
 
 
 
 
 
 

โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

วันอังคำรที่ ๗ ธันวำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๔๕ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ 
(เกียกกำย) ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่ ๙ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง 
และนำยศุภชัย  สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท ำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม 

ก่อนเปิดกำรประชุม นำยศุภชัย  สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง ได้อนุญำตให้
สมำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือปัญหำที่ เกี่ยวกับควำมเดือดร้อนของประชำชนหรือปัญหำอื่นใด  
ตำมข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จ ำนวน ๑๐ คน เป็นเวลำพอสมควร 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม  
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  จ านวน ๑ เรื่อง 
  - รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง  
กำรเข้ ำถึ งบทบัญญัติของกฎหมำยตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ ำงกฎหมำย 
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย กำรยุติธรรม 
และกำรต ำรวจ 

    นอกจำกนี้ ประธำนได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม จ ำนวน ๑ เรื่อง 
คือ ในครำวประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ครั้งที่ ๗ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจำรณำรับทรำบรำยงำนจ ำนวน ๖ ฉบับ ดังนี้ 
  ๑)  รำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน ท่ี ๖๓/๒๕๖๔ 

๒)  รำยงำนประจ ำปีเกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒      
(ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
  ๓)  รำยงำนกำรเงินแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๙  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  

วันอังคารที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 
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๔)  รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน
และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน 
  ๕)  รำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน ท่ี ๘๙-๙๗/๒๕๖๔ 
  ๖)  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปี ๒๕๖๓ ขององค์กำรกระจำยเสียงและแพร่ภำพ
สำธำรณะแห่งประเทศไทย  (ส.ส.ท.) 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 (๒) รับรองรายงานการประชุม                  (ไม่มี) 
  
 (๓) กระทู้ถาม                                      (ไม่มี) 
 

 เรื่องด่วน           จ านวน   ๑   เรื่อง 
 

 
  ผลการพิจารณา 

ประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเข้ำชื่อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น  พ.ศ.  . . . .  (พลเอก เลิศรัตน์  รัตนวำนิช )  แถลงรำยงำนผลกำรพิจำรณำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวต่อที่ประชุม และผลกำรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย ทั้งในชั้นกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีและวุฒิสภำ แล้วได้สรุปผลกำรพิจำรณำ
ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำ ร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้มีจ ำนวน ๑๙ มำตรำ คณะกำรวิสำมัญไม่มีกำรแก้ไข  
ไม่มีกรรมำธิกำรวิสำมัญสงวนควำมเห็น ไม่มีสมำชิกวุฒิสภำเสนอค ำแปรญัตติ และคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญมีข้อสังเกตต่อร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้เพ่ือให้ที่ประชุมพิจำรณำ  

จำกนั้น ที่ประชุมได้พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติในวำระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่ำง 
ค ำปรำรภ และพิจำรณำเรียงตำมล ำดับมำตรำจนจบร่ำง หลังจำกนั้น ที่ประชุมได้ลงมติในวำระที่ ๓ 
เห็นชอบด้วยกับสภำผู้แทนรำษฎร ๑๗๙ เสียง ไม่เห็นด้วย ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 
ไม่มี และมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญเพ่ือแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรี
ด ำเนินกำรต่อไป 
 

     - ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ซึ่งจะครบก าหนด 
การพิจารณาในวันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) 
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 จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้ขอยกระเบียบวำระที่ (๗) เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมำพิจำรณำก่อน 
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วย 
 

(๗) เรื่องอื่น ๆ       จ านวน   ๑  เรื่อง 
 

 
   ผลการพิจารณา 

     เนื่องจำกร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครองพยำนในคดีอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีก ำหนด
ระยะเวลำกำรพิจำรณำ ๓๐ วัน นับแต่วันที่ร่ำงพระรำชบัญญัติมำถึงวุฒิสภำ ซึ่งจะครบก ำหนด 
ในวันที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติตังกล่ำวมีควำมละเอียดรอบคอบ
มำกยิ่งขึ้น คณะกรรมำธิกำรวสิำมญัจึงขอขยำยระยะเวลำกำรพิจำรณำออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน  

 ที่ประชุมลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ  
คุ้มครองพยำนในคดีอำญำ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ขยำยเวลำออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน 

 
               (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว     จ านวน   ๓   เรื่อง 

 
 ผลการพิจารณา 

 รองประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน คนที่สำม (พลโท อ ำพน  ชูประทุม)  
ในฐำนะประธำนคณะอนุกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำ ติดตำมและเสนอแนะด้ำนเชื้อเพลิงธรรมชำติ    
และอนุกรรมำธิกำร (นำยกวิน  ทรัพย์สุนทร) ได้เสนอผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ  
โดยที่กำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติจำกแห่งผลิตในอ่ำวไทย ได้แก่ แหล่งเอรำวัณและแหล่งบงกช 
จะหมดอำยุสัมปทำนในปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ซึ่งตำมแผนปฏิรูปประเทศด้ำนพลังงำน ในประเด็นที่ ๗ 
กำรพัฒนำอุตสำหกรรมก๊ำซธรรมชำติ ในกิจกรรมกำรจัดหำก๊ำซธรรมชำติจำกสัมปทำนที่จะหมดอำยุ  
ในอ่ำวไทย จะต้องมีควำมต่อเนื่องและไม่เกิดกำรหยุดชะงัก กระทรวงพลังงำนจึงได้ก ำหนดให้มี  
กำรขอรับสิทธิในสัญญำแบ่งปันผลผลิต แปลง G1/61 (แหล่งเอรำวัณ) และ G2/61 (แหล่งบงกช)  
โดยเอกสำรเชิญชวนให้ยื่นขอรับสิทธิได้จัดท ำข้อก ำหนดเกี่ยวกับหลักกำรและเงื่อนไขกำรให้หน่วยงำน

 -  ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน 
 
 

 

 

      ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง หลักการและเงื่อนไขการให้หน่วยงาน 
ของรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุน (State Participation) คณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว 
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ของรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุน (State Participation) ไว้ด้วย แต่หลักกำรและเงื่อนไขกำรให้หน่วยงำนของรัฐ
เป็นผู้ร่วมลงทุนยังขำดควำมชัดเจนเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนและกำรคัดเลือกผู้ที่เหมำะสมจะเข้ำร่วม
ลงทุนในนำมของรัฐ คณะกรรมำธิกำรจึงได้ศึกษำข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกำรร่วมลงทุนของภำครัฐ 
ในกิจกำรปิโตรเลียมที่เคยเกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ รวมทั้งศึกษำกฎหมำยและนโยบำย
ภำครัฐที่เกี่ยวข้อง โดยเห็นว่ำ กำรพิจำรณำศึกษำหลักกำรและเงื่อนไขกำรให้หน่วยงำนของรัฐ  
เป็นผู้ร่วมลงทุนจะเป็นกำรศึกษำถึงบทบำทของรัฐในกำรเข้ำร่วมบริหำรจัดกำรปิโตรเลียม 
ซึ่งเป็นทรัพยำกรส ำคัญของประเทศที่แตกต่ำงไปจำกกำรด ำเนินงำนในระบบสัมปทำนที่ ด ำเนินกำร 
มำเป็นเวลำนำน ซึ่งจำกกำรศึกษำกรณีกำรร่วมทุนของรัฐจำกหลำย ๆ กรณีและจำกนำนำประเทศ 
รวมทั้งกำรร่วมทุนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ระหว่ำง บริษัท ปตท. ส ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ ำกัด  
กับ บริษัท ไทยเชลล์ เอ็กซ์พลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จ ำกัด พบว่ำ รัฐต้องใช้หน่วยงำน องค์กร กองทุน
ของรัฐที่รัฐถือหุ้นอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นตัวแทนในกำรรับสิทธิเข้ำร่วมทุนตำมสัญญำแบ่งปันผลผลิต  
โดยมีหลักกำรกำรลงทุนภำยใต้เงื่อนไขและหลักกำร ดังต่อไปนี้ ๑. รัฐเข้ำร่วมลงทุนแต่เฉพำะในพ้ืนที่ 
ที่มีกำรด ำ เนินกำรผลิตปิ โตรเลียมอยู่แล้วหรือในพ้ืนที่ผลิตปิ โตรเลียมใหม่ที่มีควำมคุ้มค่ำ  
๒. รัฐจ ำเป็นต้องพิจำรณำจัดตั้งหน่วยงำนรัฐขึ้นใหม่เพ่ือเข้ำมำเป็นผู้รับสิทธิกำรใช้สิทธิเข้ำร่วมทุน 
(State Participation) เนื่องจำกเห็นว่ำ ยังไม่สำมำรถสรรหำหน่วยงำนที่มีอยู่เดิมที่มีควำมเหมำะสม 
ในกำรเข้ำร่วมลงทุนได้ ๓. ต้องพิจำรณำควำมเสี่ยงจำกกำรส ำรวจและผลิต ควำมเสี่ยงด้ำนกำรตลำด
กำรเงิน ควำมเสี่ยงในข้อสัญญำ และกำรบริหำรควำมเสี่ยงต่ำง ๆ ด้วย เนื่องจำกเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญ 
และ ๔. หำกรัฐไม่ใช้สิทธิเข้ำร่วมลงทุน จะท ำให้ประเทศสูญเสียรำยได้ รวมทั้งเสียโอกำสในกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมส ำรวจและผลิตปิ โตรเลียม อำจส่งผลกระทบต่อกำรคัดเลื อกผู้ รับสัมปทำน  
และเป็นกรณีศึกษำในอนำคตส ำหรับกำรประมูลแปลงสัมปทำนอื่น  ดังนั้น จึงได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กำรให้หน่วยงำนของรัฐเป็นผู้ร่วมลงทุน สรุปได้ว่ำ ๑. รัฐต้องด ำเนินกำรให้มีหน่วยงำนของรัฐ 
เข้ำร่วมลงทุน (State Participation) ๒. รัฐควรเร่งด ำเนินกำรศึกษำและเจรจำในกำรเข้ำร่วมลงทุน 
ในแปลง G2 ให้ทันก่อนหมดสัญญำสัมปทำน ๓. ให้รัฐด ำเนินกำรคัดเลือกหน่วยงำนหรือองค์กรที่รัฐ 
ถือครองหุ้นร้อยละ ๑๐๐ หรือจัดตั้งหน่วยงำนใหม่ขึ้น เข้ำไปใช้สิทธิกำรร่วมลงทุนในแปลงส ำรวจ 
ในอ่ำวไทย G1/61 และ G2/61 โดยพิจำรณำศึกษำควำมเป็นไปได้และเงื่อนไขตำมสัดส่วนกำรลงทุน 
โดยไม่เกินร้อยละ ๒๕ และ ๔. กรอบกำรเจรจำตกลงในสัญญำร่วมประกอบกิจกำร ควรครอบคลุม 
เรื่องกำรเจรจำสัดส่วนกำรร่วมทุน เงื่อนไขที่รัฐจะร่วมลงทุนในแหล่งผลิตที่มีควำมคุ้มค่ำในเชิงพำณิชย์
เท่ำนั้น เงื่อนไขกำรเรียกเก็บเงินลงทุน (cash call) โดยใช้วิธีกำรหักจำกรำยได้ของรัฐที่ได้จำกแหล่งผลิต
ดังกล่ำว และสิทธิในกำรร่วมบริหำรและร่วมด ำเนินกำรตำมสัดส่วนในทุกระดับ  

