
 

 

 
 
 
 
 
 

 
โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ 
(เกียกกำย) ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ  
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง  
และนำยศุภชัย  สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท ำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม 
ตำมระเบียบวำระกำรประชุม สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม จ านวน   ๔   เรื่อง 
 ๑.๑ รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งตำมรำยงำน  

กำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรสรรหำผู้สมัครรับเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรโดยกระบวนกำรเลือกตั้ง
ขั้นต้น (Primary Vote) ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ ของคณะกรรมำธิกำร
กิจกำรองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ 

 ๑.๒ รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง 
มำตรกำรแก้ไขปัญหำจรำจรในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑล กรณีศึกษำ กำรบริหำรจัดกำรจรำจร 
โดยใช้ระบบจรำจรและขนส่งอัจฉริยะ ( Intelligent Transport System : ITS) ของคณะกรรมำธิกำร 
กำรคมนำคม 

 นอกจำกนี้ ประธำนได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม จ ำนวน ๒ เรื่อง คือ 
 ๑.๓ กระทู้ถำมซึ่งประธำนวุฒิสภำได้พิจำรณำและอนุญำตให้ตั้งเป็นกระทู้ถำมเป็นหนังสือ
ในที่ประชุมวุฒิสภำ ที่ไม่อำจบรรจุเข้ำระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสำมัญประจ ำปี 
ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๔ ได้ภำยในก ำหนดเวลำ ๑๕ วัน ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐  
จ ำนวน ๙ กระทู้ คือ  

 ๑) กระทู้ถำม เรื่อง ปัญหำกำรส่งออกข้ำวไทยไปยังต่ำงประเทศที่ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
(นำยบุญมี  สุระโคตร เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์) 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง)  

วันจันทร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ 



๒ 
 

 

 ๒) กระทู้ถำม เรื่อง ภำรกิจและบทบำทของกระทรวงกลำโหมในกำรสนับสนุนก ำลังพล
และยุทโธปกรณ์ให้กับรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙  
(ว่ำที่ร้อยตรี วงศ์สยำม  เพ็งพำนิชภักดี เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกลำโหม) 

 ๓) กระทู้ถำม เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำแรงงำนต่ำงด้ำวให้เข้ำมำท ำงำนอย่ำงถูกต้อง  
ตำมกฎหมำย และกำรแก้ปัญหำขำดแคลนแรงงำนของประเทศไทย (พลเอก ดนัย  มีชูเวท เป็นผู้ตั้งถำม  
ถำมนำยกรัฐมนตรี) 

 ๔) กระทู้ถำม เรื่อง กำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำ
ประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (นำยอ ำพล  จินดำวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

 ๕) กระทู้ถำม เรื่อง โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเหลือง ช่วงลำดพร้ำว - ส ำโรง  
(นำยสุรเดช  จิรัฐติเจริญ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม) 

๖) กระทู้ถำม เรื่อง กำรปรับเปลี่ยนผลผลิตทำงกำรเกษตรที่มีควำมคุ้มค่ำทำงเศรษฐกิจ 
(นำยสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

๗) กระทู้ถำม เรื่อง ปัญหำกำรขำดแคลนครูในสถำนศึกษำขนำดเล็ก (นำยออน  กำจกระโทก 
เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร) 

๘) กระทู้ถำม เรื่อง กำรลดขนำดก ำลังคนภำครัฐเพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยด้ำนบุคลำกร 
ของรัฐระยะยำว (นำยอ ำพล  จินดำวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี) 

๙) กระทู้ถำม เรื่อง กำรพัฒนำที่ดินย่ำนสถำนีกรุงเทพ (หัวล ำโพง) (นำยสุรเดช  จิรัฐิติเจริญ 
เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม) 

 ๑.๔ ด้วยคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... แจ้งว่ำ 
ได้จัดท ำรำยงำนกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ....  เสร็จแล้ว ซึ่งร่ำงพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำวจะครบก ำหนดกำรพิจำรณำในวันอังคำรที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ นี้  ดังนั้น เพื่อให้เกิดควำมรอบคอบ
ในกำรพิจำรณำของที่ประชุมวุฒิสภำและกำรด ำเนินงำนของวุฒิสภำอยู่ภำยในกรอบเวลำที่รัฐธรรมนูญ
ก ำหนด คณะกรรมำธิกำรจึงประสงค์จะเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว เพ่ือให้ที่ประชุมวุฒิสภำ 
ได้พิจำรณำในวันอังคำรที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำเหตุผลควำมจ ำเป็นของคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญแล้วจึงเห็นสมควรจะบรรจุร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวในระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ  
ในวันพรุ่งนี้ คือ วันอังคำรที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๔ เพ่ือให้ที่ประชุมได้พิจำรณำ และจะได้ส่งรำยงำนของ
คณะกรรมำธิกำรและร่ำงพระรำชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... ให้สมำชิกวุฒิสถำทรำบโดยด่วน 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 (๒)  รับรองรายงานการประชุม (ไม่ม)ี 
 
 



๓ 
 

 

 ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาค่าปลูกค่าชดเชยและค่าบ ารุงรักษาป่าจากวดั 
ส านักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ และศาสนสถาน (พลต ารวจโท ศานิตย์  มหถาวร เป็นผูต้ั้งถาม ถามรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

 (๓)  กระทูถ้าม  
 ๓.๑ กระทูถ้ามเป็นหนังสือ                                              จ านวน   ๓   เรื่อง 

 

 

 

  

 ผลการพิจารณา  
    ตำมที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๕๖ “ในกรณีที่กำรด ำเนินกำร
โครงกำรใด ๆ ของหน่วยงำนของรัฐ มีควำมจ ำเป็นต้องเข้ำใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่ำ และจะต้องมีกำรปลูกป่ำ
ทดแทนเพื่อกำรอนุรักษ์หรือรักษำสภำพแวดล้อมของพ้ืนที่ด้วย ให้ส ำนักงบประมำณพิจำรณำจัดสรร/อนุมัติ
งบประมำณเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรปลูกป่ำทดแทนให้กับหน่วยงำนของรัฐเจ้ำของโครงกำรหรือหน่วยงำน
ของรัฐที่เป็นผู้ด ำเนินกำรปลูกป่ำตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติก ำหนด 
โดยถือเป็นค่ำใช้จ่ำยส่วนหนึ่งของโครงกำรนั้น ๆ ด้วย” ท ำให้วัด ส ำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ และศำสนสถำนซึ่งอยู่
ในเขตพ้ืนที่ป่ำไม้ต้องขอใบอนุญำตใช้พ้ืนที่กับกรมป่ำไม้ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม  
และช ำระค่ำปลูกป่ำชดเชยในอัตรำไร่ละ ๑๐,๙๖๐ บำท ซึ่งเป็นจ ำนวนเงินที่สูงมำก ก่อให้เกิดภำระกับวัด 
ส ำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ และศำสนสถำนที่มีพ้ืนที่จ ำนวนมำก ทั้งยังส่งผลกระทบต่อกำรดูแลรักษำป่ำไม้  
เนื่องจำกวัดซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่ำได้มีกำรดูแลรักษำป่ำไม้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะวัดป่ำภูก้อน อ ำเภอนำยงู 
จังหวัดอุดรธำนี ซึ่งได้รับอนุญำตให้เข้ำท ำประโยชน์และอยู่อำศัยในเขตป่ำสงวนแห่งชำติป่ำนำยูง - น้ ำโสม  
ในกำรจัดตั้งพุทธอุทยำน ได้มีมำตรกำรดูแลรักษำผืนป่ำและกำรป้องกันไฟไหม้ป่ำ ท ำให้ผืนป่ำรอบวัดยังมี 
ควำมอุดมสมบูรณ์  นอกจำกนี้ วัดไม่ใช่หน่วยงำนของรัฐ ส ำนักงบประมำณจึงไม่สำมำรถด ำเนินกำรจัดสรร
งบประมำณให้ได้  ทั้งนี้ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติจะเป็นผู้ขออนุญำตใช้พ้ืนที่ต่อกรมป่ำไม้ แล้วมอบให้
วัดหรือส ำนักสงฆ์เป็นผู้ใช้ประโยชน์ แต่ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติไม่สำมำรถขอรับกำรจัดสรร
งบประมำณได้ เพรำะไม่ใช่ผู้เข้ำใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ เป็นเพียงผู้ขออนุญำตใช้พ้ืนที่เท่ำนั้น ขอเรียนถำมว่ำ 
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีนโยบำยทบทวนกำรพิจำรณำแนวทำงกำรปฏิบัติตำมมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่ำว เพ่ือยกเว้นค่ำปลูกป่ำชดเชยและค่ำบ ำรุงรักษำป่ำให้แก่วัด ส ำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ 
และศำสนสถำน ที่ตั้งหรือสร้ำงขึ้นโดยถูกต้องตำมกฎหมำยหรือไม่ อย่ำงไร และมีนโยบำยที่จะสนับสนุน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำทรัพยำกรป่ำไม้และป้องกันไฟป่ำให้แก่วัด ส ำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ และศำสนสถำน  
ที่ตั้งหรือสร้ำงขึ้นโดยถูกต้องตำมกฎหมำยได้หรือไม่ อย่ำงไร รวมถึงขอให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเร่งรัดกำรด ำเนินกำรยกเว้นค่ำใช้จ่ำยในกำรปลูกป่ำตำมมติของ
คณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 



๔ 
 

 

  นำยวรำวุธ  ศิลปอำชำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำมตอบชี้แจงว่ำ  กรมป่ำไม้และส ำนักงบประมำณได้ก ำหนดรำคำค่ำปลูกป่ำทดแทน 
ดังนี้ งำนปลูกป่ำ ๓,๙๐๐ บำทต่อไร่ งำนบ ำรุงป่ำ (อำยุ ๒ – ๖ ปี) ๑,๐๒๐ บำทต่อไร่ต่อปี งำนบ ำรุงป่ำ  
(๗ – ๑๐ ปี) ๔๙๐ บำทต่อไร่ต่อปี  ดังนั้น ค่ำใช้จ่ำยในระยะเวลำ ๑๐ ปี จึงเท่ำกับ ๑๐,๙๖๐ บำทต่อไร่  
กรมป่ำไม้ก ำหนดกติกำดังกล่ำวตำมยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี ซึ่งก ำหนดว่ำประเทศไทยจะต้องมีพ้ืนที่สีเขียว 
ร้อยละ ๕๕ โดยเป็นพื้นที่ป่ำร้อยละ ๔๐ และเป็นพ้ืนที่สีเขียวในเมืองร้อยละ ๑๕  ทั้งนี้ ในส่วนของพื้นที่ป่ำ  
ร้อยละ ๔๐ จะต้องเป็นพ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๕ และเป็นพ้ืนที่ป่ำเพ่ือเศรษฐกิจประมำณ  
ร้อยละ ๑๕ ปัจจุบันกรมป่ำไม้ได้อนุมัติค ำขออนุญำตในกำรสร้ำงวัดจำกส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ  
จ ำนวน ๑,๐๒๖ แห่ง พ้ืนที่ประมำณ ๒๔,๐๐๐ - ๒๕,๐๐๐ ไร่ และอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำค ำขออนุญำต ๘๓ แห่ง 
ประมำณ ๑,๐๐๐ กว่ำไร่ และคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ให้ทุกส่วนรำชกำรที่ต้องกำร
เข้ำใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่ำหรือได้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่ำแต่ยังไม่ได้ขออนุญำตท ำเรื่องขออนุญำตให้ถูกต้อง
ภำยใน ๑๘๐ วันนับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ ต่อมำวันที่ ๑๑ พฤษภำคม ๒๕๖๔ ได้มีกำรขยำยเวลำกำรยื่น
ขออนุญำตไปอีก ๑๒๐ วัน ซึ่งครบก ำหนด วันที่ ๗ กันยำยน ๒๕๖๔ อย่ำงไรก็ดี ในกำรประชุมคณะกรรมกำร
สิ่งแวดล้อมแห่งชำติ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยำยน ๒๕๖๔ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอ
ให้โครงกำรของรัฐบำงประเภทไม่ต้องจัดสรรงบประมำณค่ำปลูกป่ำทดแทนตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ 
มกรำคม ๒๕๕๖ ซึ่งคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติได้เห็นชอบให้โครงกำรสร้ำงศำสนสถำนและสถำนที่
ประกอบกิจกรรมทำงศำสนำเป็นโครงกำรที่ไม่ต้องจัดสรรงบประมำณค่ำปลูกป่ำทดแทน มติดังกล่ำว 
อยู่ระหว่ำงกำรเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และหำกคณะรัฐมนตรีเห็นชอบวัดก็ไม่ต้องจ่ำยค่ำปลูกป่ำ
ทดแทน ส่วนประเด็นกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำทรัพยำกรป่ำไม้และป้องกันไฟป่ำให้แก่วัด  
ส ำนักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ และศำสนสถำน ปัจจุบันกรมป่ำไม้ยังไม่มีนโยบำยจัดสรรงบประมำณให้แก่วัดในกำรดูแลป่ำ 
แต่มีโครงกำรที่วัด กรมป่ำไม้ และอุทยำนร่วมกันบ ำรุงรักษำป่ำและป้องกันไฟป่ำ 

