
 

 

 

 

 

 
โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภา 

 
       วันจันทร์ท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
(เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา  
ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

      เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม ได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม               
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 
 

 (๑) เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม   

  ๑. เรื่องที่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม จ ำนวน ๕ เรื่อง ดังน้ี 
                          ๑.๑ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา                
เรื่อง การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหลังวิกฤต COVID - 19 ของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว 
       ๑.๒ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา                
เรื่อง การส่งเสริมการค้าชายแดน ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม 
      ๑.๓ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา                 
เรื่อง การจัดการศึกษาโดยบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) ส าหรับ
อาชีวศึกษาโดยเน้นรูปแบบทวิภาคี ของคณะกรรมาธิการการศึกษา 
     ๑.๔ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา                
เรื่อง การวิเคราะห์ประเด็นการจัดการอาชีวศึกษาและกฎหมายที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา                   
ของคณะกรรมาธิการการศึกษา 
     ๑.๕ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา                
เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเร่งด่วนว่าด้วยการบริหารการจัดการศึกษาเอกชนในช่วงสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ของคณะกรรมาธิการการศึกษา 

  ๒. นอกจำกน้ียังมีเรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรำกฏในระเบียบวำระ           
กำรประชุม จ ำนวน ๒ เรื่อง ดังน้ี 
                         ๒.๑ กระทู้ถามซึ่งประธานวุฒิสภาได้พิจารณาและอนุญาตให้ตั้งเป็นกระทู้ถามเป็น
หนังสือในที่ประชุมวุฒิสภา ซึ่งไม่อาจบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมภายในก าหนดเวลา ๑๕ วัน               
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จ านวน ๑ กระทู้ คือ กระทู้ถาม เรื่อง การจัดเก็บภาษีการขายหลักทรัพย์                     
(นายสถิตย์  ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)  

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่  ๒๐  (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีส่อง)  

วันจันทร์ที่  ๓๑  มกรำคม  ๒๕๖๕ 



๒ 
 

     ๒.๒ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)           
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงาน จ านวน ๒ เรื่อง คือ 
                               ๑) รายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
                               ๒) รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของกองทุนการออมแห่งชาติ 

 

  ที่ประชุมรับทรำบ  

 (๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม (ไม่มี) 

 (๓)  กระทู้ถำม     
๓.๑ กระทู้ถำมเป็นหนังสือ                              จ ำนวน ๓ เรื่อง 

 

 

ผลกำรพิจำรณำ  
  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีข่าวทางสื่อกรณีโรงเรียนวัดเกศแก้ว จังหวัดสระแก้ว 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาได้ย้ายออก ประกอบกับมีข้าราชการเกษียณอายุราชการ เหลือนางสาวพรพิมล  
ศรีพลนอก ต าแหน่งครูผู้ช่วยเพียงคนเดียว ต้องแบกรับภารกิจทั้งหมดในโรงเรียน คือ ปฏิบัติหน้าที่
รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นหัวหน้างานทั้ง ๔ งาน อันเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาและ
รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนนักเรียนทุกระดับชั้น ท าให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่ างล าบาก เกิน
ความรู้ความสามารถของครูผู้ช่วยอย่างยากล าบากใจ ต าแหน่งเพียงครูผู้ช่วยต้องแบกรับภารกิจรับผิดชอบ
งานโรงเรียนทั้งหมด ทั้งยังเป็นห่วงอนาคตการศึกษาของชาติและเด็ก ๆ นักเรียนเป็นอย่างมาก จากประเด็นที่
พบเห็นและเป็นข่าว ผู้ตั้งกระทู้ถามขอทราบว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายมีมาตรการหรือ 
วางแนวทางช่วยเหลือ เพ่ือแก้ปัญหาสถานศึกษาขนาดเล็กขาดครูที่ตกอยู่ในสภาพเช่นนี้ ซึ่งอาจจะมี 
หลายโรงเรียนในทุกภูมิภาคของประเทศไว้หรือไม่ อย่างไร และได้มีการสั่งการให้หน่วยงานบังคับบัญชาขั้นต้น
ที่อยู่ใกล้ชิดสถานศึกษาให้ด าเนินการส ารวจตรวจสอบจัดท าข้อมูลอย่างเป็นระบบ กรณีโรงเรียนขนาดเล็ก
ทั่วประเทศที่มีโอกาสจะเกิดปัญหาขาดแคลนครูอย่างที่เป็นข่าวนี้หรือไม่ อย่างไร อีกทั้งหลักเกณฑ์ของ กพร. 
ที่ไม่มีการจัดสรรต าแหน่งครูและผู้บริหารให้กับสถานศึกษาขนาดเล็กส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน
ของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่ทั่วประเทศอย่างรุนแรงในขณะนี้ ท่านมีแนวทางแก้ไขปัญหานี้หรือไม่ อย่างไร 
ตลอดจนหลักเกณฑ์ของ ก.ค.ศ. ในการก าหนดอัตราก าลังครูต่อนักเรียนที่ก าหนดใหม่ ส่งผลกระทบต่อ
โรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดพิเศษ เกิดปัญหาครูเกินเกณฑ์เป็นจ านวนมากของแต่ละโรงเรียน และเมื่อม ี
ครูเกษียณอายุราชการก็ถูกตัดต าแหน่ง ท าให้แต่ละสถานศึกษาขาดแคลนครูในสาระวิชาส าคัญ ๆ อันเป็น
วิชาสาระหลัก ส่งผลกระทบต่อการพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นอย่างมาก ท่านจะ
แก้ปัญหานี้อย่างไร นอกจากนี้ ขอฝากประเด็นนโยบายของรัฐบาลในการควบรวมหรือยุบโรงเรยีนขนาดเลก็ 
ถูกกดดันโดยไม่บรรจุผู้บริหารโรงเรียนให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนต่ ากว่า ๑๒๐ คน ส่งผลให้การจัดการเรียน
การสอนเป็นไปด้วยความยากล าบาก และโรงเรียนขนาดเล็กเป็นโรงเรียนของชุมชน การจะยุบหรือควบรวม

       ๓.๑.๑ กระทู้ถำม เรื่อง ปัญหำกำรขำดแคลนครูในสถำนศึกษำขนำดเล็ก  
(นำยออน  กำจกระโทก เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร) 