ภำยหลังที่คณะกรรมำธิกำรได้เสนอรำยงำนต่อที่ประชุมแล้ว สมำชิกวุฒิสภำได้อภิปรำย
แสดงควำมคิดเห็น สรุปได้ว่ำ กำรให้สัมปทำนปิโตรเลียมเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญและเป็นกิจกำร 
ที่เกี่ยวข้องกับควำมมั่นคงของรัฐ หำกรัฐไม่ใช้สิทธิเข้ำร่วมลงทุนในกิจกำรดังกล่ำว จะท ำให้รัฐ 
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เสียประโยชน์ในด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งกำรที่รัฐใช้สิทธิเข้ำร่วมลงทุนในกิจกำรปิโตรเลียมนี้ จะท ำให้สำมำรถดูแล 
กำรด ำเนินกำรได้อย่ำงครบวงจร โดยเฉพำะกำรรื้อถอนแท่นขุดเจำะน้ ำมันในทะเลซึ่งมีจ ำนวนมำก  
และต้องเสียค่ำใช้จ่ำยสูงส ำหรับกำรรื้อถอน ซึ่งตำมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล  
ค.ศ. ๑๙๘๒ (UNCLOS 1982) ได้ก ำหนดให้รัฐชำยฝั่งมีหน้ำที่ต้องด ำเนินกำรให้มีควำมปลอดภัย 
ต่อรัฐอื่น รวมทั้งมีควำมปลอดภัยในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ด้ำนกำรเดินเรือ หรือด้ำนกำรประมง นอกจำกนี้ 
กำรที่เปลี่ยนมำใช้รูปแบบสัญญำแบ่งปันผลผลิต นอกจำกรัฐจะได้ค่ำภำคหลวงเช่นเดียวกับสัญญำ
สัมปทำนแล้ว รัฐยังได้ค่ำแบ่งปันผลผลิตอีกร้อยละ ๒๕ ด้วย ดังนั้น รัฐบำลควรเร่งเจรจำและหำข้อยุติ
เกี่ยวกับข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในแปลง G1/61 เพ่ือจะได้ไม่ต้องเพ่ิมต้นทุนด้ำนพลังงำนจำกกำรน ำเข้ำ 
ก๊ำซที่มีรำคำสูง รวมถึงควรน ำประเด็นปัญหำที่เกิดขึ้นไปพิจำรณำแก้ไขกฎเกณฑ์และกฎหมำย 
ท่ีเกี่ยวข้อง อีกทั้งควรพิจำรณำให้หน่วยงำนของรัฐเข้ำร่วมลงทุนในแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติอื่น ๆ เช่น 
เหมืองทองค ำ หรือสัญญำสัมปทำนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้วย 

โฆษกคณะกรรมำธิกำร (นำยเจน  น ำชัยศิริ) ได้ชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของสมำชิก
วุฒิสภำ สรุปได้ว่ำ คณะกรรมำธิกำรเห็นด้วยว่ำกำรรื้อถอนแท่นขุดเจำะน้ ำมันในทะเลต้องด ำเนินกำร 
ให้เป็นไปตำมอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล ค.ศ . ๑๙๘๒ (UNCLOS 1982)  
ซึ่งในสัญญำแบ่งปันผลผลิตแปลงใหม่ จะไม่มีปัญหำเรื่องกำรรื้อถอนแท่นขุดเจำะน้ ำมันดังเช่นที่ผ่ำนมำ 
เนื่องจำกกฎหมำยมีควำมชัดเจนแล้ว รวมทั้งเห็นด้วยว่ำ รัฐต้องพิจำรณำให้หน่วยงำนของรัฐเข้ำร่วม
ลงทุนในแหล่งทรัพยำกรธรรมชำติอื่น ๆ ด้วย นอกจำกนี้ เห็นว่ำ สัญญำแบ่งปันผลผลิตเป็นกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติรูปแบบใหม่ ซึ่งต้องสร้ำงบรรทัดฐำนให้มีควำมชัดเจน โดยปัจจุบัน
คณะกรรมำธิกำรได้มีกำรติดตำมปัญหำกรณีสัญญำสัมปทำนปิโตรเลียมพ้ืนที่ทับซ้อนทำงทะเลไทย - 
กัมพูชำ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในกำรพิจำรณำศึกษำของคณะกรรมำธิกำรต่อไป 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมข้อ เสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการและมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
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 ผลการพิจารณา 

ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรกำรศึกษำ (นำยตวง  อันทะไชย) และประธำน 
คณะอนุกรรมำธิกำรกำรอำชีวศึกษำ (นำยศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร) ได้เสนอผลกำรพิจำรณำศึกษำ 
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ กำรจัดทวิศึกษำเป็นทำงเลือกทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับระบบกำรศึกษำ 
ในปัจจุบัน เป็นกำรจัดกำรศึกษำที่เป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน เป็นกำรมุ่งเน้นกำรน ำศักยภำพ
ในตัวผู้เรียนขึ้นมำพัฒนำให้เป็นตัวของผู้เรียนมำกที่สุด เป็นกำรเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติ และจำกข้อมูลที่
ศึกษำและทดลองพบว่ำมีกำรเพ่ิมขึ้นของผู้เรียนในรูปแบบดังกล่ำวถึงร้อยละ ๖๐ ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมขึ้น
อย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยหลักกำรส ำคัญของทวิศึกษำ คือ กำรด ำเนินกำรให้ห้องเรียนเป็น lab ของผู้เรียน 
และผู้บริหำรสถำนศึกษำต้องประกอบด้วยผู้แทนจำกสภำหอกำรค้ำ สภำอุตสำหกรรม สถำบันกำรเงิน 
ในจังหวัดนั้น ๆ ร่วมเป็นผู้ขับเคลื่อนกำรจัดทวิศึกษำด้วย แต่ช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำกำรเปลี่ยนผู้บริหำร  
ท ำให้นโยบำยและกำรด ำเนินกำรไม่ต่อเนื่อง กำรถูกลดงบประมำณต่ำง ๆ จึงท ำให้เกิดปัญหำและ
อุปสรรคบำงประกำรได้ ดังนั้น คณะกรรมำธิกำรจึงมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑) กระทรวงศึกษำธิกำรควรก ำหนดนโยบำยกำรส่งเสริมและสนับสนุนจัดกำรศึกษำ
ระบบทวิศึกษำ โดยพิจำรณำบทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เพ่ือท ำให้เกิดกำรบูรณำกำรกำรท ำงำน
ร่วมกันระหว่ำงส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.)  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) ทั้งในเรื่องหลักสูตร ครูผู้สอน และงบประมำณที่จัดสรรให้แต่ละหน่วยงำน 

