ่ือจัดท ำผังนโยบำยระดับประเทศ 
และระดับภำคให้เกิดประโยชน์สูงสุด ๓) คณะกรรมกำรและคณะอนุกรรมกำรทุกระดับ ควรก ำหนดให้ 
มีประชุมอย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพ่ือรับทรำบและแก้ไขปัญหำด้ำนต่ำง ๆ ๔) กรณีไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
ผังเมืองรวมระดับจังหวัด ระดับชุมชน หน่วยงำนแก้ปัญหำอย่ำงไรควรบันทึกกำรแก้ไขปัญหำไว้ในรำยงำน
ประจ ำปีด้วย  
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ประเด็นที่ ๓ ประเด็นค ำถำม.๑) ควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุงอัตรำก ำลังคนเพ่ิมเติม 
เพื่อรองรับกำรปฏิบัติงำนของกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ทั้งในส่วนกลำง และส่วนภูมิภำค ให้สอดคล้อง
กับภำรกิจตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๒) แนวทำงกำรด ำเนินกำร
เกี่ยวกับวำงนโยบำย แนวคิด และกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้ควำมรู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เกี่ยวกับกำรจัดท ำผังเมืองรวม ผังเมืองชุมชน และผังเมืองเฉพำะ ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติ  
กำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ๓) กำรด ำเนินกำรตำมแนวคิดกำรริเริ่มของกำรพัฒนำเมือง เพื่อน ำไปสู่กำรเป็น 
“เมืองอัจฉริยะ” ในด้ำนต่ำง ๆ ที่ชุมชนต้องกำร ๔) ควำมคืบหน้ำของกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ ำเป็น
ในด้ำนต่ำง ๆ เพื่อกำรจัดท ำ และปรับปรุงผังเมืองในรูปแบบ.Big.Data ๕) ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น
ยังมีประชำชนให้ควำมสนใจเป็นส่วนน้อย มีแนวทำงอย่ำงไรเพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมของประชำชน 
เพื่อให้เกิดประโยชน์มำกขึ้น ๖) แนวทำงด ำเนินกำรเร่งรัดเพ่ือออกกฎหมำยล ำดับรอง เกี่ยวกับกำรชดใช้ 
กำรเยียวยำกรณีประชำชนได้รับผลกระทบจำกกำรวำงผังเมืองและกำรประเมินผลผังเมือง ๗) ในรำยงำน
ใช้ค ำว่ำ “ผังพ้ืนที่ เฉพำะ” แทนค ำว่ำ “ผังเมืองเฉพำะ” ซึ่ งขณะนี้  ประเทศไทยยังไม่ได้มีกำรวำง 
“ผังเมืองเฉพำะ” เกิดขึ้นในพื้นที่ใดเลย ดังนั้น กำรใช้ค ำว่ำ “ผังพื้นที่เฉพำะ” ซึ่งไม่ได้เป็นถ้อยค ำที่บัญญัติ
ไว้ในพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้น ำค ำนี้มำใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นที่ยอมรับได้หรือไม่ 

ภำยหลังที่คณะกรรมำธิกำรได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุม
ได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่ำ ควรเร่งด ำเนินกำร
จัดท ำผังเมืองใหม่ให้แล้วเสร็จ เนื่องจำกผังเมืองที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเหมำะกับกำรจัดกำรพ้ืนที่ส ำหรับ
เกษตรกรรม แต่สภำพแวดล้อมปัจจุบันเจริญและพัฒนำไปมำก ประชำชนประกอบอำชีพอุตสำหกรรม
และพำณิชยกรรมมำกขึ้น จึงควรพัฒนำกำรใช้พ้ืนที่ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับควำมเป็นอยู่ที่แท้จริง
ของประชำชน ควรเร่งจัดท ำธรรมนูญกำรผังเมืองเพ่ือมีผลผูกพันหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้เร่งด ำเนินกำร  
ในส่วนงำนของตนต่อไปได้ ส ำหรับกำรจัดท ำผังเมืองใหม่ ควรจัดให้มีระบบสำธำรณูปกำรที่ดีในระดับต่ำง ๆ  
มีสภำพแวดล้อมที่ดีให้ประชำชนสำมำรถใช้บริกำรสำธำรณะอย่ำงเป็นรูปธรรม มีระบบจัดกำรสิ่งปฏิกูล
และระบบบ ำบัดน้ ำเสีย เพ่ือคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน ส ำหรับกำรจัดท ำผังเมืองระดับจังหวัด  
มีกำรก ำหนดกิจกรรมเพ่ือให้เหมำะสมกับพ้ืนที่ ซึ่งเห็นว่ำควรมองให้ไกลถึงควำมเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
จำกที่ก ำหนดให้ ไม่สำมำรถท ำบำงกิจกรรมได้ใน พ้ืนที่ควรปรับเปลี่ยนเป็นให้สำมำรถท ำได้ 
แต่อำจเพ่ิมเงื่อนไข เห็นว่ำจะเกิดประโยชน์ต่อประชำชนในพ้ืนที่มำกกว่ำ ควรเร่งกระบวนกำรปรับปรุง
ประกำศผังเมืองให้รวดเร็วขึ้นเพื่อให้ประชำชนท่ีขอปรับเงื่อนไขหรือเปลี่ยนกิจกรรมสำมำรถด ำเนนิกำรได้ 