 

 ผลการพิจารณา   
 สืบเนื่องจำกกำรได้ลงปฏิบัติงำนในพ้ืนที่อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ ๒ 
ตุลำคม ๒๕๖๔ ได้มีโอกำสไปร่วมรับฟังปัญหำของประชำชนที่ต ำบลดีลัง ซึ่งมีผู้ลักลอบน ำขยะพิษจ ำนวนมำก
มำทิ้งไว้ในชุมชน ส่งผลกระทบอย่ำงรุนแรงต่อประชำชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ทั้งระยะสั้นและระยะยำว 
เข้ำข่ำยกำรกระท ำที่ผิดกฎหมำยหลำยฉบับ และไม่เป็นไปตำมมำตรำ ๕ ของพระรำชบัญญัติสุขภำพแห่งชำติ 
พ.ศ. ๒๕๕๐ ท่ีบัญญัติว่ำ “บุคคลมีสิทธิในกำรด ำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภำพ” 
จำกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นนำยอ ำเภอพัฒนำนิคม เทศบำลต ำบลดีลัง และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้เข้ำไปแก้ไขปัญหำ  
นอกจำกนี้ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติที่ ๔ กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน

  ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะพิษในชุมชน (นายอ าพล จินดาวัฒนะ 
เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 



๕ 
 

 

รำชอำณำจักร (กอ.รมน.) กองบังคับกำรปรำบปรำมกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อม กรมโรงงำนอุตสำหกรรม ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัดลพบุรี ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดลพบุรี 
อ ำเภอพัฒนำนิคม และเทศบำลต ำบลดีลัง ได้ร่วมกันลงพ้ืนที่เมื่อวันที่ ๑๗ กันยำยน ๒๕๖๔ แจ้งควำม 
เพื่อด ำเนินคดีกับผู้กระท ำควำมผิด  นอกจำกนี้ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้ร่วมหำรือกับอธิบดีกรมสอบสวน
คดีพิเศษเพ่ือขอให้ก ำหนดคดีดังกล่ำวเป็นคดีพิเศษ รวมทั้งกรมโรงงำนอุตสำหกรรมได้มอบหมำยให้
บริษัทเอกชนเข้ำไปเก็บตัวอย่ำงเพ่ือท ำกำรประเมินว่ำจะก ำจัดสำรพิษอย่ำงไร จำกกำรตรวจสอบพบว่ำ  
กำรก ำจัดสำรพิษต้องใช้ระยะเวลำยำวนำนและใช้งบประมำณเป็นจ ำนวนมำก จำกปัญหำที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่ำ
มีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหลำยหน่วยงำนและมีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องหลำยฉบับ ท ำให้กำรแก้ไขปัญหำไม่เป็นไป
ในทิศทำงเดียวกัน ปัญหำกำรลักลอบทิ้งขยะพิษไม่ได้มีเฉพำะที่ต ำบลดีลัง อ ำเภอพัฒนำนิคม จังหวัดลพบุรี 
เพียงที่เดียว แต่ได้เกิดขึ้นในอีกหลำยพ้ืนที่ของประเทศไทยและเกิดขึ้นตลอดเวลำในช่วงระยะเวลำหลำยปี 
ที่ผ่ำนมำและมีจ ำนวนมำกขึ้นเรื่อย ๆ สร้ำงควำมเสียหำยให้กับชุมชน พ้ืนดิน และแหล่งน้ ำ ขอเรียนถำมว่ำ 
รัฐบำลมีกำรด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขปัญหำในด้ำนกำรจัดกำรขยะพิษ กำรด ำเนินกำรทำงกฎหมำย กำรป้องกัน
ผลกระทบที่ลุกลำมต่อประชำชน ชุมชน และสิ่งแวดล้อมไปแล้วอย่ำงไร และมีแผนจะด ำเนินกำร
แก้ปัญหำให้จบอย่ำงไร เมื่อใด ตลอดจนมีนโยบำย มำตรกำรและแผนกำรบังคับใช้กฎหมำย กำรเฝ้ำระวัง 
กำรป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหำลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีกหรือไม่ อย่ำงไร นอกจำกนี้ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมมีแนวคิดในกำรผลักดันให้เรื่องดังกล่ำวเป็นคดีพิเศษหรือไม่      
  นำยวรำวุธ  ศิลปอำชำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
ผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำม ตอบชี้แจงว่ำ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยำยน ๒๕๖๔ กรมควบคุมมลพิษ 
ได้ร่วมกับเทศบำลต ำบลดีลังท ำกำรตรวจสอบพ้ืนที่ดังกล่ำว จ ำนวน ๒๔ ไร่ ในเบื้องต้นมีกำรบ่งชี้ว่ำเป็นขยะพิษ
ที่มีกำรลักลอบน ำมำทิ้งเป็นสำรเคมีอันตรำย รวมทั้งได้มีกำรวิเครำะห์จำกผู้เกี่ยวข้องว่ำเป็นภัยต่อสุขภำพ
ของประชำชน และจำกกำรตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่ำ น้ ำในแหล่งน้ ำผิวดิน บ่อน้ ำที่ใช้ประโยชน์ในบริเวณ
ใกล้จุดที่มีกำรลักลอบทิ้งของเสียได้มีกำรตรวจพบโลหะหนัก ได้แก่ เหล็ก แบเรียม อะลูมิเนียม ในปริมำณ 
ที่ค่อนข้ำงต่ ำ แสดงให้เห็นว่ำสำรเคมีที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่ำวยังไม่ไหลยังออกไปยังเขตพ้ืนที่ที่เป็นแหล่ง
น้ ำผิวดิน ส่วนบ่อน้ ำซึมที่อยู่ระหว่ำงบ่อรองรับน้ ำทิ้งจำกกองสำรเคมีได้ตรวจพบสำรพิษหลำยชนิด ในกรณี
ของน้ ำใต้ดินกรมทรัพยำกรน้ ำบำดำลอยู่ระหว่ำงกำรตรวจสอบว่ำได้รับผลกระทบจำกสำรเคมีหรือไม่  
ส่วนดินบริเวณรอบบ่อยังมีคุณภำพที่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งไอระเหยจำกสำรเคมีรอบบริเวณพ้ืนที่
พบว่ำยังมีควำมปลอดภัยต่อสุขภำพของประชำชน ขณะนี้ต ำรวจทรำบเบำะแสของบริษัทที่น ำสำรพิษมำทิ้ง
ในพ้ืนที่ดังกล่ำวแล้ว อย่ำงไรก็ตำม งบประมำณที่ใช้ในกำรแก้ปัญหำนี้ มีจ ำนวน ๑๐ ถึง ๑๒ ล้ำนบำท  
ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรประสำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องว่ำจะน ำงบประมำณในส่วนใดมำใช้เพ่ือบ ำบัดสำรพิษ 
นอกจำกนี้ กรมควบคุมมลพิษได้แจ้งควำมด ำเนินคดีผู้กระท ำควำมผิดแล้ว และได้ประสำนงำนไปยัง 
กรมโรงงำนอุตสำหกรรมและเทศบำลต ำบลดีลังเพื่อออกค ำสั่งให้แก้ไขและระงับเหตุควำมเดือดร้อนร ำคำญ
ในเบื้องต้น รวมทั้งสืบหำโรงงำนที่เป็นต้นตอของสำรพิษว่ำอยู่ที่ใด  ในส่วนของนโยบำย มำตรกำร  
และแผนกำรบังคับใช้กฎหมำย กำรเฝ้ำระวัง กำรป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหำนั้น กรมควบคุมมลพิษได้ร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสนับสนุนและผลักดันให้ภำคอุตสำหกรรมพัฒนำ เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ผลิตภัณฑ์ 



๖ 
 

 

กระบวนกำรผลิต กำรบริกำร และกำรบริโภคอย่ำงต่อเนื่อง เน้นกำรลดกำรใช้สำรเคมีอันตรำย กำรลดของเสีย
และของเหลือใช้ ผลักดันกฎหมำยเกี่ยวกับกำรจัดท ำท ำเนียบกำรปลดปล่อยและเคลื่อนย้ำยมลพิษที่เผยแพร่
สู่สำธำรณชนเกี่ยวกับชนิดและปริมำณของมลพิษที่มีกำรปลดปล่อยจำกแหล่งก ำเนิดประเภทต่ำง  ๆ 
สู่สิ่งแวดล้อม ทั้งอำกำศ ดิน น้ ำ รวมถึงข้อมูลกำรน ำน้ ำเสีย และของเสียออกจำกแหล่งก ำเนิดไปบ ำบัด  
หรือก ำจัด พัฒนำระบบกำรก ำกับดูแลกำรขนส่งของเสียอันตรำยทำงอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ให้ครอบคลุม  
ทุกโรงงำนที่ เป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษ พัฒนำระบบกำรก ำกับดูแลกำรขนส่งของเสียอันตรำยทำง
อิเล็กทรอนิกส์มำใช้ให้ครอบคลุมทุกโรงงำนที่เป็นแหล่งก ำเนิดมลพิษ ตรวจสอบโรงงำนรีไซเคิล หรือโรงงำน
ก ำจัดและบ ำบัดกำกอุตสำหกรรมอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกำรก ำจัดหรือบ ำบัด
อย่ำงถูกวิธี เพ่ิมศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ระดับท้องถิ่น และเครือข่ำยภำคประชำชน ในกำรเฝ้ำระวังกำรลักลอบ  
ทิ้งกำกอุตสำหกรรม กำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรรีไซเคิลและก ำจัดกำกอุตสำหกรรม
ที่ทันสมัย และถูกต้อง สร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับสังคม กำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  
ในกำรตรวจสอบบ่งชี้ชนิดกำกอุตสำหกรรม กำรสืบหำผู้กระท ำควำมผิด กำรแก้ไขปัญหำ  รวมไปถึง 
กำรฟ้องร้องให้ด ำเนินคดีทำงแพ่งและอำญำ ตลอดจนกำรผลักดันนโยบำยเศรษฐกิจชีวภำพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวมำด ำเนินงำนในระดับพ้ืนที่ในเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (EEC)  
 

 

ผลการพิจารณา  
 เนื่องจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม (นำยอิทธิพล  คุณปลื้ม) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำม

ติดภำรกิจส ำคัญไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมได้ จึงขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมดังกล่ำวออกไปเป็นวันจันทร์ 
ที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๔  

 ๓.๒ กระทูถ้ามด้วยวาจา  จ านวน   ๒   เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา  
จำกที่ปรำกฏตำมข่ำวว่ำมีนักโทษคดีส ำคัญคดีหนึ่งที่สังคมให้ควำมสนใจ โดยอดีตรัฐมนตรี

ท่ำนหนึ่งที่ได้รับโทษ ๓๖ ปี และได้ลดโทษตำมล ำดับ ซึ่งจะพ้นโทษประมำณวันที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๖๘  

  ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เรียนรู้และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวัฒนธรรม) 

    ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การลดโทษให้นักโทษคดีจ าน าข้าว (นายวันชัย  สอนศิริ  
เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) 

 
 



๗ 
 

 