๒) สอศ. และ สพฐ. ต้องร่วมมือกันทุกด้ำนทั้งในระดับนโยบำย ร่วมกันก ำหนดบทบำท 
หน้ำที่ ภำรกิจและควำมรับผิดชอบกำรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำระบบทวิศึกษำในแต่ละภำรกิจของแต่ละ
หน่วยงำน รวมทั้งร่วมกันออกกฎหมำย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับต่ำง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภำรกิจของแต่ละหน่วยงำน  

๓)  สอศ. ต้องจัดท ำหลักสูตรกำรศึกษำระบบทวิภำคี ในสำขำวิชำชีพต่ำง ๆ ออกมำ
เป็นกำรเฉพำะ โดยต้องเป็นหลักสูตรที่มีกำรบูรณำกำรระหว่ำงหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนปลำยและ
หลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) โดยเน้นให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐำนหรือทักษะที่ส ำคัญในวิชำชีพ  
ที่สนใจและสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ประกอบอำชีพได้จริงหลังส ำเร็จกำรศึกษำ พัฒนำรูปแบบกำรเทียบ
โอนควำมรู้ประสบกำรณ์กำรท ำงำน เพ่ือให้คนท ำงำนได้รับคุณวุฒิทำงกำรศึกษำเพ่ิมขึ้นจำกกำร
ประกอบอำชีพ  

 

      ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดทวิศึกษาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า 
และสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ คณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณา 
เสร็จแล้ว 
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๔) เพ่ือให้เกิดควำมยืดหยุ่นในกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับกลุ่มโรงเรียนในระดับ
มัธยมศึกษำ ควรก ำหนดแนวทำงและปรับรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอน บูรณำกำรกำรจัดกำรศึกษำ
ระบบทวิศึกษำให้กับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนต้น (ม.๑ - ม.๓) โดยกำรฝึกอบรมอำชีพระยะสั้น
ให้กับผู้เรียนในลักษณะกำรบูรณำกำรไปกับหลักสูตรในกลุ่มสำระพ้ืนฐำน จะท ำให้เกิดแรงจูงใจให้เด็ก
สนใจศึกษำต่อในระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ (ปวช.) อย่ำงเต็มใจ ตลอดจนจัดกำรศึกษำระบบ 
ทวิศึกษำให้กับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย (ม.๔ - ม.๖) โดยปรับรูปแบบให้สอดคล้องกับ
บริบทกำรเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  

ภำยหลังที่คณะกรรมำธิกำรได้เสนอรำยงำนต่อที่ประชุมแล้ว สมำชิกวุฒิสภำได้อภิปรำย
แสดงควำมคิดเห็น สรุปได้ว่ำ เนื่องจำกกำรจัดทวิศึกษำเป็นกำรมุ่งเน้นทำงด้ำนทักษะอำชีพเป็นส ำคัญ  
จึงต้องจัดกำรหลักสูตรให้น่ำสนใจและดึงดูดผู้เรียน และเนื่องจำกปัจจุบันมีอำชีพเกิดขึ้นใหม่มำกมำย
และมีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น มิได้เน้นเพียงอำชีพช่ำงต่ำง ๆ ตำมหลักสูตรอำชีวศึกษำเดิมเท่ำนั้น  เช่น 
อำชีพกำรขำยของออนไลน์ ซึ่งควรมีกำรจัดหลักสูตรเกี่ยวกับอำชีพลักษณะนี้ในรูปแบบทวิศึกษำเช่นกัน 
เพรำะเป็นอำชีพที่น่ำสนใจและสำมำรถจูงใจผู้เรียนในยุคปัจจุบันได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งกำรจัดหลักสูตร  
ที่น่ำสนใจ กระทรวงศึกษำธิกำรต้องเข้ำมำช่วยสนับสนุนในกำรด ำเนินกำร หรือให้ภำคเอกชนเข้ำมำร่วม
สร้ำงหลักสูตรใหม่ ๆ ด้วย นอกจำกนี้ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรพิจำรณำเรื่องค่ำตอบแทนในภำพรวม 
ให้สูงขึ้น เพื่อดึงดูดให้ให้คนเข้ำมำเรียนด้ำนนี้มำกยิ่งขึ้น 

ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรกำรศึกษำ (นำยตวง  อันทะไชย) ได้ชี้แจงประเด็น
ข้อสังเกตของสมำชิกวุฒิสภำ สรุปได้ว่ำ กำรจัดกำรหลักสูตรต้องไม่ใช่รูปแบบเดิม และควรสร้ำง
หลักสูตรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนอย่ำงแท้จริง กำรสร้ำงแรงจูงใจผู้เรียนนั้น ต้องได้รับ
ควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนและมีกระบวนกำรในด ำเนินกำรอย่ำงชัดเจน โดยกรณีกำรอบรมระยะสั้น  
รัฐต้องสนับสนุนทุนในกำรเรียน และเมื่อเรียนจนผู้เรียนมีควำมรู้และสำมำรถประกอบอำชีพได้แล้ว 
สถำบันกำรเงินต้องสนับสนุนเงินทุนให้ผู้เรียนได้กู้ยืมเพ่ือน ำมำเปิดกิจกำร  และที่ส ำคัญสถำน
ประกอบกำรที่ร่วมในหลักสูตร สำมำรถลดหย่อนภำษีได้ด้วยอย่ำงไรก็ตำม กำรจัดกำรศึกษำในรูปแบบ
ทวิศึกษำ รัฐอำจน ำไปประยุกต์ใช้ในสถำนศึกษำประเภทอื่น ๆ เช่น กลุ่มโรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์  
กลุ่มโรงเรียนตระเวนชำยแดนทั่วประเทศ หรือกำรจัดกำรศึกษำใน ๓ จังหวัดชำยแดนภำคใต้ เป็นต้น  