๓ 
 

โรงเรียนจึงต้องกระท าด้วยความระมัดระวังเ พ่ือป้องกันมิให้มีการเผชิญหน้ากัน ควรก าหนดหลักเกณฑ์ที่
เหมาะสมว่าโรงเรียนขนาดเล็กแบบใดควรยุบหรือควบรวม แบบใดควรคงอยู่ อีกทั้งควรแก้ไขหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) เพื่อประโยชน์ของโรงเรียนขนาดเล็ก 
ที่สามารถด าเนินการต่อไปได้และคนืต าแหนง่ผู้บรหิารให้โรงเรียนขนาดเล็กดังกลา่ว  
  คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ได้รับมอบหมายให้
ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงวา่ การจัดการและการก าหนดอตัราครูของแตล่ะโรงเรยีนของกระทรวงศึกษาธกิาร 
จะต้องผ่านหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) โดยในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ มีค าสั่ง ว ๒๓/๒๕๖๓ ได้ปรับเปลี่ยนจ านวนครูตอ่จ านวนนักเรียนเพ่ิมขึ้นจากเดิม คือ โรงเรียน
ที่มีนักเรียน ๑ - ๔๐ คนจะมีจ านวนครูและบุคลากรรวมกัน ๑ - ๔ อัตรา โรงเรียนที่มีนักเรียน ๔๐ - ๘๐ คน
มีจ านวนครูและบุคลากรรวมกัน ๖ อัตรา โรงเรียนที่มีนักเรียน ๘๑ - ๑๑๙ คน จะมีจ านวนครูและบุคลากร
รวมกัน ๘ อัตรา การก าหนดโรงเรียนขนาดเล็ก คือ โรงเรียนที่มีนักเรียนไม่เกิน ๑๒๐ คน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน  (สพฐ . )  ได้ รวบรวมข้อมูลทุกโรง เรี ยนว่ามีอัตราเท่า ใด  
ซึ่งโรงเรียนวัดเกศแก้วตามที่ได้ตั้งกระทู้ถามนั้น ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา ๑ ต าแหน่ง และอัตราก าลังใช้งานอีก ๖ อัตรา รวมถึงต าแหน่งพนักงานราชการสายงาน
สนับสนุนการศึกษาอีก ๑ อัตรา ซึ่งมีครูทุกชั้นปีและสามารถจัดการเรียนการสอนวิชาสาระหลักให้กับ
นักเรียนได้ ส่งผลให้มีคุณภาพการศึกษาที่ดขีึ้น นอกจากนี้ สพฐ. ได้ร่วมกับ world bank ก าหนดอัตราก าลงั
ให้สอดคล้องกับการบริหารและการสอนนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายว่าจะพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างไร และด าเนินการยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กดว้ยความระมัดระวังและดว้ยความสมัครใจ 
ภายใต้ความเป็นอยู่ของแต่ละชุมชนที่แตกต่างกัน ซึ่ งด า เนินการแล้ว ๑,๐๐๐ กว่าโรงเรียน 
จาก ๑๖,๐๐๐ โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (stand alone) ไม่สามารถควบรวมหรือยุบรวมกับ
โรงเรียนใดได้  จึงเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส าหรับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ คปร. ก าหนดนั้น
เป็นไปด้วยความยืดหยุ่น โดยสามารถเกลี่ยต าแหน่งผู้บริหารในโรงเรียนใกล้เคียงมาดูแลโรงเรียนขนาดเล็ก
หรือโรงเรียน stand alone ได้ 
 

 

ผลกำรพิจำรณำ  
    ด้วยในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีค่าใช้จ่าย

ด้านบุคลากรของรัฐ คิดเป็นร้อยละ ๒๐ อย่างไรก็ดี มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐ ๖ รายการ ในหมวด 
ของงบกลางอีกประมาณ ๔๗๐,๐๐๐ ล้านบาท งบประมาณด้านบุคลากรของรัฐที่แท้จริงตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงสูงถึง ๑,๒๔๓,๖๐๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒ 
ของงบประมาณ และข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ระบุว่าปี ๒๕๖๒ 
ประเทศไทยมีบุคลากรของรัฐฝ่ายพลเรือน จ านวน ๒,๑๙๙,๒๓๒ คน ซึ่งยังไม่รวมข้าราชการทหารประมาณ 
๓๐๐,๐๐๐ กว่าคน นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คน 
ซึ่งมีการใช้งบประมาณด้านบุคลากรประมาณ ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท แต่ไม่ถูกน ามารวมเป็นงบประมาณ 