นอกจำกนี้ ควรเร่งจัดท ำอนุบัญญัติเพื่อก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรด ำเนินกำรของเจ้ำหน้ำที่ รวมทัง้กำรใช้
บังคับกฎหมำยที่มีผลกระทบต่อประชำชน ตำมพระรำชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งก ำหนดไว้ 
จ ำนวน ๑๕ ฉบับ แต่จัดท ำและประกำศใช้แล้วเพียง ๒ ฉบับเท่ำนั้น ส ำหรับกำรรำยงำนของกรมโยธำธิกำร
และผังเมืองต่อวุฒิสภำครั้งถัดไป ขอให้อธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้เข้ำร่วมประชุมเพ่ือตอบชี้แจง
ต่อที่ประชุมวุฒิสภำด้วย  
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จำกนั้น รองอธิบดีกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (ว่ำที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกำนนท์) 
ได้ตอบชี้แจงในประเด็นส ำคัญ สรุปได้ว่ำ ๑) ปัญหำควำมล่ำช้ำในกำรปรับผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร 
เกิดจำกเมื่อพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกำศใช้เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
มกี ำหนดให้ต้องด ำเนินกำรขั้นตอนประชุมรับฟังควำมเห็นประชำชนซึ่งมีผลเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในกำรยื่นค ำร้อง 
ของผู้มีส่วนได้เสีย ก ำหนดให้ปิดประกำศ ๙๐ วัน โดยบทเฉพำะกำลมำตรำ ๑๑๐ บัญญัติว่ำ บรรดำ 
ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพำะที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรวำงและจัดท ำตำมพระรำชบัญญัติผังเมือง  
พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ในวันก่อนวันที่พระรำชบัญญัตินี้ใช้บังคับ กำรด ำเนินกำรต่อไป 
ส ำหรับกำรนั้นให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรผังเมืองก ำหนดโดยไม่ขัดหรือแย้งกับพระรำชบัญญัตินี้  
ซึ่งคณะกรรมกำรผังเมืองมีมติว่ำผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร ด ำเนินกำรโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) ต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติฉบับใหม่ ซึ่งประเด็นกำรสงวนสิทธิยื่นค ำร้องของประชำชนผู้ได้รับ
ผลกระทบ จ ำเป็นต้องออกอนุบัญญัติรองรับเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้มีส่วนได้เสีย ในเรื่องนี้พบว่ำผู้มีส่วนได้เสีย
ผังเมืองรวมกรุงเทพมีจ ำนวนมำก ต้องใช้ระยะเวลำพอสมควรเพ่ือย้อนกระบวนกำรวำงผังและรับฟัง 
ควำมคิดเห็นจำกประชำชน เพ่ือกำรออกอนุบัญญัติ ให้มีหลักเกณฑ์ที่ เกี่ ยว ข้องให้สอดคล้อง 
ตำมพระรำชบัญญัติ ๒) ควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุงอัตรำก ำลังคนเพ่ิมเติม ขณะนี้กองกำรเจ้ำหน้ำที่ 
กรมโยธำธิกำรและผังเมืองได้จัดท ำรำยละเอียดสรุปผลกำรวิ เครำะห์อัตรำก ำลังข้ำรำชกำรสำยงำนหลัก
และสำยงำนสนับสนุนอยู่ระหว่ำงเสนอต่อ อ.ก.พ. กรมโยธำธิกำรและผังเมืองพิจำรณำ ๓) ในส่วนของ 
กำรให้ควำมรู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับกำรจัดท ำผังเมืองรวมผังเมืองชุมชน และผังเมือง
เฉพำะ ตำมเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ มีคณะกรรมกำรพัฒนำและจัดท ำ
หลักสูตรกำรฝึกอบรมกรมโยธำธิกำรและผังเมือง ด ำเนินกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรประจ ำปี
งบประมำณพ.ศ. ๒๕๖๕ และแผน ๕ ปี สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนผังเมืองให้กับบุคลำกร อปท. อำทิ 
หลักสูตรตำมภำรกิจด้ำนกำรผังเมือง หลักสูตรตำมภำรกิจด้ำนกำรพัฒนำเมือง ส ำหรับผู้บริหำร หลักสูตร
บูรณำกำร อบรมนักบริหำรพัฒนำเมืองระดับต่ำง ๆ หลักสูตรด้ำนกำรผังเมือง ๔) กำรพัฒนำเมือง  
เพ่ือน ำไปสู่กำรเป็น “เมืองอัจฉริยะ” รับผิดชอบโดยส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล โดยมีกรมโยธำธิ
กำรและผังเมืองเป็นคณะท ำงำนและรับผิดชอบในประเด็นเมืองอัจฉริยะด้ำน Smart Living และ Smart 
Environment ขับเคลื่อนกำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ มีแนวคิดสร้ำงเครือข่ำยพัฒนำเมือง ให้ อปท.  