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการและมีมติให้ส่งรายงานพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี
พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 

 

 



- ๘ - 
 

 

 ผลการพิจารณา 

ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำ (นำยตวง  อันทะไชย ) และประธำน 
คณะอนุกรรมำธิกำรกำรอำชีวศึกษำ (นำยศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร) ได้เสนอผลกำรพิจำรณำศึกษำ 
และข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ กำรพัฒนำหลักสูตรอำชีวศึกษำในปัจจุบันที่มีกำรเปลี่ยนแปลง
บริบทต่ำง ๆ รอบด้ำน และเป็นยุคที่มีกำรเปลี่ยนแปลงบริบทต่ำง ๆ อย่ำงเป็นพลวัตร มีอำชีพใหม่ ๆ 
เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น หลักสูตรกำรเรียนกำรสอนก็ต้องมีกำรบูรณำกำรและกำรปรับปรุงพัฒนำให้
ผู้เรียนได้เกิดกระบวนกำรเรียนรู้เกิดทักษะและองค์ควำมรู้ในศำสตร์ต่ำง ๆ มำกกว่ำกำรเรียนรู้ในศำสตร์ใด
เพียงศำสตร์เดียว อันน ำไปสู่กำรประกอบอำชีพที่ต้องกำรได้ กำรบูรณำกำรควำมรู้สู่กำรพัฒนำ 
หลักสูตรจึงเป็นวิธีกำรที่มีควำมเหมำะสมที่จะน ำมำประกอบกำรพัฒนำหลักสูตรอำชีวศึกษำในยุคนี้ 
คณะกรรมำธิกำรจึงได้พิจำรณำทบทวนหลักสูตรระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง (ปวส.)  
ประเภทวิชำเกษตรกรรม บริหำรธุรกิจ คหกรรม และอุตสำหกรรมท่องเที่ยว ที่มี กำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนในวิทยำลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี วิทยำลัยอำชีวศึกษำ และวิทยำลัยพำณิชยกรรม  
เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำและออกแบบหลักสูตรนวัตวิถีเกษตรเชิงธุรกิจ  แล้วขอเสนอแนวทำง 
ในกำรพัฒนำหลักสูตร เป็น ๓ แนวทำงด้วยกัน คือ (๑) ใช้หลักสูตรประเภทวิชำเกษตรกรรม สำขำวิชำ
เทคโนโลยีกำรจัดกำรธุรกิจเกษตร ที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอยู่ในวิทยำลัยเกษตรกรรม ที่มีกำรบูรณำ
กำรควำมรู้ทำงด้ำนเกษตร และบริหำรธุรกิจเข้ำด้วยกัน พิจำรณำหำควำมเชื่อมโยงกับหลักสูตรประเภท
วิชำคหกรรม และอุตสำหกรรมท่องเที่ยว และน ำสำขำงำนที่มีลักษณะอำชีพสอดคล้องกัน มำเพ่ิมเป็น ๓ 
สำขำงำน ได้แก่  เทคโนโลยีกำรจัดกำรธุรกิจเกษตร จำกหลักสูตรประเภทวิชำเกษตรกรรม  
กำรจัดกำรงำนคหกรรมเพ่ือกำรโรงแรม จำกหลักสูตรประเภทวิชำคหกรรม กำรจัดกำรธุรกิจท่องเที่ยว
เกษตรเชิงนิเวศ จำกหลักสูตรอุตสำหกรรมท่องเที่ยว กำรเพ่ิมสำขำงำนในหลักสูตรประเภทวิชำ
เกษตรกรรม เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถเลือกเรียน รำยวิชำที่สนใจในกำรน ำไปใช้ประกอบอำชีพได้มำกขึ้น 
(๒) กำรพัฒนำหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรนวัตวิถีเกษตรเชิงธุรกิจ โดยวิเครำะห์จำกสมรรถนะในแต่ละ
อำชีพที่เกี่ยวข้องกับกำรเกษตร กำรจัดกำรทำงธุรกิจ คหกรรมศำสตร์ และกำรท่องเที่ยว เพ่ือน ำมำจัด
กลุ่มวิชำชีพพ้ืนฐำนและกลุ่มวิชำชีพเลือก รวมทั้งวิเครำะห์กลุ่มวิชำสมรรถนะแกนกลำง ที่จะน ำมำใช้  
ในกำรประกอบอำชีพ และ (๓) กำรบูรณำกำรหลักสูตรจำกหลักสูตรเกษตรกรรม สำขำวิชำเทคโนโลยี
กำรจัดกำรธุรกิจเกษตร ร่วมกับหลักสูตร คหกรรม ศิลปกรรม และอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว  
ตำมข้อ (๑) หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง มำบูรณำกำรหลักสูตรร่วมกันใหม่ ตำมข้อ (๒)  
โดยกำรน ำเอำอำชีพที่ผู้เรียนจะประสงค์ต้องกำรท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำมำวิเครำะห์ เพ่ือก ำหนด

      ๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบูรณาการความรู้ สู่หลักสูตรนวัตวิถี
เกษตรเชิงธุรกิจ คณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสร็จแล้ว 

 

 



- ๙ - 
 

รำยวิชำที่จะน ำไปใช้ในแต่ละอำชีพเพ่ือรวมเป็นหลักสูตรที่บูรณำกำรมำจำกหลักสูตรเดิมที่มีอยู่เพ่ือให้ 
มีควำมหลำกหลำยย่ิงขึ้น  