โดยหำกมีกำรลดโทษอีกอำจพ้นโทษเร็วกว่ำที่ก ำหนด และอดีตรัฐมนตรีอีกบำงคนได้รับโทษ ๔๘ ปี จะพ้นโทษ 
วันที่ ๒๑ เมษำยน ๒๕๗๑ นอกจำกนี้ มีอดีตข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่รับโทษ ๔๐ ปี จะพ้นโทษประมำณปี ๒๕๖๙ 
รวมถึงผู้มีฐำนะดีรับโทษได้รับโทษ ๔๘ ปี จะพ้นโทษวันที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๖ ซึ่งบุคคลเหล่ำนี้ได้สร้ำง 
ควำมเสียหำยกับประเทศอย่ำงมำก ทั้งเรื่องหนี้ของประเทศมูลค่ำมหำศำล มีกำรสูญเสียชีวิตจำกคดีนี้  
หลำยคน ทั้งปรำกฏว่ำศำลมีค ำพิพำกษำตัดสินลงโทษรุนแรงมำก แต่กรมรำชทัณฑ์ ภำยใต้กำรก ำกับดูแล 
ของกระทรวงยุติธรรมกลับมีมำตรกำรในลักษณะลดหย่อนผ่อนโทษ รวมถึงมำตรกำรจัดชั้นนักโทษเขำ้สูร่ะบบดงักลำ่ว 
ท ำให้ประชำชนเกิดควำมเคลือบแคลงสงสัย จนมีกำรตั้งข้อสังเกตว่ำคนมีเงิน มีอิทธิพล มีอ ำนำจ จะไม่ติดคุก 
ถึงจะติดคุกก็ได้รับควำมสะดวกสบำย และติดคุกระยะเวลำไม่นำน ในขณะที่คนจนติดคุกในระยะเวลำนำน  
สิ่งเหล่ำนี้ คือควำมเหลื่อมล้ ำในคุก  นอกจำกนี้ ยังมีกำรกล่ำวกันอีกว่ำอำจมีกำรใช้เงินในกำรเลื่อนชั้นนักโทษ
ให้ดีขึ้น ในกำรนี้ได้มีกำรก ำกับดูแลกระบวนกำรเหล่ำนี้หรือไม่ ขอเรียนถำมว่ำ กระบวนกำรเลื่อนขั้นของ
นักโทษเหล่ำนี้ รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมทรำบข้อมูลหรือไม่ มีส่วนรู้เห็น และมีกำรตรวจสอบหรือไม่ อย่ำงไร 
อีกทั้งเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในกำรลดโทษ เลื่อนระดับนักโทษ มีกำรใช้เงินเพ่ือให้ได้รับกำรเลื่อนระดับนักโทษ
หรือไม่ ในส่วนคดีทุจริต คดียำเสพติด ที่สร้ำงควำมเสียหำยกับประเทศ โดยมีค ำพิพำกษำตัดสินรุนแรง 
และพิจำรณำคดีรวดเร็ว แต่นักโทษกลับได้รับกำรพ้นโทษออกจำกคุกเร็ว จะมีมำตรกำรในกำรทบทวน 
กำรลดโทษ เลื่อนระดับชั้นนักโทษหรือไม่ อย่ำงไร ส ำหรับกำรเลื่อนชั้นนักโทษได้ด ำเนินกำรพิจำรณำอยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของเรือนจ ำ กรมรำชทัณฑ์ทั้งหมด ท ำให้สังคมเกิดควำมไม่แน่ใจเรื่องควำมโปร่งใส 
จะด ำเนินกำรอย่ำงไร อำทิ ให้บุคคลภำยนอกสำมำรถตรวจสอบได้ หรือร่วมเป็นคณะกรรมกำรในกำร
ตรวจสอบกลั่นกรอง 

นำยสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม ผู้ซึ่งถูกตั้งกระทู้ถำมตอบชี้แจงว่ำ 
ขอยืนยันว่ำที่ผ่ำนมำได้บริหำรควำมยุติธรรมในทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแก้ปัญหำต่ำง ๆ ให้แก่ประชำชน 
อย่ำงเต็มที่ ในส่วนประเด็นที่เกี่ยวกับกำรที่นักโทษพ้นโทษออกจำกเรือนจ ำเร็วเกินไปนั้น เรื่องดังกล่ำวนี้ มั่นใจว่ำ   
ที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้วเป็นเรื่องที่ถูกต้อง รวมทั้งเป็นไปตำมขั้นตอนต่ำง ๆ ซึ่งมีแนวทำงปฏิบัติมำตั้งแต่  
พ.ศ. ๒๔๕๙ ซึ่งมีพระรำชกฤษฎีกำพระรำชทำนอภัยโทษ รวม ๕๒ ฉบับ โดยแนวทำงกำรด ำเนินกำรปฏิบัติ
จะเป็นขั้นตอนรูปแบบที่ชัดเจน และมีกำรปรับปรุงมำเป็นล ำดับ ทั้งเรื่องลักษณะโทษ ประเภทโทษ ชั้นนักโทษ 
เพื่อใช้ประกอบกำรลดโทษ ส ำหรับกำรจัดชั้นนักโทษจะมีกำรพิจำรณำ ๖ เดือนต่อครั้ง หำกไม่มีกำรกระท ำ
ที่ผิดกฎระเบียบของกรมรำชทัณฑ์ที่ได้ก ำหนดไว้ ก็จะได้รับกำรพิจำรณำเลื่อนชั้นตำมล ำดับ อย่ำงไรก็ตำม 
พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในกลุ่มของนักโทษที่ท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่  ทั้งนี้ ในส่วน
ประเภทนักโทษมีกำรแบ่งเป็น ๕ ประเภท คือ กลุ่มที่ ๑ นักโทษเด็ดขำดคดีอำญำทั่วไป (ไม่ร้ำยแรง) นักโทษชั้นกลำง
จะลดโทษ ๑ ใน ๕ ในส่วนนักโทษชั้นเยี่ยมจะลดโทษ ๑ ใน ๒ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มนักโทษเด็ดขำดคดีอำญำร้ำยแรง 
(กลุ่มบุคคลที่มีประเด็นตั้งถำม) นักโทษชั้นกลำงจะลดโทษ ๑ ใน ๖ นักโทษชั้นเยี่ยมจะลดโทษ ๑ ใน ๓ กลุ่มที่ ๓ 
นักโทษควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดรำยเล็ก (โทษจ ำคุกไม่เกิน ๘ ปี) นักโทษชั้นกลำงจะลดโทษ ๑ ใน ๘  
นักโทษชั้นเยี่ยมจะลดโทษ ๑ ใน ๕ กลุ่มที่ ๔ นักโทษควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด (โทษจ ำคุกเกิน ๘ ปี) 
นักโทษชั้นกลำงจะลดโทษ ๑ ใน ๙ นักโทษชั้นเยี่ยมจะลดโทษ ๑ ใน ๖ กลุ่มที่ ๕ นักโทษเด็ดขำดที่ต้อง 
ประหำรชีวิต ที่เคยได้รับพระรำชทำนอภัยโทษแล้ว ต่อไปไม่ได้รับพระรำชทำนอภัยโทษอีก นอกจำกนี้ นักโทษ



๘ 
 

 

เด็ดขำดที่เกี่ยวกับยำเสพติด ฐำนควำมผิดเกี่ยวกับกำรผลิต น ำเข้ำ ส่งออก หรือเพ่ือจ ำหน่ำย (จ ำคุกเกิน ๘ ปี) 
กรณีมีค ำพิพำกษำหลังจำกมีกำรพระรำชทำนอภัยโทษครั้งที่ ๑ แล้ว ในครั้งที่ ๒ จะไม่มีกำรลดโทษ ทั้งนี้ 
กรณีนักโทษเด็ดขำดที่มีกำรกระท ำควำมผิดซ้ ำครั้งที่ ๒ จะไม่ได้รับกำรเป็นนักโทษชั้นกลำง แต่จะเป็น
นักโทษชั้นต้องปรับปรุง หำกกระท ำผิดซ้ ำเป็นครั้งที่ ๓ จะเป็นนักโทษชั้นต้องปรับปรุงมำก ซึ่งชั้นเหล่ำนี้ 
จะไม่ได้รับกำรพระรำชทำนอภัยโทษ ส ำหรับประเด็นนักโทษกลุ่มที่เป็นประเด็นถำม คือ ประเภทนักโทษ
กลุ่มที่ ๒ และเป็นนักโทษชั้นเยี่ยม (เป็นไปตำมแนวทำงในกำรปฏิบัติ) ซึ่งพระรำชกฤษฎีกำพระรำชทำนอภัยโทษ
ตั้งแต่อดีต ในกลุ่มที่ ๒ กลุ่มนักโทษเด็ดขำดคดีอำญำร้ำยแรง จะได้ลดโทษครึ่งหนึ่ง แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗   
มีกำรปรับเปลี่ยนเป็น ๑ ใน ๓ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบันมีกำรพระรำชทำนอภัยโทษ ๑๔ ครั้ง 
โดยใช้หลักเกณฑ์นี้มำตลอด เว้นแต่พระรำชกฤษฎีกำอภัยโทษที่มิใช่วันส ำคัญเฉลิมพระชนม์พรรษำ ส ำหรับ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบได้มีกำรตรวจสอบอย่ำงรอบคอบเรียบร้อยทุกครั้ง ในส่วน
กระบวนกำรต่ำง ๆ ที่ได้มีกำรด ำเนินกำรไปแล้วพร้อมให้มีกำรตรวจสอบได้ 
 

 

ผลการพิจารณา  
เนื่องจำกรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นำยประภัทร  โพธสุธน)  

ผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำมติดภำรกิจ ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมได้ ขอเลื่อนไปตอบในวันที่ ๒๗ 
ธันวำคม ๒๕๖๔  ทั้งนี้ หำกสมำชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถำมด้วยวำจำ ก็ให้เสนอใหม่เพ่ือให้พิจำรณำ 
ในวันดังกล่ำว 

จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้ขอยกระเบียบวำระท่ี (๗) เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมำพิจำรณำก่อน 
ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นด้วย  

 (๗)  เรื่องอื่น ๆ   จ านวน   ๒   เรื่อง 

 

  ผลการพิจารณา 
                 โดยที่กรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม ว่ำงลง ๑ ต ำแหน่ง ที่ประชุมจึงได้มีมติตั้ง  
นำยถำวร  เทพวิมลเพชรกุล เป็นกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม แทนต ำแหน่งที่ว่ำง ตำมที่
ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม (พลเอก ยอดยุทธ  บุญญำธิกำร) เสนอ 

    ๓.๒.๒ กระทูถ้าม เรื่อง การฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกรหลังน้ าลด (นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตะกูล 
เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

 
 

  ๗.๑ ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการคมนาคม แทนต าแหน่งที่ว่าง 
 



๙ 
 

 

 

 ผลการพิจารณา 
 ในกำรพิจำรณำควำมคืบหน้ำในกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ  
และกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
มีผู้แทนจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย (กรมกำรพัฒนำชุมชน) 
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสำธำรณสุข กระทรวงวัฒนธรรมส ำนักงำน
คณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ (ส ำนักนำยกรัฐมนตรี)  คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์กร 
ภำคประชำสังคม (กรมพัฒนำสังคมและสวัสดิกำร) กระทรวงแรงงำน กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษำธิกำร ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ กระทรวง
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร และส ำนักงำนขับเคลื่อนกำร
ปฏิรูปประเทศ ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง (ส ำนักงำน ป.ย.ป.) เข้ำร่วมประชุม 
เพื่อน ำเสนอและชี้แจงควำมคืบหน้ำในกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ และกำรจัดท ำ
และด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติฯ ต่อที่ประชุมโดยในกำรพิจำรณำเรื่องดังกล่ำวได้มีกำรซักถำมและมี
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
และยุทธศำสตร์ชำติ ดังนี้ 
 ๑. ด้านสังคม 
 ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำสังคม และกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สูงอำยุ  
คนพิกำรและผู้ด้อยโอกำส (นำยอ ำพล  จินดำวัฒนะ และนำยมณเฑียร  บุญตัน) ได้อภิปรำยแสดงควำมเห็น
สรุปได้ว่ำ แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคมปี ๒๕๖๑ มีประเด็นปฏิรูปประเทศที่ส ำคัญ คือ (๑) กำรออม 
สวัสดิกำร และกำรลงทุนเพ่ือสังคม (๒) กลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม (๓) กำรจัดกำรข้อมูลทำงสังคมและ 
องค์ควำมรู้ (๔) ระบบสร้ำงเสริมชุมชนเข้มแข็ง (๕) กำรมีส่วนร่วม กำรเรียนรู้กำรรับรู้และกำรส่งเสริม
กิจกรรมทำงสังคม และแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคม (Big Rock) ปี ๒๕๖๔ มีประเด็นปฏิรูปประเทศ 
ที่ส ำคัญ คือ กำรมีระบบกำรออมเพื่อสร้ำงหลักประกันรำยได้หลังวัยเกษียณที่เพียงพอและครอบคลุมในกลุ่ม
แรงงำนทั้งในและนอกระบบ กำรผลักดันให้มีฐำนข้อมูลทำงสังคมและคลังควำมรู้ในระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้
สำมำรถจัดสวัสดิกำรและสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพที่ตรงตำมควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำย  
กำรปฏิรูปกำรขึ้นทะเบียนคนพิกำร เพ่ือให้คนพิกำรได้รับสิทธิสวัสดิกำรและควำมช่วยเหลือได้อย่ำง
ครอบคลุมและทั่วถึง กำรสร้ำงกลไกที่เอื้อให้เกิดชุมชนเมืองจัดกำรตนเอง และกำรสร้ำงมูลค่ำให้กับที่ดนิทีร่ฐั
จัดให้กับประชำชน ซึ่งจำกกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสังคมดังกล่ำว มีประเด็น
ซักถำมที่ส ำคัญ ดังนี้ 