        ๓.๑.๒ กระทู้ถำม เรื่อง กำรลดขนำดก ำลังคนภำครัฐเ พ่ือลดค่ำใช้จ่ำย 
ด้ำนบุคลำกรของรัฐระยะยำว (นำยอ ำพล  จินดำวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี) 
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ด้านบุคลากรของรัฐ ทั้งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรของรัฐ และมีการกระจายอ านาจ ลดก าลังคน
จากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคไปยังท้องถิ่น จึงเป็นการสมควรที่จะมีการลดขนาดก าลังคนเพ่ือลดค่าใช้จ่าย  
ด้านบุคลากรของรัฐ และตามที่ภาครัฐมีนโยบายลดขนาดก าลังคนภาครัฐหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ปี ๒๕๔๐  
มียุทธศาสตร์ชาติด้านปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีแผนปฏิรูปประเทศ  
ด้านการบริหารราชการแผ่นดินที่ก าหนดให้ก าลังคนภาครัฐต้องมีขนาดเหมาะสมและสมรรถนะสูง  
จัดก าลังคนให้สอดคล้องกับความจ าเป็น ลดขนาดก าลังคนและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐที่มีผลผูกพัน
ภาระงบประมาณระยะยาว และติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการใช้ก าลังคนภาครัฐ และเมื่อวันที่ ๒๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ให้ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ร่วมกันปรับปรุงระบบการท างานใหม่ เช่น โครงสร้างราชการ  
การจัดองค์กรภาครัฐ และลดจ านวนข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ ล้วนแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลมีนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และทิศทางที่ชัดเจนในการลดขนาดก าลังคนเพ่ือลดภาระงบประมาณในระยะยาว อย่างไรก็ดี 
หลังจากที่ประเทศประสบปัญหาวิกฤตโควิด-19 ได้มีการบรรจุข้าราชการ ๓๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ ต าแหน่ง  
ซึ่งจะผูกพันเงินเดือน ค่าใช้จ่าย และสวัสดิการ ขอเรียนถามว่า  รัฐบาลทราบถึงปัญหาสัดส่วนค่าใช้จ่าย
บุคลากรของรัฐที่สูงและมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีหรือไม่ อย่างไร มีนโยบายและมาตรการแก้ปัญหาดังกล่าว 
ที่เป็นรูปธรรมอย่างไร และการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินในประเด็นลดขนาดก าลังคน
ภาครัฐ ลดค่าใช้จ่ายผูกพันระยะยาวมีเป้าหมายและแผนงานรองรับที่เป็นรูปธรรมอย่างไร รวมถึงมีความ
คืบหน้าการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ อย่างไร นอกจากนี้ มีข้อสังเกตว่า
หัวใจของการด าเนินการคือ การสร้างสมดุลระหว่างโครงสร้างและระบบต่าง ๆ และเมื่อมีการกระจายอ านาจ
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบุคลากรเพ่ิมขึ้น ดังนั้น ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค จึงต้องลดจ านวนคน อีกทั้งวุฒิสภาได้มีข้อเสนอต่อรายงานการปฏิรูปประเทศหลายครั้งให้มี 
การใช้เครื่องมือต่าง ๆ มีเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือให้มีข้อมูล
สนับสนุนการปรับขนาดองค์กรภาครัฐได้อย่างเหมาะสม เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management) ส่วนการเพ่ิมก าลังคนของท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกิดใหม่ หากเป็นไปตามความจ าเป็น  
ก็ต้องเพ่ิมก าลังคน แต่การไม่ลดขนาดบุคลากรเป็นเรื่องใหญ่ เพราะท าให้ภาครัฐโตขึ้น และส่งผลให้นโยบาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศไม่เกิดผล 

นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า 
รัฐบาลก าหนดให้ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการลดอัตรา
ก าลังคนภาครัฐ โดยทั้งสองหน่วยงานจะหาวิธีการที่สอดคล้องกับเป้าหมายหรือนโยบายของรัฐ นอกจากนี้ 
มีคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  
และมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ท าหน้าที่ประธาน ซึ่ง คปร. จะเป็นผู้ก าหนด
และพิจารณาค าขอของหน่วยงานของรัฐว่าจะสมควรเพ่ิมหรือลดอัตราก าลังคนภาครัฐที่เป็นข้าราชการ  
โดยจะวิเคราะห์ตรวจสอบเหตผุลความจ าเป็นจากยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และประสาน
ไปยังหน่วยงานที่ยื่นค าขอ โดยใช้วิธีมอบหมายให้หนว่ยงานเปน็ผู้ท าการ (outsource) หรือ ถ่ายโอนภารกจิ
ให้หน่วยงานอื่น (Transfer) ซึ่งที่ผ่านมาสามารถคุมการเพ่ิมอัตราก าลังคนภาครัฐได้ระยะหนึ่ง อย่างไรก็ดี 
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้ต้องเพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรทางด้านสาธารณสุขจ านวนหลายหมื่นคน 
อีกทั้งมีการตั้งหน่วยงานของรัฐขึ้นใหม่จ านวน ๑๖ หน่วยงาน จึงมีการเพ่ิมอัตราก าลังคนประมาณ ๖๐,๐๐๐ คน 
ส่วนการด าเนินการของรัฐบาลที่เป็นรูปธรรม มีดังนี้ ๑. การตรึงอัตราก าลัง ยกเลิกอัตราก าลังของข้าราชการ
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ที่เกษียณโดยไม่ให้มีการเพ่ิมอัตราก าลัง โดยหน่วยงานขนาดเล็กให้ยุบอัตราก าลังร้อยละ ๕ หน่วยงาน 
ขนาดกลางให้ยุบร้อยละ ๑๐ หน่วยงานขนาดใหญ่ให้ยุบร้อยละ ๑๕ แต่หากเป็นหน่วยงานที่มีอัตราก าลงัคน
ไม่ถึง ๓๐๐ คน จะใช้วิธีทดแทน ซึ่งที่ผ่านมาสามารถยกเลิกอัตราก าลังข้าราชการไปได้ ๑,๐๐๐ อัตราต่อปี 
๒. การจัดใหม่ โดยหน่วยงานใดที่จะมีการจัดหน่วยงานใหม่ภายในโดยไม่มีการเพ่ิมก็ให้หน่วยงานจัดการ
เกลี่ยบุคลากรเอง ๓. วิธีเพิ่มหนึ่งยุบหนึ่ง เพื่อเป็นหลักประกันว่าจะไม่มีการเพ่ิมอัตราก าลังเกินกว่าที่จ าเป็น 
๔. การถ่ายโอนภารกิจให้เอกชนหรือหน่วยงานอื่นท า รวมถึงการกระจายอ านาจไปให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อย่างไรก็ดี รัฐบาลไม่สามารถควบคุมการเพิ่มอัตราก าลังขององค์กรอิสระได้ ส าหรับการด าเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น แผนการด าเนินการลดอัตราก าลังคนที่ใช้อยู่ 
ในขณะนี้จะหมดอายุลงในปีนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการฉบับใหม่โดยจะเริ่มใช้ในปี ๒๕๖๕  
ซึ่งอาจมีวิธีการใหม่ เช่น การท างานที่บ้าน (work from home) รัฐบาลดิจิทัล E-Service ทั้งนี้ รัฐบาลได้
เสนอร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา  
ซึ่งมีใจความส าคัญ คือ ประชาชนติดต่อกับทางราชการโดยไม่ต้องไปปรากฏตัวให้ใช้วิธีผ่านทาง 
แอปพลิเคชันไลน์ (Line) หรือแอปพลิเคชันอื่น ซึ่งส่วนราชการจะเรียกร้องให้ประชาชนเดินทางมาพบไม่ได้ 
นอกจากนี้ จะน าเครื่องมือ กลไก ตัวชี้วัดต่าง ๆ มาใช้ในการประเมินการตั้งหน่วยงานและการขอเพ่ิมอัตรา
ก าลังคนภาครัฐ  
 

 
 

ผลกำรพิจำรณำ     
   เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายประภัตร โพธสุธน)  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
 