นอกจำกนี้ ได้มีข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำ
จ ำนวนผู้เรียนในสถำนศึกษำอำชีวศึกษำลดลงอย่ำงต่อเนื่อง โดยแบ่งออกเป็น (๑) ข้อเสนอต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ควรจัดกำรศึกษำที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้ำสู่กำรมีงำนท ำและประกอบอำชีพ
ได้ทั้งในสถำนประกอบกำร และกำรเป็นผู้ประกอบกำรเอง  ที่ เล็กกว่ำ SMEs จัดท ำกฎหมำย  
กฎ ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกำรศึกษำ ให้สิทธิ
ประโยชน์ทำงภำษีกับภำคเอกชนหรือสถำนประกอบกำรที่ร่วมจัดกำรศึกษำ จัดท ำระบบกำรสรรหำและ
คัดเลือกครูผู้สอนอำชีวศึกษำที่มีคุณภำพ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในกลุ่ม
อำชีพต่ำง ๆ ใช้ระบบกำรให้ทุนกำรศึกษำ จัดสรรโควตำเข้ำศึกษำต่อ หรือพัฒนำรูปแบบกำรเทียบโอน
ควำมรู้และประสบกำรณ์ โดยกำรจัดกำรฝึกอบรมวิชำชีพเพ่ือเก็บสะสมเป็นหน่วยกิต (Credit Bank) 
เพื่อสร้ำงแรงจูงใจให้มีผู้เข้ำสู่กำรศึกษำด้ำนอำชีวศึกษำเพิ่มขึ้น กำรกระจำยอ ำนำจให้สถำนศึกษำเพ่ือให้
สำมำรถพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ หรือจัดท ำหลักสูตรเชิงบูรณำกำรได้ตำมควำมพร้อมของสถำนศึกษำ
และเป็นไปตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกำรสร้ำงงำนและสร้ำงอำชีพใหม่ ๆ และกำรพัฒนำ
อำชีพที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง (๒) ข้อเสนอต่อสถำนศึกษำอำชีวศึกษำ ควรพัฒนำ
หลักสูตรกำรศึกษำทำงด้ำนกำรเกษตรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ควำมต้องกำรในปัจจุบัน  
โดยพิจำรณำจำกควำมสนใจในอำชีพที่ผู้เรียนประสงค์จะท ำหลังส ำเร็จกำรศึ กษำด้ำนกำรเกษตร  
ให้ควำมรู้ทำงด้ ำนกำรผลิต กำรแปรรูป และกำรตลำด กำรท ำ Smart farm ที่ ใช้ พ้ืนที่น้อย  
แต่ได้ผลผลิตมำก จัดท ำหลักสูตรบูรณำกำรที่มีควำมยืดหยุ่น เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตำมควำมถนัด 
ตำมควำมสนใจ และตำมควำมพร้อม ท ำควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำอำชีวศึกษำด้วยกัน  
ทั้งสถำนศึกษำของรัฐและเอกชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ในกำรใช้ครูผู้สอน ห้องเรียน เครื่องมือ 
และอุปกรณ์ร่วมกัน กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนกำรเกษตร ให้ มุ่งเป้ำหมำยไปที่ ๒ กลุ่ม คือ   
กลุ่มเกษตรกรเดิม โดยให้องค์ควำมรู้ทำงด้ำนกำรผลิตเพ่ือกำรแปรรูปที่จะสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม 
ให้กับผลผลิตได้มำกขึ้น เน้นควำมพอเพียง และเน้นคุณภำพของผลผลิตเป็นส ำคัญ และกลุ่มผู้สนใจที่จะ
เข้ำมำสู่ภำคกำรเกษตร หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) โดยให้กำรส่งเสริมและ
สนับสนุนองค์ควำมรู้ที่หลำกหลำย รวมถึงกำรน้อมน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงตำมแนวทำง 
ของศำสตร์พระรำชำมำปรับและประยุกต์ใช้เป็นแนวคิดในกำรพัฒนำหลักสูตรทำงด้ำนกำรเกษตรด้วย 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมาธิการและมีมติให้ส่งรายงานพร้อมข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยัง
คณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 



- ๑๐ - 
 

               (๕) เรื่องทีค่้างพิจารณา (ไม่มี) 
 
               (๖) เรื่องทีเ่สนอใหม่         จ านวน   ๑  เรื่อง 
 

 
 

  ผลการพิจารณา 

  ในกำรพิจำรณำรำยงำนของผู้สอบบัญชีและรำยงำนกำรเงินกองทุนเพื่อควำมปลอดภัย
ในกำรใช้รถใช้ถนน ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๒ ของที่ประชุมวุฒิสภำ มีผู้แทนจำก
กรมกำรขนส่งทำงบก กระทรวงคมนำคม และส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน เข้ำร่วมประชุม 
เพ่ือชี้แจงรำยงำนดังกล่ำว โดยรองอธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก ฝ่ำยบริหำร (นำงพรรณี  พุ่มพันธ์)  
และนักวิชำกำรตรวจเงินแผ่นดินช ำนำญกำรพิเศษ รักษำรำชกำรแทน ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจสอบ
กำรเงินและบริหำรพัสดุที่ ๑๑ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (นำยบุญชำย  ชุมแสงหิรัญ) เป็นผู้น ำ
เสนอรำยงำนต่อที่ประชุม 
 จำกนั้น  ประธำนของที่ประชุม ได้อนุญำตให้คณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม  
ซึ่งประธำนวุฒิสภำมอบหมำยให้พิจำรณำศึกษำรำยงำน และคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรวุฒิสภำ
เห็นชอบให้น ำเสนอรำยงำนดังกล่ำว โดยประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม (พลเอก ยอดยุทธ  
บุญญำธิกำร) ได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ กองทุนเพ่ือควำมปลอดภัยในกำร 
ใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้ปฏิบัติตำมข้อเสนอแนะของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) เกี่ยวกับ 
กำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีกำรจัดชั้นประเภทลูกหนี้โดยแบ่งตำมระยะเวลำค้ำงช ำระของลูกหนี้ 
ตำมหลักเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรหนี้ ท ำให้สำมำรถบริหำรจัดกำรลูกหนี้จำกกำรประมูลค่ำแผ่นป้ำย
ทะเบียนรถยนต์ให้เกิดประสิทธิภำพมำกขึ้น กปถ. มีกำรตั้งงบประมำณแบบขำดดุล  ซึ่งอำจสะท้อน 
ให้เห็นว่ำ กปถ. อำจจะมีเงินได้สะสมไม่เพียงพอต่อกำรด ำเนินงำน สตง. จึงควรตรวจสอบควำมไม่สมดุล
กันทำงบัญชีระหว่ำงรำยได้และรำยจ่ำยสุทธิว่ำมีควำมเหมำะสมในทำงบัญชีหรือไม่ ส ำหรับกำรบริหำร
โครงกำรและงบประมำณของกองทุนยังไม่มีประสิทธิภำพ ควรปรับปรุงวิธีกำรให้หน่วยงำนที่ขอรับ
จัดสรรงบประมำณเสนอแผนงำนหรือโครงกำรมำให้พิจำรณำก่อนกำรพิจำรณำอนุมัติงบประมำณ 
เช่นเดียวกับกำรจัดท ำพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีของหน่วยงำนรำชกำร  
ในกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจที่ ๑ สนับสนุนและส่งเสริมโครงกำรหรือแผนงำนทำงด้ำนควำมปลอดภัย
ในกำรใช้รถใช้ถนนของกรมกำรขนส่งทำงบก ส่วนใหญ่เป็นโครงกำรเกี่ยวกับกำรอบรมซึ่งไม่สำมำรถ  
วัดประสิทธิผลกำรด ำเนินงำนของกองทุนได้เท่ำที่ควร  ควรจะมีกำรก ำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

 - รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (ตามมาตรา ๑๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ 
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และเป็นรูปธรรม โดยเพิ่มกำรประชำสัมพันธ์ในรูปแบบอื่น ๆ เช่น จัดรำยกำรทำงวิทยุหรือทำงโทรทัศน์  
เชิญผู้เชี่ยวชำญมำให้ควำมรู้ทำงรำยกำรโทรทัศน์ ตั้งศูนย์รับฟังข้อมูลจำกประชำชนในลักษณะ  
กำรสื่อสำรสองทำง ควรน ำระบบขนส่งและจรำจรอัจฉริยะ ( Intelligent Transportation System: 
ITS) มำใช้บริหำรจัดกำรด้ำนกำรจรำจร ในกำรด ำเนินโครงกำรขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์  
เป็นโครงกำรที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณจำกกองทุน เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยส ำหรับกำรตรวจเลือด  
ของบุคคลเมำแล้วขับ พิสูจน์ปริมำณแอลกอฮอล์ในเลือดหรือสำรเสพติด หรือสำรมึนเมำ ที่น ำไปสู่
อุบัติเหตุจำกกำรใช้รถใช้ถนน แต่ด ำเนินกำรได้น้อย และอำจมีควำมซ้ ำซ้อนของกำรเบิกจ่ำยหรือไม่ 
เนื่องจำกมีระเบียบที่ก ำหนดให้ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติสำมำรถเบิกค่ำใช้จ่ำยจำกกำรน ำบุคคลไปส่ง
โรงพยำบำลเพ่ือตรวจเลือดพิสูจน์ควำมผิดจำกกระทรวงกำรคลังได้ กำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจที่ ๒ 
สนับสนุนค่ำอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิกำรอันเนื่องมำจำกกำรประสบภัยที่เกิดจำกกำรใช้รถใช้ถนน  
มีควำมล่ำช้ำ ควรเร่งด ำเนินกำรจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือที่มีคุณสมบัติเหมำะสมกับสภำพควำมพิกำร 
กำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจที่ ๓ สนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำวิจัยด้ำนควำมปลอดภัยในกำรใช้รถ 
ใช้ถนน ควรสนับสนุนงบประมำณและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและแน่นอนในกำรรวบรวมข้อมูลอุบัติเหตุ  
ที่เกิดขึ้น เก็บข้อมูลทำงกำยภำพที่อำจเป็นสำเหตุของกำรเกิดอุบัติเหตุ เพ่ือจัดท ำเป็นฐำนข้อมูล 
วิเครำะห์หำสำเหตุกำรเกิดอุบัติเหตุและตั้งเครือข่ำยในกำรระวังเหตุที่อำจเกิดขึ้น  ควรยกเลิกโครงกำร 
ที่ไม่จ ำเป็นหรือซ้ ำซ้อน เช่น กำรเดินทำงไปศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ โครงกำรจัดหำรถตู้และรถยนต์  
หุ้มเกรำะกันกระสุนและแรงระเบิด โครงกำรเช็คคนเช็ครถ Checking Point ส ำหรับโครงกำรป้ำย
ทะเบียนรถใหม่ที่สำมำรถก ำหนดเป็นชื่อของบุคคลได้นั้น ควรพิจำรณำทบทวน เนื่องจำกอำจจะท ำให้
ยำกต่อกำรจดจ ำ สร้ำงควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม และไม่สะท้อนถึงเป้ำหมำยของกองทุนในกำรส่งเสริม
ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน         
  ภำยหลังจำกที่คณะกรรมำธิกำรได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำแล้ว ประธำนของ  
ที่ประชุมได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำยแสดงควำมเห็นและมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่ำ กปถ. ควร
ทบทวนบทบำทและภำรกิจ รวมทั้งวิเครำะห์สภำพปัญหำเพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำอย่ำงจริงจัง 
เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ควรมีกำรติดตำมกำรช่วยเหลือผู้พิกำรอันเนื่องมำจำกกำรประสบภัยที่เกิด
จำกกำรใช้รถใช้ถนนเพ่ือไม่ให้ถูกทอดทิ้ง และควรดูแลในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่อุปกรณ์ ช่วยเหลือผู้พิกำร 
รวบรวมงำนวิจัยเพ่ือจัดท ำเป็นฐำนข้อมูลส ำหรับน ำมำใช้วิเครำะห์ด้ำนควำมปลอดภัยในกำรใช้รถ  
ใช้ถนน ควรเร่งรัดติดตำมหนี้ค่ำหมำยเลขทะเบียนรถค้ำงช ำระภำยใน ๑ ปี และพิจำรณำแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีหำกมีกำรประมำทเลินเล่อหรือปล่อยปละละเลยให้หนี้ 
ขำดอำยุควำม เพื่อหำผู้รับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำย ควรเพ่ิมเงินมัดจ ำในกำรประมูลทะเบียนรถเลขสวย 
จำก ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เป็น ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เพื่อป้องกันกำรทิ้งกำรประมูล ก ำหนดตัวชี้วัดที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ของกำรลดอุบัติเหตุ มีกำรเก็บสถิติและวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรวิจัยเพ่ือให้รู้ถึงสำเหตุของอุบัติเหตุ  