 ๗.๒ ความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท า
และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 



๑๐ 
 

 

 กำรจัดท ำฐำนข้อมูลทำงสังคมระดับต ำบลและชุมชน จะมีกำรขับเคลื่อนเพ่ือให้เป็น
รูปธรรมในกำรมุ่งสู่กำรเป็นชุมชนเข็มแข็งที่แท้จริง เพ่ือให้ประชำชนหรือองค์กรต่ำง ๆ ในชุมชนสำมำรถ
จัดกำรกันเองได้อย่ำงมีคุณภำพได้อย่ำงไร  
 กำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ ในยุครัฐบำลดิจิทัล โดยเฉพำะข้อมูลของ  
ผู้พิกำรและผู้สูงอำยุ ปัจจุบันยังไม่สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่ำวจำกหน่วยงำนต่ำง ๆ แบบ Real time 
และไม่มีกำรก ำหนดชุดข้อมูลมำตรฐำน จะด ำเนินกำรอย่ำงไรเพื่อให้หน่วยงำนต่ำง ๆ มีกำรเชื่อมโยงข้อมูล
และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลำ และกำรด ำเนินกำรเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่ำวมีควำมคืบหน้ำทั้งใน  
เชิงนโยบำย เทคโนโลยี และกำรปฏิบัติอย่ำงไร     
 กำรปฏิรูปกำรจัดกำรต ำบลเข้มแข็งด้วยกำรจัดกำรแบบพหุภำคี ซึ่งเป็นกำรปฏิรูปวิธีกำร
จัดกำรโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำน เพ่ือให้ทุกภำคส่วนในต ำบลสำมำรถจัดกำรกันเองได้อย่ำงเป็นระบบและ  
มีคุณภำพ เพ่ือกำรมีเศรษฐกิจที่ดี มั่นคง ยั่งยืน คุณภำพชีวิตที่ดี สิ่งแวดล้อมดี มีควำมสุขและมีภูมิคุ้มกัน 
รวมถึงมีกำรเชื่อมโยงสนับสนุนจำกภำยนอกได้อย่ำงเหมำะสม ยังไม่บรรลุเป้ำหมำยเนื่องจำกขำดกลไก  
กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและสนับสนุนจำกภำยนอกที่เหมำะสม   
 กำรเร่งรัดออกกฎหมำยว่ำด้วยกำรคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชำติพันธุ์ ซึ่งเป็น
กฎหมำยปฏิรูปที่ส ำคัญ ปัจจุบันมีกำรด ำเนินกำรอยู่ในขั้นตอนใด  
 กำรใช้เอกสำรแสดงสิทธิในที่ดินที่รัฐอนุญำตให้ใช้เพ่ือเป็นหลักประกันเข้ำถึงแหล่งทุน 
ประชำชนจะสำมำรถน ำสิทธิดังกล่ำวไปเป็นหลักประกันเข้ำถึงแหล่งทุนได้หรือไม่ อย่ำงไร 
 กำรเร่งรัดออกกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์กรภำคประชำสังคม ซึ่งเป็น
กฎหมำยที่มีขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้มีกำรรวมตัวของภำคประชำสังคม มีควำมรับผิดชอบในฐำนะหุ้นส่วน และแบ่งเบำ
ภำระของรัฐบำล มีกำรด ำเนินกำรเพ่ือเร่งรัดกฎหมำยดังกล่ำวอย่ำงไร เนื่องจำกปัจจุบันมีกำรสนับสนุนและ
เร่งรัดเพียงร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรด ำเนินงำนขององค์กรที่ไม่แสวงหำรำยได้หรือก ำไรมำแบ่งปันกัน  
ซึ่งเป็นกฎหมำยที่มุ่งควบคุมภำคประชำสังคมมิใช่เป็นกำรส่งเสริม โดยไม่ควรน ำสำระส ำคัญของกฎหมำย 
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์กรภำคประชำสังคมมำรวมกับร่ำงกฎหมำยนี้ เนื่องจำกมีเจตนำรมณ์  
ที่ต่ำงกัน อำจจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ภำคประชำสังคม  
 จำกนั้น ผู้ตรวจรำชกำรกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
(นำยศิริ พันธ์  ศรีกงพลี )  ผู้ อ ำนวยกำรกองวิชำกำรและแผนงำน  กรมกำรปกครอง (นำยวินัย  
โตเจริญ) รองอธิบดีกรมกำรพัฒนำชุมชน (นำยนิวัติ  น้อยผำง) รองปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคม 
และควำมมั่นคงของมนุษย์ (นำยธนสุนทร สว่ำงสำลี ) ผู้อ ำนวยกำร ป.ย.ป. กระทรวงสำธำรณสุข  
(นำยธงธน เพ่ิมบถศรี) หัวหน้ำกลุ่มงำนสื่อสำรควำมรู้และเครือข่ำยสัมพันธ์  กระทรวงวัฒนธรรม  
(นำยอภินันท์ ธรรมเสนำ) รองปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ ในนำมของ
คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์กรภำคประชำสังคม (นำยธนสุนทร สว่ำงสำลี ) ผู้อ ำนวยกำร 
กองยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติ (นำยณัฐวุฒิ  เปลื้องทุกข์)  
และผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยขับเคลื่อนนโยบำยรัฐบำลดิจิทัล  ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (นำยชรินทร์   
ธีรฐิตยำงกูร) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ ดังนี้  
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 กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นได้จัดท ำฐำนข้อมูลทำงสังคมและกลุ่ มเป้ำหมำย 
ของแต่ละต ำบล/ชุมชน เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมำณและข้อมูลเชิงคุณภำพ และให้มีควำมเชื่อมโยงกับ
ฐำนข้อมูลระดับประเทศ โดยได้ร่วมมือกับส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพในกำรจัดท ำ
ข้อมูลต ำบล TCNAP และได้พัฒนำระบบข้อมูลกลำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระยะที่ ๒ โดยพัฒนำ
เครื่องมือส ำหรับกำรจัดเก็บข้อมูล ๘ ด้ำน (กำรจัดกำรภำยในหรือธรรมำภิบำล กำรศึกษำ กำรสำธำรณภัย 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรบริหำรจัดกำรน้ ำ ศำสนำและวัฒนธรรม กำรสำธำรณสุข และเศรษฐกิจและ  
กำรท่องเที่ยว) รวมทั้งขยำยผลกำรเชื่อมโยงข้อมูลจำกหน่วยรำชกำรภำยในสู่ภำยนอก เพื่อให้สอดรับกับกำร
ใช้ข้อมูลและกำรให้บริกำรแก่ประชำชน  พัฒนำข้อมูลให้อยู่ในแพลตฟอร์มที่น ำเสนอข้อมูลได้หลำยมิติ  
และพัฒนำ mobile application ให้สำมำรถใช้งำนได้สะดวก ส่วนกำรด ำเนินงำนในประเด็นกำรเชื่อมโยง
ฐำนข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยทำงสังคม เช่น ผู้สูงอำยุ คนพิกำร เข้ำกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สปสช. 
กระทรวงมหำดไทย นั้น ปัจจุบันมีกำรด ำเนินงำนโดยคณะกรรมกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูล 
ด้ำนสวัสดิกำรของรัฐ ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตำมค ำสั่ งส ำนักนำยกรัฐมนตรี โดยมีหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย แนวทำง 
มำตรกำรและงบประมำณในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเพื่อบูรณำกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลด้ำนสวัสดิกำรของ
รัฐ เพื่อแก้ไขปัญหำด้ำนสวัสดิกำรของรัฐ โดยกำรเชื่อมโยงกำรจัดสวัสดิกำรของประชำชนให้เป็นฐำนข้อมูล
เดียวกัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมตำมนโยบำย
ของรัฐบำล ซึ่งกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย ได้มีข้อมูลสวัสดิกำรที่อยู่ในแผนกำร
เชื่อมโยงดังกล่ำว ได้แก่ เบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุและผู้พิกำร 
 กรมกำรปกครองได้ด ำเนินโครงกำรพัฒนำต ำบลแบบบูรณำกำร (Tambon Smart 
Team) โดยส่งเสริมและกระตุ้นกำรบริโภคภำคครัวเรือน โดยกำรจ้ำงงำนประชำชนที่จบกำรศึกษำ  
ในระดับปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำในทุกต ำบลทั่วประเทศ รวมทั้งลงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลในระดับหมู่บ้ำน/
ชุมชน โดยมีเงื่อนไขส ำคัญ คือ กำรมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้ำนในต ำบลนั้น อย่ำงน้อย ๖ เดือน ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงกำรสร้ำงงำนและกระจำยรำยได้ในระดับฐำนรำก ต ำบล และหมู่บ้ำน อย่ำงแท้จริง รวมทั้งได้มีกำรจัดเก็บ
ข้อมูลในพ้ืนที่เพ่ือสร้ำงฐำนข้อมูลแบบบูรณำกำร (Big Database) ซึ่งเป็นข้อมูลด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
ด้ำนกำรปกครอง ด้ำนสำธำรณภัย ด้ำนสำธำรณสุข ด้ำนที่ดิน ด้ำนผังเมือง ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนเกษตรกรรม ด้ำนอุตสำหกรรม ด้ำนกำรบริกำรและกำรท่องเที่ยว และด้ำนสังคม
และกำรศึกษำ แล้วแสดงผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล (Data Visualization) ผ่ำนระบบแสดงผลกำรวิเครำะห์
ข้อมูลหรือ Data Visualization เป็นกำรน ำข้อมูลที่จัดเก็บในพ้ืนที่มำรวบรวมไว้ใน Platform ซึ่งเป็น
ฐำนข้อมูลกลำงที่เปิดเผยต่อสำธำรณชน หรือ Single Opened - data System โดยหน่วยงำนภำครัฐ 
ภำคเอกชน ตลอดจนประชำชนทั่วไป สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลดังกล่ำวได้ท่ี https://viztst.dopa.go.th 
 กรมกำรพัฒนำชุมชนได้เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมสร้ำงต ำบลเข้มแข็งหลำย
ประกำร เช่น กำรออมทรัพย์ กำรสร้ำงเครือข่ำยต่ำง ๆ OTOP รวมทั้งสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในเชิงระบบ โดย
สร้ำงแผนประสำนงำนทั้งระดับหมู่บ้ำน ชุมชน และต ำบล สร้ำงศูนย์ประสำนงำนพัฒนำองค์กรชุมชน จัดท ำ
แผนพัฒนำต ำบล แผนพัฒนำหมู่บ้ำน และแผนพัฒนำจังหวัด รวมทั้งสร้ำงฐำนข้อมูลระดับชุมชนและ  
เปิดโอกำสให้ประชำชนในพ้ืนที่เข้ำถึงข้อมูลได้ โดยมีฐำนข้อมูลที่เป็นหลัก คือ จปฐ. และ กชช.๒ค  