 ๓.๒ กระทูถ้ำมด้วยวำจำ                    จ ำนวน   ๓   เรื่อง 
 

 

 ผลกำรพิจำรณำ  
ในปัจจุบันมีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในทุกระดับเสร็จสิ้นแล้ว 

รวมทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครแทนต าแหน่งที่ว่าง แต่ยังไม่มีการเลือกตั้ง  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ขอเรียนถามว่า เหตุใดรัฐบาลจึงยังไม่ประกาศ
ให้ชัดเจนว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเมื่อใด จะก าหนดให้

๓.๑.๓ กระทู้ถำม เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำน้ ำท่วมที่รำบลุ่มแม่น้ ำภำคกลำงซ้ ำซำก 
(นำยอนุศักดิ์  คงมำลัย เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี) 

    ๓.๒.๑ กระทู้ถำม เรื่อง ก ำหนดวันเลือกตั้งผู้ว่ำ กทม. และ สก. (นำยวันชัย  
สอนศิริ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี) 
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มีการเลือกตั้งได้เมื่อใด นอกจากนี้ จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ไปในคราวเดียวกันหรือไม่ รวมทั้งการที่ยังไม่ก าหนดให้มีการเลือกตั้งมีเหตุผลทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
หรือไม่    

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้ได้รับมอบหมาย 
ให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า ขณะนี้ส านักทะเบียนกลางได้ประกาศจ านวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร 
ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร โดยแยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ และได้ประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ แล้ว ในขั้นตอนถัดไปคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
จะแจ้งไปยังกรุงเทพมหานครเพ่ือให้ท าการแบ่งเขตเลือกตั้ง ทั้งนี้ หากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รั บ 
การประสานความพร้อมแล้ว หลังจากวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จะมีการหารือร่วมกันระหว่าง
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก่อนน าเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  
เพ่ือก าหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในเดือนมีนาคม  
และแจ้งมติคณะรัฐมนตรีไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง จากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งจึงจะประกาศ
ให้มีการเลือกตั้ ง  ซึ่ งคาดว่าจะมีการจัดการเลือกตั้ งผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิก  
สภากรุงเทพมหานครในเดือนพฤษภาคมไปในคราวเดียวกัน  ประกอบกับที่ผ่านมาคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งได้จัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ จึงยังไม่สามารถ
จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นประเภทอื่นได้ จากกระบวนการที่กล่าวมาเป็นการด าเนินการตามกฎหมาย 
อยา่งต่อเนื่องและเป็นไปตามขั้นตอน โดยไม่มีเหตุผลในทางการเมือง 

  

 

 ผลกำรพิจำรณำ  
  เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) ผู้ถูก 

ตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้  จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป  ทั้งนี้   
หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป       

 
 
 
      

 

    ๓.๒.๒ กระทู้ถำม เรื่อง กำรบริหำรอำชีวศึกษำภำยใต้ พรบ. อำชีวศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๑, 
ทวิภำคี, ทวิศึกษำ (รองศำสตรำจำรย์ศักดิ์ไทย  สุรกิจบวร เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร)  



๗ 
 

 

 ผลกำรพิจำรณำ  
 เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) ผู้ถูก 

ตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้  จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป  ทั้งนี้   
หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป         

 
 เรื่องด่วน      จ ำนวน ๔ เรื่อง 
 

 
 
  ผลกำรพิจำรณำ 
 ด้วยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)   
ครบวาระการด ารงต าแหน่ง ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ จ านวน ๒ ราย คือ พลต ารวจเอก ปัญญา  มาเม่น และนางอรพินท์  วงศ์ชุมพิศ 
อันเป็นผลให้ต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาว่างลง จ านวน  ๒  ต าแหน่ง ซึ่งวุฒิสภาจะต้อง
ด าเนินการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วันที่ต าแหน่งว่างลง  
และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕  
ที่ประชุมได้ลงมติให้งดใช้ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๕ เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี
เพ่ือมิให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม  
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา  
 โดยที่มาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ บัญญัติ ว่า
การเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญเป็นกรรมการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานรัฐสภาก าหนด ประกอบกับมาตรา ๑๐๒ บัญญัติว่า ในระหว่างที่ยังมิได้
ออกกฎ ประกาศ หรือระเบียบหรือก าหนดกรณีใดเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ให้น ากฎ ประกาศ 
หรือระเบียบหรือกรณีที่ก าหนดไว้แล้วซึ่งใช้อยู่เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  และ
ส าหรับหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภาจะเป็นไปตามประกาศ
รัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภา (ก.ร.) 
ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยประธานวุฒิสภาได้มอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

    ๓.๒.๓ กระทู้ถำม เรื่อง กำรขำดแคลนครูพลศึกษำในโรงเรียนประถมศึกษำและ
ส ำนักงำนกำรอำชีวศึกษำ (นำยทรงเดช  เสมอค ำ  เป็นผู ้ตั ้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร)  

    เรื่องด่วนที่ ๑ เลือกกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ำยวุฒิสภำในคณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ แทนต ำแหน่งที่ว่ำง (ตำมมำตรำ 16 วรรคหน่ึง แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรรัฐสภำ พ.ศ. 2554)  



๘ 
 

ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภา
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของที่ประชุมวุฒิสภาในการเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภา  
ซึ่งปรากฏว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง ๑๐ คน เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา ๑๔ 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ คือ เคยรับราชการในต าแหน่งไม่ต่ ากว่าอธิบดี
หรือต าแหน่งเทียบเท่ามาแล้วหรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการข้าราชการประเภทใดประเภทหนึ่งมาแล้ว 
และไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า ข้าราชการการเมือง ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง 
สมาชิกรัฐสภา กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง  
 จากนั้น ที่ประชุมได้ลงมติเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการ
ข้าราชการรัฐสภา แทนต าแหน่งที่ว่าง ด้วยการออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้บัตรออกเสียงลงคะแนน  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๖๙ (๓) ปรากฏผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 ๑. นายนัฑ  ผาสุข  ได้  ๔๕  คะแนน  
 ๒. นางสาวศศิธร  ศรีสุจริต ได้    ๒๐  คะแนน 
 ๓. นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์ ได้    ๕๒  คะแนน 
 ๔. พลเอก วิชา  ศิริธรรม ได้    ๓๓  คะแนน 
 ๕. นางอรพินท์  วงศ์ชุมพิศ ได้    ๕๖  คะแนน 
 ๖. พลเรือเอก สุรศักดิ์  ศรีอรุณ ได้    ๗๐  คะแนน 
 ๗. พลอากาศเอก ชนัท  รัตนอุบล ได้   ๑๐๙  คะแนน 
 ๘. นายเลิศปัญญา  บูรณบัณฑิต ได้        ๕  คะแนน 
 ๙. นางสุภัชชา  สุทธิพล ได้       ๑  คะแนน 
 ๑๐. พันต ารวจตรีหญิง รมยง  สุรกิจบรรหาร ได้       ๓  คะแนน 

 จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า พลอากาศเอก ชนัท  รัตนอุบล และพลเรือเอก  
สุรศักดิ์ ศรีอรุณ ได้รับเลือกจากที่ประชุมวุฒิสภาด้วยคะแนนเสียงสูงสุด ๒ ล าดับแรก จึงถือว่าได้รับเลือกเป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายวุฒิสภาในคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา แทนต าแหน่งที่ว่าง  

 

 
  
  ผลกำรพิจำรณำ 
  ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อน
กับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....  ของที่ประชุมวุฒิสภา รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) และผู้อ านวยการ
กองกฎหมายต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (นางกาญจนาภรณ์  อินทปันตี เลิศลอย)  
ได้เข้าร่วมประชุม โดยหลังจากเลขาธิการวุฒิสภาอ่านบันทึกหลักการและเหตุผลเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 

    เรื่องด่วนที่ ๒ ร่ำงพระรำชบัญญัติยกเลิกกฎหมำยบำงฉบับที่หมดควำมจ ำเป็น
หรือซ  ำซ้อนกับกฎหมำยอื่น พ.ศ. .... ซึ่งสภำผู้แทนรำษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว   
(วุฒิสภำต้องพิจำรณำให้เสร็จภำยใน ๖๐ วัน ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๓๖ นับแต่วันที่ ๒๔ 
มกรำคม ๒๕๖๕)  