ที่แท้จริง สร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำเพ่ือลดอุบัติเหตุทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน  
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และภำคประชำชน โดยควรให้ควำมส ำคัญกับภำคประชำชนในกำรสร้ำง “ด่ำนชุมชน” และ 
“ด่ำนครอบครัว” เพื่อสร้ำงชุมชนที่เข้มแข็ง ให้ชุมชนและครอบครัวเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขจุดเสี่ยง 
ในชุมชนและสร้ำงวินัยกำรจรำจร จัดท ำฐำนข้อมูลอุบัติเหตุแห่งชำติที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และ 
มีควำมเป็นเอกภำพ เร่งรัดกำรอนุมัติงบประมำณให้กรมควบคุมโรคเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดส ำหรับกำรด ำเนินกำรโครงกำรขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์ 
ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ที่ปลอดภัย โดยสนับสนุนงบประมำณโครงกำรศึกษำ
ควำมส ำคัญของกำรเรียนรู้ทักษะกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ และกำรพัฒนำหลักสูตรกำรอบรมขับขี่
รถจักรยำนยันต์ที่ปลอดภัยอย่ำงต่อเนื่อง ปรับปรุงข้อสอบและกำรทดสอบส ำหรับผู้ขอใบอนุญำตขับขี่
รถจักรยำนยนต์แยกจำกข้อสอบผู้ขอใบอนุญำตขับรถยนต์  และไม่ควรใช้งบของ กปถ. ส ำหรับ 
กำรด ำเนินโครงกำรตรวจรถฟรีทั่วประเทศ เนื่องจำกสำมำรถใช้งบประมำณประจ ำปีของกรมกำรขนส่ง
ทำงบกได้  
  จำกนั้น รองอธิบดีกรมกำรขนส่งทำงบก ฝ่ำยบริหำร (นำงพรรณี  พุ่มพันธ์) ได้ตอบ
ชี้แจงสรุปได้ว่ำ กำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเป็นไปตำมหลักกำรบัญชี มีควำมเหมำะสมกับระยะเวลำ
ของลูกหนี้ที่ค้ำงช ำระ โดย กปถ. มีกำรจัดท ำหลักเกณฑ์กำรบริหำรจัดกำรหนี้ค่ำหมำยเลขทะเบียนรถ  
เพ่ือเร่งรัดกำรด ำเนินกำรติดตำมหนี้ค้ำงช ำระ ท ำให้มีกำรจัดเก็บรำยได้เพ่ิมมำกขึ้นและมีหนี้ค้ำงช ำระ
ลดลง มีกำรขึ้นแบล็คลิสลูกหนี้ที่ไม่ช ำระเงิน มีกำรฟ้องจัดเก็บหนี้ส่วนต่ำงจำกกำรประมูล และมีกำร
ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรขอรับจัดสรรเงินจำก กปถ. โดยให้หน่วยงำนที่ขอรับจัดสรรเงินต้องเสนอ
โครงกำรมำก่อนพร้อมทั้งแผนงำนและแผนกำรเบิกจ่ำยเงินที่ชัดเจน มีควำมเหมำะสมและสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ รวมทั้งมีกำรติดตำมประเมินผลโครงกำรที่ได้รับอนุมัติโดยก ำหนดเป็นตัวชี้วัดของ กปถ. 
ส ำหรับกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจที่ ๑ กปถ. จะให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมโครงกำรหรือแผนงำน
ทำงด้ำนควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนนที่ไม่ซ้ ำซ้อน กำรด ำเนินกำรโครงกำรตำมพันธกิจที่ ๒  
ค่ำอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิกำรฯ ในปี ๒๕๖๕ กปถ. จะมีกำรด ำเนินกำรลงนำมในสัญญำร่วมกัน (MOU) 
กับกระทรวงสำธำรณสุขและกรมกำรแพทย์ เพ่ือเร่งด ำเนินกำรจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิกำรที่มี
คุณสมบัติเหมำะสมกับสภำพควำมพิกำรของผู้ที่ยื่นค ำขอ สนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำวิจัยเพ่ือลด
อุบัติเหตุ ส ำหรับกำรจัดหำรถยนต์หุ้มเกรำะกันกระสุนและแรงระเบิดเป็นกำรด ำเนินกำรที่รวมอยู่ใน
โครงกำรจัดหำรถตู้ซึ่งจะมีกำรเบิกจ่ำยแล้วเสร็จในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในส่วนของกำรด ำเนิน
โครงกำรเช็คคน เช็ครถ Checking Point สำมำรถลดอุบัติเหตุของรถโดยสำรสำธำรณะได้ ควบคู่กับ
ระบบ GPS Tracking ที่ใช้ติดตำมและควบคุมรถโดยสำรและรถบรรทุก  ทั้งนี้ เพื่อควำมปลอดภัยในกำร
ใช้รถใช้ถนน กปถ. มีกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ส ำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ ซึ่งจะมีกำรปรับบทบำท  
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ภำรกิจ ในกำรลดอุบัติเหตุในท้องถนนให้ลดลง โดยในปี ๒๕๖๕ ได้มุ่งเน้นกำรลดอุบัติเหตุของ
รถจักรยำนยนต์ให้ลดลง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ และมีกำรสร้ำงเครือข่ำยชุมชนเพ่ือมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร
เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรใช้รถใช้ถนน  
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