https://viztst.dopa.go.th/
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ซึ่งผู้จัดเก็บและผู้ ให้ข้อมูลเป็นคนในพ้ืนที่  นอกจำกนี้  ได้มีแพลตฟอร์มเฉพำะเพ่ือให้ประชำชน 
ที่ไม่ใช่ระดับผู้น ำชุมชนเข้ำถึงข้อมูลได้จริง อีกทั้งได้มีกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลที่อยู่ในหน้ำที่และอ ำนำจของ
กรมกำรพัฒนำชุมชนทั้งหมด และมี Big Data ที่พร้อมเชื่อมโยงกับหน่วยงำนรำชกำรอื่นและภำคเอกชน 
 กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ได้จัดตั้งศูนย์พัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ส่งเสริมอำชีพผู้สูงอำยุ ศูนย์บริกำรคนพิกำรทั่วไป และศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน เพื่อให้เป็นศูนย์กลำง
บูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรบริกำรสวัสดิกำรสังคมส ำหรับคนทุกช่วงวัย โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม และภำคีเครือข่ำย เพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิตประชำชน  
ตำม เป้ ำหมำยในระดับ พ้ืนที่ อย่ ำงยั่ ง ยืน  และเ พ่ือให้ สำมำรถแก้ ไขปัญหำ และบริกำรสั งคม 
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) รวมถึงเป็นศูนย์กลำงกำรบริกำรแบบมีส่วนร่วม 
ของชุมชน (Community Service Center) ส ำหรับให้บริกำรประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยในแต่ละช่วงวัย 
ได้อย่ำงทั่วถึงและรวดเร็ว ซึ่งวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งศูนย์ดังกล่ำวเพ่ือเป็นศูนย์กลำงกำรพัฒนำและ 
กำรบริกำรสวัสดิกำรสังคมส ำหรับประชำชนทุกช่วงวัย  และบูรณำกำรกำรบริกำรสวัสดิกำรสังคม 
ของทุกกรมในสังกัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ แบบจุดเดียว เบ็ดเสร็จ  
(One Stop Service) ลดควำมซ้ ำซ้อนด้ำนทรัพยำกรในกำรบริห ำรจัดกำรกำรจัดสวัสดิกำรสังคม  
อ ำนวยควำมสะดวกให้ประชำชนในกำรเข้ำถึงสวัสดิกำรสังคมอย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม และบูรณำกำรควำม
ร่วมมือจำกทุกภำคส่วนในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตกลุ่มเป้ำหมำย และประชำชน โดยมีเป้ำหมำยสุดท้ำย
เพ่ือให้ครอบครัวมีควำมเข้มแข็งซึ่งจะส่งผลให้สังคมโดยรวมเข้มแข็งและมีกำรช่วยเหลือเกื้อกูลกัน 
 กระทรวงสำธำรณสุขได้ด ำเนินกำรหลำยโครงกำรในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำเพ่ือปฏิรูป
ต ำบลโดยใช้กลไกพหุภำคีต่ำง ๆ ที่มีในพื้นที่ เช่น โครงกำรแอปพลิเคชันพ้นภัย เพื่อให้ อสม. ส ำรวจและแจ้ง
ข้อมูลของกลุ่มเปรำะบำงของประชำชนทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โครงกำร “ต ำบลวิถีใหม่ ปลอดภัย
จำกโควิด ๑๙” โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนรำชกำรในพ้ืนที่และประชำชนในพ้ืนที่ ร่วมกัน
วำงแผน ก ำหนดปัญหำ และหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ เพ่ือให้ประชำชนมีสุขภำพที่ดีขึ้น รวมถึงมีแนวทำง  
ในกำรป้องกันโรคอุบัติใหม่  นอกจำกนี้ ได้ด ำเนินโครงกำร ๓ หมอ ได้แก่ หมอเวชศำสตร์ครอบครัว  
หมออนำมัย และหมอ อสม. ซึ่งมีกำรระบุครอบครัวที่แต่ละหมอจะรับผิดชอบดูแลอย่ำงชัดเจน ซึ่งโครงกำร
ต่ำง ๆ ดังกล่ำวมีขึ้นเพ่ือให้ระบบสุขภำพมีควำมยั่งยืนและประชำชนได้มีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง 
 กระทรวงวัฒนธรรมได้รำยงำนถึงควำมคืบหน้ำของกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
สิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชำติพันธุ์ พ.ศ. .... ว่ำ ร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวได้รับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้ที่
เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น 
จำกกฎหมำย รวมทั้งเปิดเผยผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นและกำรวิเครำะห์ดังกล่ำวต่อประชำชนตำมมำตรำ ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมคำดว่ำจะด ำเนินกำรแล้วเสร็จประมำณวันที่ ๒๐ ธันวำคม ๒๕๖๔ 
และจะได้ด ำเนินกำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวให้คณะรัฐมนตรีพิจำรณำ ก่อนเสนอให้สภำพิจำรณำ
ต่อไป 
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 คณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำองค์กรภำคประชำสังคมได้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำของ
กำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำองค์กรภำคประชำสังคม พ.ศ. .... ว่ำ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ เห็นชอบหลักกำรของร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรด ำเนินงำนขององค์กรที่ไม่
แสวงหำรำยได้หรือก ำไรมำแบ่งปันกัน พ.ศ. .... และให้รับร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำองค์กรภำค
ประชำสังคม พ.ศ. .... รวมทั้งควำมเห็นของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำประกอบกำรยกร่ำงกฎหมำยก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป ซึ่งขณะนี้ร่ำงพระรำชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนำองค์กรภำคประชำสังคม พ.ศ. ....   
อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ทั้งนี้ กรณีร่ำงกฎหมำยว่ำด้วยกำรด ำเนินงำน
ขององค์กรที่ไม่แสวงหำรำยได้หรือก ำไรมำแบ่งปันกัน  พ.ศ. .... เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติที่ยกร่ำง 
โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ ไม่ใช่กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยที่ดินแห่งชำติได้ด ำเนินกำรจัดท ำแนวทำงกำรปฏิรูปกำร
สร้ำงมูลค่ำในที่ดินที่ รัฐจัดให้กับประชำชน ซึ่ งสอดคล้อง กำรขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศ 
ด้ำนสังคม และจะส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อประชำชนอย่ำงมีนัยส ำคัญ  ทั้งนี้ เพ่ือให้เกษตรกร 
สำมำรถใช้เอกสำรสิทธิที่ได้รับกำรอนุญำตจำกรัฐเป็นหลักประกันในกำรเข้ำถึงแหล่งเงินทุนได้ นอกจำกนี้ 
ส ำนักงำนจะได้พิจำรณำหำแนวทำงและรูปแบบที่เหมำะสมในประเด็นต่ำง ๆ เช่น ข้อจ ำกัดกำรโอน รูปแบบ
กำรให้สินเชื่อ กำรปรับปรุงระบบกำรออกหนังสืออนุญำต กำรประเมินรำคำที่ดิน และประเด็นอื่นๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ภำยใต้แนวคิดเรื่องกำรจัดกำรที่ดิน กำรประเมินมูลค่ำ และกำรให้สินเชื่อซึ่งส ำนักงำนจะเร่ง
ด ำเนินกำรศึกษำให้แล้วเสร็จในช่วงเดือนกรกฎำคม ๒๕๖๕  
 ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัลได้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำในกำรเชื่อมโยงข้อมูลภำครัฐว่ำ 
คณะกรรมกำรบูรณำกำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลด้ำนสวัสดิกำรของรัฐยังไม่ได้มีกำรประชุม แต่ฝ่ำยเลขำนุกำรของ
คณะกรรมกำรได้จัดเตรียมข้อมูลและพร้อมน ำเสนอให้คณะกรรมกำรดังกล่ำวได้พิจำรณำแล้ว นอกจำกนี้ 
ส ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (สพร.) ได้ร่วมกับ กพร. ได้พัฒนำแอปพลิเคชัน “ทำงรัฐ” ส ำหรับอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรท ำธุรกรรมออนไลน์ภำครัฐ เช่น กำรติดตำมเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด หรือเงินสงเครำะห์
ของกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  