๙ 
 

ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการต ารวจ และ
คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งได้รับมอบหมายให้พิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๙ แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม ตามล าดับ ดังนี้ 
  คณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย กำรยุติธรรม และกำรต ำรวจ  โดยรองประธาน
คณะกรรมาธิการ คนที่สอง (พลเอก นิวัตร  มีนะโยธิน) แถลงผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ  
สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินี้ และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อ 
ร่างพระราชบัญญัติ รวม ๔ ประเด็น กล่าวคือ (๑) การใช้ชื่อของกฎหมายว่า “ร่างพระราชบัญญัติยกเลิก
กฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ...” ควรค านึงถึงการพิจารณาใช้ชื่อ
ของกฎหมายในกรณีที่ปีใดมีการยกเลิกกฎหมายมากกว่าหนึ่งครั้งด้วย (๒) หากหน่วยงานผู้ใช้บังคับกฎหมาย
ไม่เห็นด้วยที่จะยกเลิกกฎหมายใด ควรก าหนดหลักเกณฑ์หรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควรจะด าเนินการต่อไปอย่างไรและภายในก าหนดระยะเวลาเท่าใด ดังเช่นที่มีการเสนอให้ยกเลิก
พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ เนื่องจากมีบทบัญญัติบางมาตรา 
ที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากกระทรวงมหาดไทยไม่ประสงค์ที่จะให้มีการยกเลิกกฎหมายนี้  
ก็ควรพิจารณาทบทวนแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วย (๓) การยกเลิก
พระราชบัญญัติการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดี พ.ศ. ๒๕๔๘ อาจเกิดช่องว่างทางกฎหมายท าให้เกิดการละเมิด
ลิขสิทธิ์จากการผลิตผลิตภัณฑ์ซีดีขึ้นอีกได้ และ (๔) การพิจารณาและเสนอยกเลิกกฎหมายที่หมดความจ าเป็น
หรือซ้ าช้อนกับกฎหมายอื่นตามร่างพระราชบัญญัตินี้ เป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา ๗๗ 
ของรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ และนอกเหนือไปจากกฎหมายจ านวน ๗ ฉบับตามร่างพระราชบัญญัตินี้ ควรด าเนินการ
เพ่ือยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยและหมดความจ าเป็นเพ่ิมเติมเป็นกรณีเร่งด่วน รวมถึงควรประชาสัมพันธ์
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องหรือประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายอย่างกว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น 
  คณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  โดยประธาน
คณะกรรมาธิการ (นายเสรี  สุวรรณภานนท์) และรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม (นายดิเรกฤทธิ์  
เจนครองธรรม) แถลงผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติสรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการเห็นด้วยกับ 
ร่างพระราชบัญญัตินี้ และมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติ รวม ๓ ประเด็น กล่าวคือ  
(๑) การยกเลิกกฎหมายทั้ง ๗ ฉบับตามร่างพระราชบัญญัตินี้ จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายในภาพรวมเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งลดอุปสรรค ยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ลดภาระต่อรัฐในเรื่องงบประมาณ การบังคับใช้กฎหมาย และ 
ลดภาระของประชาชนผู้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมาย รวมทั้งเป็นการด าเนินการที่สอดคล้องกับบทบัญญัติ
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ดังนั้น สมควรที่จะให้มีการทบทวนกฎหมายที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน  
เพ่ือยกเลิกกฎหมายทั้งในระดับพระราชบัญญัติและกฎหมายล าดับรองที่หมดความจ าเป็น และปรับปรุง
กฎหมายที่ล้าสมัยให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่มีอีกจ านวนมากหลายฉบับ อย่างไรก็ดี กฎหมายบางฉบับ
แม้จะใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว แต่ก็อาจไม่สามารถยกเลิกได้เนื่องจากเป็นการด าเนินการตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ (๒) กฎหมายที่รัฐจะตราขึ้นในอนาคต ควรให้มีการตรวจสอบความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง และการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างแท้จริง 
เพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการมีกฎหมายมากเกินความจ าเป็น และ (๓) รัฐบาลควรด าเนินการให้ประชาชน
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เข้าถึงกฎหมายต่าง ๆ ได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจกฎหมายได้ง่าย เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง 
รวมทั้งกฎหมายที่จะตราขึ้นใหม่ (รับฟังความคิดเห็น) และกฎหมายที่ได้ยกเลิกใช้บังคับ (ป้องกันเจ้าหน้าที่ 
หาประโยชน์) นอกเหนือไปจากการมีระบบกลางทางกฎหมาย และการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ 
https://lawtest.egov.go.th/ ไปแล้วนั้น รัฐบาลควรด าเนินการโดยวิธีอื่นเพ่ิมเติม เช่น  ผ่านช่องทาง 
แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ “ถุงเงิน” ซึ่งในปัจจุบันได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นจ านวนมาก เป็นต้น 
 จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นพร้อม
ท้ังให้ข้อสังเกตและซักถาม สรุปได้ว่า เห็นด้วยกับหลักการของร่างพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากกฎหมาย 
บางฉบับได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ขณะที่บริบทของสังคมได้เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า
ไปมาก กฎหมายจึงจ าเป็นต้องพัฒนาให้ทัน การเสนอให้มีการยกเลิกกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อน
กับกฎหมายอื่น จึงเป็นการปฏิรูปกฎหมายอย่างหนึ่ง โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็น ดังนี้  
(๑) เมื่อยกเลิกพระราชบัญญัติก าหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการท าให้เสียสัมพันธไมตรี
ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะสงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๘ แล้ว 
ควรมีการเสนอกฎหมายเข้ามาใหม่ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการเผยแพร่ความลับของทางราชการที่จะท าให้
เสื่อมเสียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ (๒) ขอให้เร่งรัดการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณา
โดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ ตามที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบกฎหมาย  
เห็นว่า เป็นกฎหมายที่ยังมีความจ าเป็น จึงไม่เห็นด้วยกับการยกเลิก และหากมีการยกเลิกกฎหมายฉบับนี้แล้ว 
ขอให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามกฎหมายควบคุมการโฆษณาฉบับอื่น ๆ ติดตามบังคับใช้กฎหมาย
ด้วย (๓) หน่วยงานผู้รับผิดชอบกฎหมาย ควรจัดท าประมวลกฎหมาย รวมถึงรวบรวมศึกษากฎหมายที่มี 
และเสนอแนะมายังรัฐบาลว่า มีกฎหมายฉบับใดที่ซ้ าซ้อนกัน หรือหมดความจ าเป็นเพ่ือเสนอแนะไปยังรัฐบาล 
ประกอบการพิจารณาเสนอยกเลิกกฎหมายต่อไป และ (๔) การยกเลิกกฎหมายฉบับใด โดยเฉพาะกฎหมายท่ี
มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ควรมีการศึกษาวิจัยที่ชัดเจนรองรับด้วย    
 นอกจากนี้ ได้มีข้อซักถามในประเด็น ดังนี้ (๑) แนวทางการยกเลิกกฎหมายที่หมดความจ าเป็น
หรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่น โดยวิธีอื่นนอกจากการเสนอมาเป็นพระราชบัญญัติ (๒) หากต้องเสนอมาเป็น
พระราชบัญญัติมีแนวทางการด าเนินการเพ่ือให้การยกเลิกกฎหมายที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับ
กฎหมายอื่นให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ อย่างไร เพราะเห็นได้ว่า รายชื่อกฎหมายที่เสนอมาเพ่ือยกเลิกตามบัญชี  
ท้ายพระราชบัญญัติมจี านวนน้อยเกนิไป เมื่อเปรียบเทียบการเสนอยกเลิกกฎหมายครัง้ที่ผ่านมา คือ จ านวน 
๔๗ ฉบับ ตามพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายที่ ไม่ เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน  พ.ศ .  ๒๕๔๖  
จ านวน ๑๑ ฉบับ ตามพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือช้ าช้อนกับกฎหมายอื่น 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และจ านวน ๔ ฉบับ ตามพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือ 
ซ้ าช้อนกับกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (๓) การเขียนหลักการกฎหมายฉบับนี้ไว้แต่เพียงว่า 
“ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจ าเป็นหรือซ้ าซ้อนกับกฎหมายอื่นเป็นการเพ่ิมเติม ” และระบุ 
ในมาตรา ๓ ว่า “ให้ยกเลิกกฎหมายตามที่ระบุในบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้” จะมีความหมายว่า สมาชิก
สามารถแปรญัตติเพ่ิมลดรายชื่อกฎหมายตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติได้ใช่หรือไม่ (๔) เมื่อมีการยกเลิก
พระราชบัญญัติแล้ว จะส่งผลให้สถานะของกฎหมายล าดับรองตามพระราชบัญญัติฉบับนั้ นเป็นอย่างไร  
และ (๕) คณะกรรมการชุดใดท าหน้าที่พิจารณาว่า กฎหมายฉบับใดจะต้องเสนอมาเพื่อพิจารณายกเลิก  
 หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) และ
ผู้อ านวยการกองกฎหมายต่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (นางกาญจนาภรณ์  อินทปันตี 
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เลิศลอย) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า (๑) ร่างพระราชบัญญัตินี้มีสาระส าคัญคือ การยกเลิกกฎหมายใน ๒ ส่วน 
คือ กฎหมายที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ กับกฎหมายที่มีความซ้ าซ้อนกับกฎหมายฉบับอื่น โดยการเสนอ
ให้มีการยกเลิกกฎหมายได้มีการพิจารณาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ซึ่งถือเป็นผู้เกี่ยวข้องในล าดับตน้ 
และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย (๒) การสร้างช่องทางในการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมาย มีการจัดท าเว็บไซต์กลางทางกฎหมาย 
(www.law.go.th) และระบบกลาง มี ๒ ส่วน คือ การเข้าถึงเนื้อหาของกฎหมาย ซึ่งก าลังด าเนินการ และ 
มีก าหนดการแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยหน่วยงานจะสรุปสาระส าคัญของกฎหมายและจัดท า 
infographic เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายไดโ้ดยง่าย (๓) หากในปีใดมีการเสนอยกเลิกกฎหมายมากกวา่ 
๑ ครั้ง อาจใช้การระบุครั้งประกอบชื่อร่างพระราชบัญญัติ (๔) กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบพระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ ยืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้
ยังมีความจ าเป็น จึงไม่เห็นด้วยกับการยกเลิก แต่จะขอประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายเพ่ือแก้ไขปรับปรุง
ต่อไป (๕) พระราชบัญญัติส าหรับรักษาช้างป่า พระพุทธศักราช ๒๔๖๔ และพระราชบัญญัติส าหรับรักษา
ช้างป่า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๓ ในส่วนที่เกี่ยวกับการรักษาช้างป่า ปัจจุบันมีค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๖๐/๒๕๕๙ เรื่องมาตรการป้องกันการน าช้างป่ามาสวมสิทธิเป็นช้างบ้าน ซึ่งได้ก าหนดให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และกระทรวงมหาดไทย 
ร่วมร่างกฎหมาย เพ่ือคุ้มครองช้างไทยให้เป็นระบบ จึงเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จึงไม่ได้เสนอ  
เพ่ือยกเลิกเข้ามาในร่างพระราชบัญญัตินี้  (๖) พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนด
อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการข่าวที่อาจเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและประโยชน์แห่งรัฐไว้โดยเฉพาะ และ
ประมวลกฎหมายอาญา ภาค ๒ ลักษณะ ๑ ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร (มาตรา ๑๒๓ 
ถึงมาตรา ๑๒๕) มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมการกระท าความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรแล้ว 
จึงไม่เกิดผลกระทบหากได้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติก าหนดวิธีปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ข่าวอันเป็นการ
ท าให้เสียสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่มีสนธิสัญญาทางไมตรีกับประเทศไทยในภาวะ
สงคราม พุทธศักราช ๒๔๘๘  (๗) กฎหมายที่สร้างภาระกับประชาชนคือกฎหมายซึ่งใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน 
การเสนอยกเลิกกฎหมายฉบับอื่นเพ่ิมเติม จะด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบและ
พิจารณาของคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย โดยจะพิจารณาตามความจ าเป็น มิได้มุ่งเน้นปริมาณกฎหมายที่
เสนอยกเลิก โดยหน่วยงานผู้บังคับใช้จะเป็นผู้ประเมินความจ าเป็นในเบื้องต้น และจัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นผ่านระบบกลาง และในชั้นส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้เพ่ิมช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ผ่าน Google Form / Line ซึ่งจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบกลาง โดยแสดงจ านวนรวมผู้แสดงความคิดเห็น (๘) 
ผลของการยกเลิกกฎหมายฉบับใด กฎหมายล าดับรองย่อมถูกยกเลิกไปด้วย เว้นแต่ มีบทเฉพาะกาลก าหนดให้
ยังมีผลใช้บังคับต่อไป (๙) สภาสามารถพิจารณาเพ่ิมลดจ านวนกฎหมายตามบัญชีท้ายร่างพระราชบัญญัติ  
ได้  ทั้งนี้ ในชั้นสภาผู้แทนราษฎรก็ได้การเสนอให้ปรบัปรุงจ านวนกฎหมายตามบัญชีท้ายรา่งพระราชบญัญตัิ 
แต่ต่อมาเมื่อได้ผู้แทนจากส่วนราชการมาชี้แจงในชั้นกรรมาธิการ ผลสุดท้ายก็มิได้มีการเพ่ิมลดจ านวน  
แต่ได้เลื่อนล าดับกฎหมายตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติเท่านั้น (๑๐) ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางยกเลิกกฎหมาย
โดยวิธีอื่นนอกไปจากการเสนอพระราชบัญญัติ เพื่อยกเลิกพระราชบัญญัติที่ใช้บังคับอยู่ และสาเหตุที่ในปี  