เป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำเมืองให้กำรพัฒนำเมืองเป็นวำระของประชำชน ประชำชนสำมำรถร่วมคิด  
ร่วมท ำ ร่วมตัดสินใจ โดยควำมร่วมมือทั้งเครือข่ำยภำครัฐและเอกชน ๕) ปัจจุบันกรมโยธำธิกำรและ 
ผังเมืองมีข้อมูลแผนที่กำรใช้ประโยชน์อำคำรของเมืองต่ำง ๆ เป็นฐำนข้อมูลเพ่ือใช้ปรับปรุงผังเมือง  
กรณีกำรจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่จ ำเป็นในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือกำรจัดท ำ และปรับปรุงผังเมืองในรูปแบบ.
Big.Data.จะขึ้นอยู่กับนโยบำยในอนำคตของกรมว่ำจะเผยแพร่ ในรูปแบบใด อย่ำงไรก็ตำม  
ศูนย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ กรมโยธำธิกำรและผังเมือง ได้จัดท ำระบบส ำหรับจัดเก็บข้อมูล ติดตำม 
รำยงำนสถำนกำรณ์ปรับปรุงผังเมืองทุกระดับ ภำยใต้โครงกำรพัฒนำระบบภูมิสำรสนเทศกลำง  
(ONE DPT) ซึ่งเป็นระบบติดตำมกำรวำงและจัดท ำผังเมือง รวมถึงระบบติดตำมงำนประเมินผลผังเมือง 
๖) ช่องทำงกำรรับฟังควำมคิดเห็น และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์มำกขึ้น  
จำกเดิมรับฟังผ่ำนวิทยุกระจำยเสียงและหนังสือพิมพ์ เพ่ิมช่องทำงรับฟังผ่ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
ผ่ำนสื่อดิจิทัล อำทิ สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซด์ของหน่วยงำนรับหรือองค์กรภำคเอกชน ป้ำยประชำสัมพันธ์ 
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ช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นของกรม รวมถึงใช้วิธีกำรประชุมกลุ่มย่อยโดยมีประชำชน หน่วยงำน  
และภำคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ำมำมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มกระบวนกำร เปิดโอกำสให้แสดงควำมคิดเห็น  
และช่องทำงอื่น ๆ ที่จะด ำเนินกำรต่อไป อำทิ ประชำสัมพันธ์ผ่ำน Line Application ผ่ำน Facebook 
และผ่ำน Infographic ๗) เกี่ยวกับกำรชดใช้ กำรเยียวยำกรณีประชำชนได้รับผลกระทบจำก 
กำรวำงผังเมืองและกำรประเมินผลผังเมือง มีอนุบัญญัติซึ่งอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร อำทิ อนุบัญญัติ 
เพ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ข้อก ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดินของ 
ผัง เมืองรวม อนุบัญญัติ เ พ่ือก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนด ค่ำทดแทนควำมเสียหำย 
หรือค่ำตอบแทนเกี่ยวกับผังเมืองและผังเมืองเฉพำะ ๘) กรณีใช้ค ำว่ำ “ผังพ้ืนที่เฉพำะ” ซึ่งไม่ได้ 
เป็นถ้อยค ำที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอชี้แจงว่ำ ค ำว่ำ “ผังพ้ืนที่เฉพำะ” 
หรือ “ผังเมืองเฉพำะเบื้องต้น” เป็นกำรด ำเนินกำรในขั้นตอนกำรปฏิบัติหนึ่งของกระบวนกำรจัดท ำ   
“ผังเมืองเฉพำะ” ตำมพระรำชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกำรก ำหนดกรอบหลักกำร รูปแบบ 
องค์ประกอบและสำระส ำคัญ ตำมที่พระรำชบัญญัติก ำหนดไว้ เป็นผังเสนอแนะไม่ได้บังคับใช้เป็น
กฎหมำย จัดท ำขึ้นเพื่อรองรับกำรพัฒนำตำมนโยบำยในระยะเร่งด่วนเพ่ือกำรพัฒนำให้ทันต่อสถำนกำรณ์
ปัจจุบัน ส ำหรับข้อเสนอแนะอื่น ๆ กรมโยธำธิกำรและกำรผังเมือง กระทรวงมหำดไทย ขอรับไป 
เพื่อปรับปรุงกำรจัดท ำรำยงำนเพ่ือน ำเสนอต่อวุฒิสภำในปีถัดไป 
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