 ๒. ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน  และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรกำรแรงงำน (พลต ำรวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว และนำยจรินทร์   
จักกะพำก) ได้อภิปรำยแสดงควำมเห็นสรุปได้ว่ำ เรื่องของแรงงำนมีควำมส ำคัญที่มีควำมเกี่ยวข้องกับ 
หลำยส่วนทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และควำมมั่นคงของประเทศ หัวใจของแรงงำนคือ ท ำอย่ำงไรให้คน  
มีงำนท ำ มีรำยได้ที่ดี มีควำมมั่นคง มีควำมปลอดภัยด้ำนชีวอนำมั ย และมีหลักประกันด้ำนสวัสดิกำร  
ซึ่งที่ผ่ำนมำปัญหำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ กระทบต่อเศรษฐกิจ 
และสังคมของทั่วโลก เกิดกำรเลิกจ้ำงงำนมีคนว่ำงงำนเพ่ิมมำกขึ้น ในขณะเดียวกันก็ยังมีสถำนประกอบกำร  
ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศยังมีควำมต้องกำรแรงงำนเป็นจ ำนวนมำก มีคนไทยเดินทำงไปท ำงำน 
ในต่ำงประเทศ และมีแรงงำนต่ำงด้ำวเดินทำงเข้ำมำท ำงำนในประเทศ ประกอบกับตัวเลขนักศึกษำ  
ที่จบกำรศึกษำไปแล้วและนักศึกษำที่ก ำลังจะจบใหม่มีจ ำนวนมำก ดังนั้น ข้อมูลด้ำนแรงงำน (Big Data)  
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มีควำมส ำคัญต่อกำรบริหำรจัดกำรด้ำนแรงงำนของประเทศอย่ำงมำก จึงขอสอบถำมว่ำ มีกำรจัดระบบ
ฐำนข้อมูลด้ำนแรงงำน กำรบริหำรจัดกำรอุปสงค์ อุปทำนแรงงำนอย่ำงไร  มีแนวทำงกำรพัฒนำทักษะแรงงำน 
ให้มีทักษะที่ จ ำเป็นต่อกำรจ้ำงแรงงำนในปัจจุบันอย่ ำงไร มีแนวทำงกำรยกระดับกำรคุ้ มครอง 
กำรจ้ำงงำนที่ เป็นธรรมและควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน สวัสดิกำรและกำรคุ้มครองแรงงำนอย่ำงไร  
และมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนแรงงำนต่ำงด้ำวอย่ำงไร  รวมถึงแนวทำงกำรจัดท ำฐำนข้อมูล 
ด้ำนผู้สูงอำยุที่รองรับกำรจับคู่ควำมต้องกำรแรงงำนกับแรงงำนผู้สูงอำยุที่เหมำะสม แนวทำงกำรก ำหนดสภำพ
กำรจ้ำงงำนหรือเงื่อนไขในกำรท ำงำน ค่ำตอบแทนที่เป็นธรรมเพ่ือสร้ำงระบบกำรจ้ำงงำนที่มีคุณค่ำให้กับ
ผู้สูงอำยุ รวมทั้งแนวทำงกำรส่งเสริมกำรคุ้มครองทำงสังคมและสวัสดิภำพของผู้สูงอำยุในกำรใช้แรงงำนต่อไป 
ในอนำคต ตลอดจนกำรพัฒนำและยกระดับทักษะที่ส ำคัญของผู้สูงอำยุ ทั้งด้ำนเทคโนโลยีพ้ืนฐำน ทักษะ 
กำรท ำงำนแบบยืดหยุ่นต่ำง ๆ ซึ่งผู้สูงอำยุมีโอกำสและศักยภำพที่จะสำมำรถด ำเนินกำรได้ นอกจำกนี้  
มีกำรเสริมสร้ำง ให้แรงจูงใจ หรือมีแผนงำนหรือโครงกำรในกำรสนับสนุนแรงงำนไทยที่ไร้ฝีมืออย่ำงไร  
 จำกนั้น ที่ปรึกษำวิชำกำรแรงงำน กระทรวงแรงงำน (นำงนภสร  ทุ่งสุกใส) ผู้ตรวจรำชกำร
กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น (นำยศิริพันธ์  ศรีกงพลี) ผู้ช่วยปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (นำยวันนี  นนท์ศิริ) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ป.ย.ป. กระทรวงศึกษำธิกำร (นำงสำวทัศนีย์  
พิศำลรัตนคุณ) ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรลงทุนพัฒนำสังคม ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำต ิ
(นำงสำวภัทรพร  เล้ำวงค์) รองปลัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (นำยธนสุนทร  
สว่ำงสำลี) คณบดีคณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว มหำวิทยำลัยบูรพำ (ผศ.ดร.พรรณี  พิมำพันธุ์) ได้ตอบ
ชี้แจงสรุปได้ ดังนี้  แนวทำงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนแรงงำน ด้ำนอุปสงค์ อุปทำนแรงงำน นั้น กระทรวง
แรงงำน โดยกรมจัดหำงำน มีโครงกำรพัฒนำแพลตฟอร์มกำรให้บริกำรจัดหำงำน ( Job Demand Open 
Platform) ซึ่งบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูลโดยใช้กลไกกำรจับคู่ควำมต้องกำรแรงงำนและกำรผลิตแรงงำน  
ให้สอดคล้องกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คนไทยสำมำรถหำงำนผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ โดยพัฒนำ  
“Job Matching Platform” ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มกลำงระหว่ำงคนหำงำนและนำยจ้ำงที่ต้องกำรหำแรงงำน 
ใช้เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ (AI) เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรจับคู่งำนให้มีควำมแม่นย ำ พร้อมทั้งให้บริกำร 
Website ไทยมีงำนท ำ ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับต ำแหน่งงำนว่ำงภำคเอกชน รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรม ให้บริกำร
แบบ Single Window ของหน่วยงำนภำคี ได้แก่ ส ำนักงำนประกันสังคม และกรมส่งเสริมและพัฒนำ
คุณภำพชีวิตคนพิกำร โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีแผนที่จะท ำกำรเชื่อมโยง และมีกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  บริษัทจัดหำงำนในประเทศ จ ำนวน ๕ บริษัท คือ บริษัท Adecco  
บริษัท JobBkk บริษัท Jobtopgun บริษัท Jobnow บริษัท Manpower กระทรวงกำรอุดมศึกษำฯ  
สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ และส ำนักงำนส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล โดยที่สถำนกำรณ์ด้ำนก ำลังคนและกำรพัฒนำทักษะแรงงำนในประเทศไทย พบว่ำกำรเข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุท ำให้จ ำนวนประชำกรวัยเด็กและวัยแรงงำนลดลง และหลักสูตรกำรพัฒนำทักษะแรงงำนส่วนมำก
ยังเป็นหลักสูตรพ้ืนฐำน หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่มีสัดส่วนน้อย อีกทั้งในอนำคตทักษะ 
ที่ต้องกำรขององค์กรในประเทศไทยมำกที่สุด ได้แก่ กำรคิดเชิงวิเครำะห์และนวัตกรรม กำรแก้ปัญหำ  
ที่ซับซ้อน กำรเรียนรู้เชิงรุกและกลยุทธ์กำรเรียนรู้ กำรคิดเชิงวิพำกษ์และกำรวิเครำะห์ และควำมคิด
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สร้ำงสรรค์ ควำมคิดที่แปลกใหม่ และควำมคิดริเริ่ม ดังนั้น แนวทำงในกำรพัฒนำคนและกำรพัฒนำทักษะ
แรงงำน จึงต้องมีกำรปรับปรุงกำรออกแบบหลักสูตรโดยบรรจุทักษะที่จ ำเป็นในอนำคต เช่น ทักษะดิจิทัล 
กำรเขียนโปรแกรม และภำษำต่ำงประเทศไว้ในหลักสูตรกำรศึกษำมำกขึ้น พิจำรณำเพิ่มกำรอบรมหลักสูตร
กำรพัฒนำทักษะแรงงำนที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มำกขึ้น และส่งเสริมให้สถำนประกอบกำรจัดอบรม 
ในหลักสูตรที่มุ่งเน้นกำรยกระดับทักษะที่จ ำเป็น ส ำหรับแนวทำงกำรยกระดับกำรคุ้มครองทำงสังคม  
เพื่อสร้ำงกำรจ้ำงงำนที่เป็นธรรม ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน สวัสดิกำรและกำรคุ้มครองแรงงำน กระทรวง
แรงงำนเป็นหน่วยงำนกลำงในกำรประสำนให้เกิดกำรน ำแนวคิด “งำนที่มีคุณค่ำ” ไปสู่แนวปฏิบัติ ก ำหนด
ควำมส ำคัญตำมแผนงำนที่มีคุณค่ำ ๓ ประเด็น คือ ส่งเสริมสภำพแวดล้อมที่เอื้ออ ำนวยต่อกำรเติบโตของกำรจ้ำง
งำนที่ดีและมีประสิทธิผล สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรคุ้มครองแรงงำน โดยเฉพำะแรงงำนที่เปรำะบำง  
และเสริมสร้ำงกำรก ำกับดูแลตลำดแรงงำนให้สอดคล้องกับมำตรฐำนแรงงำนระหว่ำงประเทศ แนวทำง  
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนแรงงำนต่ำงด้ำวที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และอุปสงค์ด้ำนแรงงำน ด้วยกำรบริหำร
จัดกำรกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว ได้ด ำเนินกำรภำยใต้พระรำชก ำหนดกำรบริหำรจัดกำรกำรท ำงำนของ  
คนต่ำงด้ำว พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยค ำนึงถึงควำมมั่นคงของชำติ โอกำสในกำรประกอบอำชีพ และวิชำชีพของ  
คนต่ำงด้ำว ส่งเสริมภูมิปัญญำและเอกลักษณ์ไทย และควำมต้องกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวของผู้ประกอบกำร 
โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหำกำรขำดแคลนแรงงำนจึงมีควำมจ ำเป็นให้แรงงำนต่ำงด้ำวเข้ำมำ
ท ำงำน โดยเฉพำะแรงงำนระดับไร้ฝีมือเพ่ือเข้ำมำทดแทนแรงงำนไทย ซึ่งกำรน ำคนต่ำงด้ำวมำท ำงำน  
กับนำยจ้ำงในประเทศตำมบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือในกำรจ้ำงแรงงำนระหว่ำงรัฐ (MOU) 
ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙  ปัจจุบันมี ๔ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชำ 
ลำว เมียนมำ และเวียดนำม เพ่ือให้มีกำรจ้ำงแรงงำนต่ำงด้ำวอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำยสอดคล้องกับ  
ควำมต้องกำรของนำยจ้ำง อย่ำงไรก็ตำม เพื่อแก้ไขปัญหำกำรขำดแรงงำน คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ 
กันยำยน ๒๕๖๔ ผ่อนผันให้คนต่ำงด้ำวสัญชำติกัมพูชำ ลำว และเมียนมำ สำมำรถท ำงำนกับนำยจ้ำง 
ไปพลำงก่อนได้ และด ำเนินกำรน ำแรงงำนดังกล่ำวเข้ำสู่ระบบและท ำเอ็มโอยูถูกต้องตำมกฎหมำยต่อไป  
ในกำรนี้ กระทรวงแรงงำนได้ลงพื้นที่ตรวจสถำนประกอบกำรเพ่ือให้ค ำแนะน ำกำรปฏิบัติตนตำมมำตรกำร
ทำงสำธำรณสุข โดยในกำรจ้ำงงำนแรงงำนต่ำงด้ำวนั้น จะมีข้อก ำหนดให้นำยจ้ำงประกำศรับสมัครงำนคนไทย
ซึ่งรวมทั้งแรงงำนไทยไร้ฝีมือก่อนแรงงำนต่ำงด้ำว ซึ่งในกำรประกำศนั้นจะก ำหนดให้ประกำศ ณ สถำน
ประกอบกำรของนำยจ้ำงหรือส ำนักงำนแรงงำนจังหวัดหรือในเขตพ้ืนที่เท่ำนั้น ทั้งนี้ กระทรวงแรงงำน  
จะปรับปรุงและพัฒนำกลไกเพ่ือให้แรงงำนไร้ฝีมือสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรในเรื่องต ำแหน่งงำนที่
เหมำะสมกับแรงงำนไร้ฝีมือให้ดียิ่งขึ้น  ส ำหรับกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนผู้สูงอำยุ กรมกำรจัดหำ
งำนได้ด ำเนินกำรส่งเสริมกำรประกอบอำชีพให้แก่ผู้สูงอำยุผ่ำนกิจกรรมภำยในโครงกำรขยำยโอกำสกำร  
มีงำนท ำให้ผู้สูงอำยุ และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดในพ้ืนที่ มีกำรจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนผู้สูงอำยุ  
ที่รองรับกำรจับคู่ควำมต้องกำรแรงงำนกับแรงงำนผู้สูงอำยุที่เหมำะสม สำมำรถ matching กับต ำแหน่งงำน
ในระบบไทยมีงำนท ำได้ กระทรวงแรงงำนได้มีประกำศกระทรวงแรงงำน เรื่อง ขอควำมร่วมมือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้สูงอำยุมีงำนท ำ โดยก ำหนดสำระส ำคัญ ได้แก่ ให้จ่ำยค่ำตอบแทนให้ผู้สูงอำยุอย่ำงน้อย  
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ชั่วโมงละ ๔๕ บำท งำนส ำหรับผู้สูงอำยุควรเป็นงำนที่ไม่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพและมีควำมปลอดภัย  
ควรจัดเวลำท ำงำนให้มีควำมยืดหยุ่นโดยท ำงำนไม่เกินวันละ ๗ ชัว่โมง และไม่เกินสัปดำห์ละ ๖ วัน เป็นต้น   
  กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นหน่วยงำนกลำง 
ในกำรส่งเสริมสนับสนุนและกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรผลิตบัณฑิตและกำรพัฒนำก ำลังคนของประเทศ ได้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรจัดท ำฐำนข้อมูลด้ำนแรงงำน และจัดท ำแผนด้ำนกำรพัฒนำก ำลังคนของ
ประเทศให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ รวมถึงกำรจัดท ำกรอบนโยบำย 
กำรพัฒนำด้ำนกำรวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในระยะ ๕ ปี    
   ในกำรจัดท ำร่ำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ และร่ำงแผน
ประชำกรเพ่ือกำรพัฒนำประเทศระยะยำว ของส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
มีประเด็นเกี่ยวกับกำรเสนอแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรอุปสงค์และอุปทำนในส่วนที่ เกี่ยวข้อง  
ซึ่งในแผนพัฒนำเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ ๑๓ ได้มีกำรก ำหนดอุตสำหกรรมเป้ำหมำยไว้เป็นอุปสงค์หลำย
อุตสำหกรรม โดยได้มีกำรก ำหนดกรอบของข้อมูลในระบบอุปสงค์และอุปทำนดังกล่ำว เช่น ฐำนข้อมูล 
รำยอำชีพ สมรรถนะ ทั้งนี้ ในร่ำงแผนประชำกรฯ ได้ก ำหนดรำยละเอียดในลักษณะ Skill Clusters 
นอกจำกนี้ ยังก ำหนดให้มีกำรดูแลคนในกลุ่มเปรำะบำง โดยกำรน ำฐำนข้อมูล เช่น ฐำนข้อมูลคนยำกจน  
และบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ไปใช้ ในกำรพัฒนำก ำลังคนเพ่ือน ำไปสู่กำรจ้ำงงำนได้อย่ำงแท้จริ ง  
ในส่วนฐำนข้อมูลผู้สูงอำยุจะได้มีกำรศึกษำอุปสงค์ของผู้สูงอำยุต่อไป ทั้งนี้ จะมีกำรพัฒนำเพ่ือให้เกิด  
กำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลเข้ำกับกำรจ้ำงงำน โดยจะมีกำรเชื่อมโยงระบบฝึกงำนให้ เข้ำกับระบบ  
ควำมต้องกำร รวมทั้งหลักสูตรต่ำง ๆ  ในส่วนกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวนั้น ในแผนประชำกรเพื่อกำร
พัฒนำประเทศระยะยำวจะเน้นให้มีองค์กรหรือคณะกรรมกำรเพ่ือดูแลเรื่องกำรบริหำรจัดกำรแรงงำน  
ต่ำงด้ำวทักษะสูงต่อไป  
 ในส่วนแผนกำรพัฒนำและปฏิรูปด้ำนแรงงำนของผู้สูงอำยุ กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์มีแผนงำนที่ส ำคัญในกำรพัฒนำฐำนข้อมูลโดยกำรจัดท ำสมุดพกครัวเรือน  
เพ่ือวิเครำะห์ควำมต้องกำรในกำรท ำงำนของผู้สูงอำยุ กำรร่วมมือกับภำคเอกชนในกำรจ้ำงผู้สูงอำยุ  
เข้ำท ำงำน กำรส่งเสริมกำรขำยออนไลน์ให้กับกลุ่มวิสำหกิจชุมชนซึ่งเป็นผู้สูงอำยุ กำ รเพ่ิมช่องทำง 
กำรขำยและกำรจ ำหน่ ำยผลิตภัณฑ์ ให้ แก่ ผู้ สู งอำยุกลุ่ มวิ สำหกิ จชุมชน นอกจำกนี้  ในส่ วน 
ผลกำรด ำเนินงำนในปี ๒๕๖๔ ของกองทุนผู้สูงอำยุ ได้มีกำรสนับสนุนเงินทุนกู้ยืมประกอบอำชีพให้กับ
ผู้สูงอำยุ จ ำนวน ๘,๑๕๘ รำย สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงกำร จ ำนวน ๑๐๘ โครงกำร และมีมำตรกำรพัก
ช ำระหนี้ ให้ กั บลู กหนี้ กองทุนผู้ สู ง อำยุที่ ไ ด้ รั บผลกระทบจำกกำรแพร่ ร ะบำดของ เชื้ อ ไ วรั ส  
โคโรนำ ๒๐๑๙ (COVID - 19) จ ำนวน ๒,๗๖๙ รำย 
 ในส่วนศูนย์เครือข่ำยพัฒนำก ำลังพลส ำหรับอุตสำหกรรมท่องเที่ยวในเขต EEC  
ซึ่งได้รับงบประมำณจำกรัฐบำลสนับสนุนให้ปรับปรุงโครงสร้ำงของอำคำรคณะกำรจัดกำรและกำรท่องเที่ยว 
มหำวิทยำลัยบูรพำ เพ่ือจัดท ำเป็นศูนย์พัฒนำบุคลำกรในกำรท่องเที่ยว โดยในปัจจุบันได้มีกำรปรับปรุง
สถำนที่ ซึ่งคำดว่ำจะสำมำรถเปิดด ำเนินกำรได้ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ ศูนย์เครือข่ำย
พัฒนำก ำลังพลฯ ได้มีกำรประเมินกำรท่องเที่ยวในยุคโควิด และได้มีกำรประเมินกำรกระจำยควำมเสี่ยง  
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ในด้ำนโครงสร้ำงของนักท่องเที่ยว โดยได้มุ่งเน้นรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวมำกกว่ำจ ำนวนนักท่องเที่ยว  
และมุ่งยกระดับกำรบริกำรนักท่องเที่ยวเพ่ือให้เกิดควำมคุ้มค่ำ รวมทั้งกำรมุ่งเน้นกำรท่องเที่ยวเชิงคุณภำพ 
นอกจำกนี้ ยังมีแผนกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวอื่น ๆ อีกหลำยแผนที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลและ  
เป็นประโยชน์ต่อ EEC  
 ๓. การติดตามการบริหารงบประมาณ 
 ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ (พลเอก ชำตอุดม  ติตถะสิริ  
นำยสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ และศำสตรำจำรย์นิสดำรก์  เวชยำนนท์ ) ได้อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น 
สรุปได้ว่ำ กำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ
และยุทธศำสตร์ชำติพบปัญหำว่ำ แผนงำน/โครงกำรในกำรด ำเนินกำรของหน่วยรับงบประมำณไม่ปรำกฏ
รำยละ เอี ยด ใน เอกสำรงบประมำณ อี กทั้ งหน่ วยรับงบประมำณบำงหน่ วยไม่ ได้ ถื อปฏิบั ติ  
ตำมแนวทำงขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนด นอกจำกนี้  กำรด ำเนินงำนระหว่ำงหน่วยรับงบประมำณ  
ที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงำนเจ้ำภำพของแผน และหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร) ขำดกำรประสำนงำนและ  
บูรณำกำรกัน ท ำให้ ไม่สำมำรถน ำแผนที่หน่วยงำนจะต้องปฏิบัติ ไปด ำเนินกำรจัดท ำค ำขอรับ  
งบประมำณได้ รวมถึงระยะเวลำในกำรจัดท ำงบประมำณมีจ ำกัด โครงสร้ำงและแผนงำนในระบบ
งบประมำณอิเล็กทรอนิกส์ยังไม่รองรับกำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วุฒิสภำ ได้มี
ข้อสังเกตให้ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำน ป.ย.ป.  
ร่วมกันหำแนวทำงในกำรถ่ำยทอดกำรรับรู้ และสร้ำงควำมเข้ำใจให้หน่วยรับงบประมำณในกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ เพ่ือน ำไปสู่กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ให้บรรลุเป้ำหมำย และคณะกรรมำธิกำรติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ ได้จัด
สัมมนำเชิงวิชำกำร “เรื่อง แนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เพ่ือน ำไปสู่กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและกำรปฏิรูปประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดผลสมฤทธิ์” 
โดยได้เชิญหน่วยงำนระดับนโยบำยของรัฐบำล หน่วยรับงบประมำณระดับกระทรวงและระดับกรม เข้ำร่วม
ประชุม โดยส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้บรรยำยเกี่ยวกับเรื่องแผน ๓ ระดับ 
(ระดับ ๑ ยุทธศำสตร์ชำติ ระดับ ๒ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ/แผนกำรปฏิรูปประเทศ และระดับ ๓ 
แผนปฏิบัติกำร) กำรเชื่อมโยงแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติกับ (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ รวมทั้งกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญในช่วงปีงบประมำณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ กำรวิเครำะห์
ห่วงโซ่คุณค่ำ และกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญ ส่วนส ำนักงบประมำณได้บรรยำยเกี่ยวกับกรอบกำรจัดท ำ
ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ  
แผนแม่บท กับยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ โครงสร้ำงยุทธศำสตร์ กำรจัดสรรงบประมำณ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และกำรเชื่อมโยงกับ (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ 
รวมถึงแนวทำงกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และกำรเชื่อมโยง 
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(Mapping ) งบประมำณ กับยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งคณะกรรมำธิกำรเห็นว่ำ กำรสร้ำงควำมรับรู้ในเรื่องดังกล่ำว
มีควำมส ำคัญมำกและควรเผยแพร่ให้หน่วยรับงบประมำณทรำบทั่วกันในรูปแบบที่เข้ำใจได้ง่ำย  
 ในส่วนของกำรจัดท ำงบประมำณพบว่ำ จำกยุทธศำสตร์ชำติ ๖ ด้ำน ได้มีกำรก ำหนดเป็น
เป้ำหมำย/ตัวชี้วัด รำยปี เป็นยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ๖ ยุทธศำสตร์  
และปรับโครงสร้ำงแผนงบประมำณให้สอดคล้องกับแผนกำรปฏิรูปประเทศทั้ง ๑๓ ด้ำน ซึ่งพบว่ำ  
กำรก ำหนดเป้ำหมำย/ตัวชี้วัดของหน่วยงำนยังไม่สอดคล้องกับเป้ำหมำย/ตัวชี้วัด ของแผนแม่บท  
แผนย่อยของแผนแม่บท และแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  ดังนั้น คณะกรรมำธิกำร 
ขอสอบถำมว่ำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำมำรถที่จะปรับโครงสร้ำงแผนงบประมำณให้สอดคล้องกับแผน
แม่บท แผนย่อยของแผนแม่บท และแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้หรือไม่ ประกำรใด อีกทั้ง
หน่วยงำนเจ้ำภำพในแต่ละแผนย่อยควรหำรือร่วมกับหน่วยงำนสนับสนุนในกำรก ำหนดแผนงำน/โครงกำร 
ก่อนเสนอค ำของบประมำณหรือไม่ และกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
จะมีประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ เพ่ือกระตุ้นให้หน่วยรับงบประมำณใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไป
ตำมแผนได้อย่ำงไร นอกจำกนี้ เสนอให้มีคณะกรรมกำรก ำกับดูแล ติดตำม เร่งรัด และประเมินผลสัมฤทธิ์
กำรใช้จ่ำยงบประมำณระดับกระทรวงและหน่วยรับงบประมำณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพ่ือเป็นกำรก ำกับ 
ติดตำม เร่งรัด และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี ตั้งแต่ขั้นจัดท ำ บริหำร 
และติดตำมประเมินผล เพื่อรำยงำนผลในระบบ eMENSCR และ EvMIS 
 ในส่วนของกำรจัดสรรและก ำกับดูแลงบประมำณแผ่นดินเกี่ยวกับกำรติดตำมและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์กำรใช้งบประมำณแผ่นดินตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น 
คณะกรรมำธิกำรขอสอบถำมควำมแตกต่ำงของระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
ระหว่ำงช่วงก่อนและช่วงหลังกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ใน ๓ มิติได้แก่ 
(๑ )  ระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ ำยงบประมำณทั้ งระยะก่อนด ำ เนินโครงกำร  
ระหว่ำงด ำเนินโครงกำรและเมื่อเสร็จสิ้นโครงกำร (๒) เทคโนโลยีที่น ำมำใช้ในกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ใช้จ่ำยงบประมำณ (๓) ขีดควำมสำมำรถของระบบกำรติดตำมและประเมินผลของกำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณ เช่น กำรติดตำมสถำนะ (Status) ของกระบวนงบประมำณรำยจ่ำย ทั้งในแต่ละโครงกำร 
หน่วยงำน และภำพรวม ส ำหรับประเด็นเกี่ยวกับกำรเปิดเผยผลกำรติดตำมและประเมินผลสัมฤทธิ์กำรใช้
จ่ำยงบประมำณต่อสำธำรณชนตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น ขอให้ส ำนัก
งบประมำณยกตั วอย่ ำ งหน่ วยรับ งบประมำณที่ มี กำร พัฒนำระบบติ ดตำมและประ เมิ นผล 
กำรใช้จ่ำยงบประมำณที่สำมำรถเป็น “ต้นแบบ (Best Practice)” ให้กับหน่วยรับงบประมำณอื่น ๆ ได้  
และหน่วยงำนดังกล่ำวมีกำรออกแบบและบริหำรจัดกำรระบบติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยอย่ำงไร  
นอกจำกนี้  คณะกรรมำธิกำรพบปัญหำว่ำ แผนงบประมำณแบบบูรณำกำรยังไม่สำมำรถสร้ำง  
กำรเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศำสตร์ได้ เนื่องจำกมีกำรน ำโครงกำรเชิงภำรกิจหน้ำที่ (Functional - based) 
มำบรรจุไว้ในแผนบูรณำกำร อีกทั้งแต่ละหน่วยงำนต่ำงอ้ำงถึงภำรกิจท่ีเหมือนหรือคล้ำยกัน โดยไม่มี 
กำรมอบหมำยให้หน่วยงำนที่ด ำเนินงำนได้มีประสิทธิภำพมำกที่สุด เป็นผู้ด ำเนินกำรแทน และไม่มี 
กำรทบทวนผลสัมฤทธิ์ระหว่ำงกัน รวมถึงหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอ เมื่อส ำนัก
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งบประมำณได้ทรำบถึงสภำพปัญหำดังกล่ำวในกระบวนกำรจัดท ำ ขับเคลื่อน และติดตำมประเมิน 
ผลแผนงบประมำณแบบบูรณำกำร ส ำนักงบประมำณจะมีแนวทำงด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำนั้นอย่ำงไร 
ระหว่ำงยกเลิกแผนงบประมำณแบบบูรณำกำร กับพัฒนำระบบกำรจัดท ำ ขับเคลื่อน และประเมินผลแผน
งบประมำณแบบบูรณำกำร 
 จำกนั้น รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงบประมำณ (นำยยุทธนำ  สำโยชนกร) รักษำกำรต ำแหน่ง 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
(นำงสำวปัญจพร  นำมไพโรจน์) ที่ปรึกษำกำรพัฒนำระบบรำชกำร ส ำนักงำน ก.พ.ร. (นำงศิริเนตร  กล้ำหำญ) 
ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ ดังนี้ 

 กำรสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจให้หน่วยรับงบประมำณ เป็นสิ่งส ำคัญในกำรขับเคลื่อน
กำรจัดท ำงบประมำณให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยในกำรด ำเนินกำร  
เพ่ือจัดท ำร่ำงงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ ส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำน ป.ย.ป.  
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชำติ  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร  
ได้ร่วมกันด ำเนินกำรเพื่อสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจให้กับหน่วยรับงบประมำณเพื่อด ำเนินกำรให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน มีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนทั้ง ๓ ระดับ มีกำรจัดท ำคู่มือแนวทำงกำรจัดท ำแผนระดับ
ที่  ๓ เ พ่ือถ่ ำยทอดเป้ ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำของแผนระดับที่  ๑ และแผนระดับที่  ๒  
ไปสู่กำรปฏิบัติ อันจะน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมที่ก ำหนดตำมหลักควำมสัมพันธ์เชิงเหตุและ
ผล โดยในกำรจัดท ำแผนต้องระบุโครงกำรหรือกำรด ำเนินงำนที่เป็นรูปธรรมที่สำมำรถส่งผลต่อกำรบรรลุ
เป้ำหมำยในกำรพัฒนำประเทศ มีกำรชี้แจงกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญประจ ำปี ๒๕๖๖ ตำมแนวทำงกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งประกอบด้วย ๔ แนวทำง คือ กำรมอง
เป้ำหมำยร่วมกัน กำรจัดโครงกำรส ำคัญ กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญโครงกำร กำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 
เพ่ือให้หน่วยงำนเจ้ำภำพหลักน ำโครงกำรเสนอในกำรจัดท ำค ำขอรับจัดสรรงบประมำณต่อไป  
มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงแผนงำนในกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๖ ให้เป็นไปใน
ทิศทำงที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณ โดยก ำหนดค่ำเป้ำหมำยหรือตัวชี้วัดที่มีควำม
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในแต่ละระดับที่เน้นในเรื่องกำรวัดประสิทธิภำพของหน่วยรับงบประมำณ และมี
กำรก ำหนดแผนงำนที่แก้ไขควำมเดือนร้อนของประชำชนเพ่ือให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น ส ำหรับกำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ มีคณะกรรมกำรติดตำมเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณภำครัฐ  
มีกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ รวมทั้ง
มีระบบกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ
หน่วยรับงบประมำณ เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ทั้งก่อนกำร
จัดสรรงบประมำณ ระหว่ำงกำรใช้จ่ำยงบประมำณ และภำยหลังจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ (EvMIS) และมี
กำรรำยงำนผลในระบบติดตำมและประเมินผลแห่งชำติ (eMENSCR) โดยไม่มีกำรก ำหนดหน่วยรับ
งบประมำณที่มีกำรพัฒนำระบบติดตำมและประเมินผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่สำมำรถเป็น “ต้นแบบ” 
ให้กับหน่วยรับงบประมำณอื่น ๆ เนื่องจำกจะด ำเนินกำรไปในครำวเดียวกันทั้งระบบ ส ำหรับกำรจัดท ำ
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งบประมำณแบบบูรณำกำร เป็นกำรด ำเนินกำรก่อนที่จะมีพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
เพ่ือไม่ให้มีควำมซ้ ำซ้อนในกำรใช้จ่ำยงบประมำณ โดยก ำหนดให้มีหน่วยงำนที่เป็นเจ้ำภำพหลัก วัตถุประสงค์ 
และตัวชี้วัดที่น ำไปสู่กำรใช้จ่ำยงบประมำณที่มีประสิทธิภำพและเกิดผลสัมฤทธิ์  ทั้งนี้ ในระยะต่อไปจะมี  
กำรพัฒนำระบบ eMENSCR โดยน ำ AI มำช่วยในกำรวิเครำะห์และประมวลผลเพ่ือหำควำมซ้ ำซ้อนของ
โครงกำร หำช่องว่ำงเชิงนโยบำย จุดเด่นและจุดด้อยในกำรด ำเนินโครงกำร และจะได้จัดท ำรำยงำนสรุปผล
กำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ ประจ ำปี ๒๕๖๓ เพ่ือน ำเสนอวุฒิสภำ
พิจำรณำในเดือนมกรำคม ๒๕๖๕ ต่อไป 