๑๒ 
 

พ.ศ. ๒๕๔๖ มีการยกเลิกกฎหมายถึง ๔๗ ฉบับ เป็นเพราะด าเนินการเป็นครั้งแรก โดยใช้เวลาศึกษามา 
อย่างยาวนาน  
 จำกนั น ที่ประชุมวุฒิสภำได้ลงมติรับร่ำงพระรำชบัญญัติยกเลิกกฎหมำยบำงฉบับที่หมด
ควำมจ ำเป็นหรือซ  ำซ้อนกับกฎหมำยอื่น พ.ศ. .... ไว้พิจำรณำ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๘๑ เสียง  
ไม่เห็นชอบ ไม่มี และงดออกเสียง ๑ เสียง ไม่ลงคะแนน ๑ เสียง แล้วมีมติตั งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ จ ำนวน ๒๑ คน ก ำหนดเวลำแปรญัตติ ๗ วันท ำกำรตำมข้อบังคับ   

 
 

 
 

  ผลกำรพิจำรณำ 
  ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ของที่ประชุม
วุฒิสภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล) เจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร 
(พลโท ร่มเกล้า ปั้นดี)  และรองเจ้ากรมพระธรรมนูญ (พลโท พิสิษฐ์ นพเมือง) ได้เข้าร่วมประชุมโดยหลังจาก
เลขาธิการวุฒิสภาอ่านบันทึกหลักการและเหตุผลเสนอต่อที่ประชุมแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 
ได้แถลงเพ่ิมเติมว่า วัตถุประสงค์หลักในการปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้เพ่ืออ านวยความสะดวกกับประชาชน
และผู้ประกอบการในการขยายอายุใบอนุญาต ๑ ปี เป็น ๓ ปี รวมถึงการแก้ไขอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้อง
กับใบอนุญาตที่ก าหนดเวลาเพ่ิมขึ้นในการก าหนดให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวง
เพื่อก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมได้ แต่ต้องไม่เกินอัตราสูงสุดตามบัญชอีัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูงตามมาตรา ๕ 
วรรคสาม โดยหลักในการค านวณค่าธรรมเนียมจะพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น  
โดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างกระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย อีกทั้ง ก าหนดวิธีการแสดง
ใบอนุญาตหรือแสดงส าเนาภาพถ่าย โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือลดภาระด้านเอกสาร นอกจากนี้  
การก าหนดให้จัดท าบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์และแจ้งให้ปลัดกระทรวงกลาโหมทราบทุกเดือน เป็นไปเพ่ือก ากับ
ดูแลอย่างรอบคอบและรัดกุม อีกทั้งในระหว่างด าเนินการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัตินี้ ได้มีการ
ก าหนดบทเฉพาะกาลเพ่ือรองรับใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสั่งเข้ามา น าเข้ามา ผลิต  
หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ซึ่งออกตามกฎกระทรวงการขออนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาต 
และการขอรับใบแทนใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาตสั่งเข้ามา น าเข้ามา ผลิตหรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ยังคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้   
 จากนัน้ ประธานของทีป่ระชุมได้อนญุาตให้คณะกรรมาธิการการทหารและความมัน่คงของรัฐ 
และคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอตุสาหกรรม ซึ่งไดร้ับมอบหมายให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๑๙ แถลงผลการพิจารณาศกึษาตอ่ที่ประชมุ ตามล าดบั ดังนี ้
 ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรกำรกำรทหำรและควำมมั่นคงของรัฐ (นางสาวปิยฉัฎฐ์ วันเฉลิม 
กรรมาธิการ)  ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติสรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการเห็นด้วยกับ  