 (๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธกิารพิจารณาเสร็จแลว้ จ านวน   ๑   เรื่อง 

 

 ผลการพิจารณา 
 ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรแรงงำน (พลต ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว) เลขำนุกำร

คณะกรรมำธิกำร ในฐำนะประธำนคณะท ำงำนเพ่ือศึกษำแนวทำงกำรจัดท ำประมวลกฎหมำยแรงงำน 
และศึกษำแนวทำงกำรจัดตั้งธนำคำรแรงงำนขึ้นเพ่ือพิจำรณำศึกษำทำงเลือกเชิงนโยบำยในกำรช่วยเหลือ
และสนับสนุนด้ำนกำรเงินแก่ผู้ประกันตนและนำยจ้ำง (นำยณรงค์ รัตนำนุกูล) พร้อมกันนี้คณะกรรมำธิกำร 
ได้ขออนุญำตให้ คณะท ำงำนเพ่ือศึกษำแนวทำงกำรจัดท ำประมวลกฎหมำยแรงงำนและศึกษำแนวทำง 
กำรจัดตั้งธนำคำรแรงงำน (พันต ำรวจโทหญิง ฐิชำลักษณ์ ณรงค์วิทย์ และนำยมนัส โกศล) ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก 
แถลงผลกำรศึกษำร่วมกับคณะกรรมำธิกำรด้วย สรุปได้ว่ำ จำกปัญหำกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 (COVID -19) ที่ได้แพร่ระบำดไปทั่วโลกในปี ๒๕๖๓ รัฐบำลไทยได้ประกำศใช้มำตรกำรป้องกัน 
กำรแพร่ระบำด โดยกำรปิดสถำนที่และกำรด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ เป็นกำรชั่วครำว เพ่ือลดควำมเสี่ยงของ
กำรแพร่ระบำดภำยในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจและสถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำนของ
ประเทศ ผู้ประกอบกำรต้องหยุดประกอบกำร แรงงำนมีรำยได้ลดลง เกิดควำมเสี่ยงต่อกำรถูกเลิกจ้ำงและ
เกิดปัญหำกำรว่ำงงำนของประเทศ ซึ่งในปี ๒๕๖๔ ปัญหำยังคงอยู่ ผู้ประกอบกำรไม่สำมำรถฟ้ืนตัวต้องปิด
กิจกำรเกิดปัญหำกำรว่ำงงำนจ ำนวนมำก ส่งผลต่อกำรด ำรงชีวิตและกำรหำเลี้ยงครอบครัว ในส่วนของ 
ควำมช่วยเหลือจำกรัฐ แม้ว่ำกองทุนประกันสังคมได้มีมำตรกำรจ่ำยเงินชดเชยกำรว่ำงงำนแก่ผู้ประกันตน
แล้วก็ตำม แต่ยังมีผู้ประกันตนจ ำนวนมำกที่เดือดร้อนมีควำมจ ำเป็นต้องกู้ยืมเงินเพ่ือใช้บรรเทำปัญหำ
เศรษฐกิจของครอบครัวแต่เกิดปัญหำจำกผู้ประกันตนส่วนใหญ่มักจะไม่สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนในระบบ
ได้เนื่องจำกขำดคุณสมบัติตำมหลักเกณฑ์ที่เข้มงวดของธนำคำรต่ำง ๆ จนต้องหันไปพ่ึงพำหนี้นอกระบบ 
ที่มีอัตรำดอกเบี้ยสูงมำก จึงได้ศึกษำแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรเงินกองทุน โดยมุ่งบรรเทำควำมเดือดร้อน
เฉพำะหน้ำ และศึกษำแนวทำงทำงเลือกเชิงนโยบำยเพ่ือแก้ปัญหำ สรุปแนวทำงไว้เป็น ๒ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน 
(Rush Stage) และระยะพัฒนำ (Development Stage) เพ่ือจัดตั้งสถำบันทำงกำรเงินที่เหมำะสม ภำยใต้

 ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ทางเลือกเชิงนโยบายในการช่วยเหลือและ
สนับสนุนด้านการเงินแก่ผู้ประกันตนและนายจ้าง คณะกรรมาธิการการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว 
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กรอบเป้ำหมำยของผลสัมฤทธิ์  คือ “เยียวยำเฉพำะหน้ำ เพ่ิมเสถียรภำพกองทุนเกื้อหนุนสังคม”  
ในกำรด ำเนินกำรศึกษำใช้ตัวแบบสหวิทยำกำร ๙ กล่องกระบวนกำรสู่ผลสัมฤทธิ์ (9 - PROCESS – BOXES 
ACHIEVEMENT MODEL) ได้แก่ กำรก ำหนดระดับผลสัมฤทธิ์ ประมวลข้อมูลและก ำหนดประเด็นส ำคัญ 
วิเครำะห์ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง วิเครำะห์สถำนกำรณ์ กฎหมำยและนโยบำยระดับสูง ประเมินผู้มีส่วนร่วม  
และผลกระทบ ควำมสัมพันธ์สอดคล้องกับหน่วยงำนต่ำง ๆ โอกำสแห่งควำมส ำเร็จ ทำงเลือกในแนวปฏิบัติ
ที่ดีที่สุด และโอกำสแห่งควำมส ำเร็จ เป็นเครื่องมือในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ทำงเลือกเชิงนโยบำย 
จำกกำรก่อตัวของนโยบำย (Policy formulation) ด้วยข้อมูลกำรทบทวนวรรณกรรมสถำนกำรณ์ที่ปรำกฏ 
เมื่อน ำสู่กล่องกระบวนกำรทั้ง ๙ แล้ว ได้ผลสรุปเป็นทำงเลือกเชิงนโยบำย ดังนี้ 

 ข้อเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำยในระยะเร่งด่วน กำรให้เงินกู้เฉพำะหน้ำ โดยส ำนักงำน
ประกันสังคมน ำเงินดอกผล ในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของดอกผลมำด ำเนินกำรลงทุนให้ผู้ประกันตนกู้ได้ สรุป
ได้เป็น ๓ ทำงเลือก คือ ๑) ปล่อยกู้ผ่ำนธนำคำรเพ่ือสังคม ๒) ปล่อยกู้โดยตรงจำกส ำนักงำนประกันสังคมเป็นกำร
เยียวยำเฉพำะหน้ำ ซึ่งมิใช่กำรเพ่ิมสิทธิประโยชน์ และ ๓) ทำงเลือกอื่น ๆ โดยคณะกรรมำธิกำรเห็นว่ำ
ทำงเลือกที่เหมำะสมที่สุดท่ีส ำนักงำนประกันสังคมควรพิจำรณำ คือแนวทำงที่ ๒) ใช้วิธีปล่อยกู้โดยตรงให้กับ
ผู้ประกันตนและนำยจ้ำงสำมำรถกระท ำได้ อำทิ (๑) กำรให้เงินกู้วงเงินไม่สูงและดอกเบี้ยต่ ำ (Microlending) (๒) 
ระยะเวลำผ่อนช ำระหนี้ ไม่เกิน ๓ ปี (๓๖ เดือน) (๓) หลักประกันเงินกู้ เกิดจำกกำรพิจำรณำสิทธิประโยชน์ที่
ผู้ประกันตนมีอยู่ในระบบประกันสังคม (๔) มีกำรจัดกำรออกแบบนิติกรรมสัญญำให้สำมำรถหักสิทธิ
ประโยชน์ให้ช ำระเงินกู้ได้ และ (๕) มีกำรติดตำมประเมินผล  

 ส ำหรับข้อเสนอทำงเลือกเชิงนโยบำยในระยะพัฒนำ จะเป็นกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ 
สู่กำรปรับปรุงกฎหมำยหรือปฏิรูปโครงสร้ำง (Structural Reform) ซึ่งรำยงำนฉบับนี้ได้สังเครำะห์ทำงเลือก
เชิ งนโยบำย เ พ่ือกำรจัดตั้ งสถำบันทำงกำรเงิน ในระบบกำรประกันสั งคมของประ เทศไทย  
ไว้ ๓ ทำงเลือก คือ ๑) จัดตั้งสถำบันทำงกำรเงินในสังกัดส ำนักงำนประกันสังคม ๒) จัดตั้งธนำคำร 
เพื่อแรงงำน แยกออกจำกกำรบริหำรของส ำนักงำนประกันสังคม โดยใช้เงินลงทุนจำกดอกผลและก ำไรสุทธิ
ของกองทุนประกันสังคม ๓) จัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แรงงำน โดยกำรสนับสนุนและมีส่วนร่วมจำก
กองทุนประกันสังคม ก ำกับดูแลเงินฝำกและเงินกู้แก่แรงงำนหรือผู้ประกันตนผู้เป็นสมำชิก ให้มีส่วนแบ่งผล
ก ำไรเข้ำกองทุนประกันสังคม และ ๔) ทำงเลือกอื่น ๆ ซึ่งรัฐบำลและผู้บริหำรกระทรวงแรงงำนและผู้แทน
ภำคีฝ่ำยลูกจ้ำงและนำยจ้ำงร่วมกันพิจำรณำภำยใต้กำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรให้เงินกู้
เฉพำะหน้ำในระยะเร่งด่วน อีกทั้งควรเร่งปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง อำทิ ปรับปรุงพระรำชบัญญัติ 
ให้นำยจ้ำงได้เข้ำระบบประกันสังคม สิทธิประโยชน์ของนำยจ้ำงที่สมควรเข้ำสู่ระบบกำรประกันสังคม 
กำรคุ้มครองแรงงำนข้ำมชำติ และขยำยควำมคุ้มครองแรงงำนไทยที่ไปท ำงำนต่ำงประเทศ เพ่ือให้สำมำรถ
จัดเงินกู้เฉพำะกิจได้ในสภำวะปกติและสภำวะฉุกเฉินในอนำคต โดยใช้หลักกำรจัดระบบเงินสมทบควบคู่ 
ไปกับกำรจัดระบบประโยชน์ทดแทน โดยค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับกลุ่มผู้ประกันตน ส ำนักงำน
ประกันสังคม ควรมีกำรศึกษำถึงกำรป้องกันภัยพิบัติเชิงรุกให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนปฏิรูป
ประเทศและแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ และบริบทของประเทศ นอกจำกนี้ หำกมี
กำรจัดตั้งธนำคำรเพ่ือแรงงำน ควรมีกำรวิเครำะห์ที่มำของแหล่งเงินทุนว่ำจะมำจำกแหล่งใด เช่น เงินจำก
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กองทุนประกันสังคม เงินสนับสนุนจำกรัฐบำล เป็นต้น รวมถึงกำรเปิดโอกำสให้นำยจ้ำง ผู้ประกันตนองค์กร
นำยจ้ำงและลูกจ้ำงเป็นผู้ถือหุ้นเพ่ือให้เกิดเป็นสถำบันกำรเงินที่มั่นคงและยั่งยืน ดังนั้น หำกที่ประชุมวุฒิสภำ
เห็นชอบด้วยกับรำยงำนกำรศึกษำฉบับนี้ ขอให้ส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำ
ด ำเนินกำรต่อไป  

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป  
 

 

 ผลการพิจารณา  
                คณะกรรมำธิกำรกิจกำรองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญได้ขอเลื่อนกำรพิจำรณำรำยงำนในเรือ่งนี ้
ออกไปพิจำรณำในกำรประชุมวันอังคำรที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๕ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  

 (๕)  เรื่องคา้งพิจารณา (ไม่ม)ี 

 (๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม ่ (ไม่ม)ี 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๐ นาฬิกา 

 

 
 

 
 
 

ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

 

 ๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทวิเคราะห์กฎหมายว่าด้วยความผิดกรณี
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้ว  
 