    เรื่องด่วนที่ ๓ ร่ำงพระรำชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งสภำผู้แทนรำษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว  (เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน  
วุฒิสภำต้องพิจำรณำให้เสร็จภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที ่๒๔ มกรำคม ๒๕๖๕) 
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ร่างพระราชบัญญัตินี้ และมีข้อสังเกตว่า ภายหลังการปรับปรุงกฎหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของ 
การควบคุมและการอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน ควรหาจุดสมดุลของทั้งสองส่วนอย่างเหมาะสม 
ควรก าหนดวิธีการตรวจสอบหรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนเพ่ือยืนยันถึงความมีอยู่จริงหรือความแท้จริงของ
เอกสารกรณีก าหนดให้ใบอนุญาตสามารถแสดงภาพถ่ายหรือส าเนาใบอนุญาต ควรก าหนดระยะ เวลา 
การต่อใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุให้เหมาะสม เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการที่ผู้รับใบอนุญาตจะกระท า
ความผิดในระหว่างการพิจารณาใบอนุญาต ในการขยายระยะเวลาของอายุใบอนุญาต จาก ไม่เกิน ๑ ปี 
เป็น ไม่เกิน ๓ ปี เห็นควรให้มีมาตรการเพ่ือตรวจสอบว่า ในระหว่างระยะเวลาของการได้รับอนุญาตนั้น 
ผู้รับใบอนุญาตไม่ได้กระท าผิดเงื่อนไขอย่างหนึ่งอย่างใดของการได้รับอนุญาต นอกจากนี้ เห็นว่าการปรับปรุง
ร่างพระราชบัญญัตินี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ท าให้เกิดความชัดเจน ทันสมัย และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
ในการบริการ สามารถอ านวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้อง
กับแผนปฏิรูปประเทศในเรื่องการสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการท างานของภาครัฐ 
การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐที่มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล สามารถให้บริการประชาชนผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนในการรับบริการจากภาครัฐทั้งในด้าน
เอกสาร การช าระค่าธรรมเนียม และการอนุมัติ/อนุญาต  
 ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และกำรอุตสำหกรรม (นายสมชาย หาญหิรัญ 
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติสรุปได้ว่า 
คณะกรรมาธิการเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัตินี้ และมีข้อสังเกตว่า ในการปรับปรุงกฎหมายจะท าให้  
การครอบครองยุทธภัณฑ์สามารถกระท าได้ง่ายขึ้น ควรมีการก าหนดมาตรการเพ่ือเป็นการเตรียมการป้องกันไว้
อย่างเคร่งครัด ควรพิจารณากรณีก าหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องส่งส าเนาบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์รายงานให้
ปลัดกระทรวงกลาโหมทราบทุกเดือนนั้น เห็นควรแยกประเภทการครอบครองยุทธภัณฑ์กรณีประเภท
ยุทธภัณฑ์ที่ไม่เป็นอันตราย หรือประเภทยุทธภัณฑ์ที่ไม่ก่อให้เกิดภัยต่อความมั่นคง ซึ่งต้องก าหนดกฎเกณฑ์
ไว้ให้มีการก ากับและตรวจสอบข้อมูลรายการยุทธภัณฑ์ดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรมีมาตรการควบคุมดูแล เพื่อรองรับการซื้อขายยุทธภัณฑ์ในรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ให้ครอบคลุมและชัดเจน ในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติเป็น ๓ เท่า ของอัตรา
ค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติเดิมนั้น นอกจากพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจแล้ว ควรน าต้นทุนที่แท้จริง
มาร่วมค านวณเป็นค่าธรรมเนียมที่มีความเหมาะสมด้วย เช่น ต้นทุนค่าด าเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต
ที่ต้องใช้งบประมาณมาด าเนินการหรือค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกใบอนุญาต เป็นต้น ควรพิจารณา
เตรียมความพร้อมทั้งทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการก าหนดให้การขอรับใบแทนใบอนุญาต
และการออกใบแทนใบอนุญาตในการสั่งเข้ามา น าเข้ามา ผลิต หรือ มีซึ่งยุทธภัณฑ์สามารถด าเนินการได้
โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น  
ซึ่งสมาชิกได้มีประเด็นข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ว่า เห็นด้วยกับการก าหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาต  
ในการสั่งเข้ามา น าเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ ต้องรายงานให้ปลัดกระทรวงกลาโหมทราบ ซึ่งสอดคล้อง
กับกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน อาทิ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และพระราชบัญญัติ
การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรก าหนดให้
หมายรวมถึงกรณีการน าผ่านด้วยหรือไม่ เนื่องจากกรณีการน าผ่านอาวุธหรือยุทธภัณฑ์ที่เป็นอันตราย 
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ผ่านประเทศไทยไปยังอีกประเทศปลายทาง ในระหว่างขนส่งอาจเกิดการรั่วไหลเข้าสู่ประเทศไทย 
กระทรวงกลาโหมมีข้อมูลในส่วนนี้หรือไม่ การด าเนินการกรณีสารควบคุมที่ เป็นยุทธภัณฑ์ อาทิ 
แอมโมเนียมไนเตรต ท่ีการควบคุมและก ากับดูแลสารเคมีตัวเดียวกันแต่อยู่ในความรับผิดชอบหลาย
กระทรวง กระทรวงกลาโหมมีระบบบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร นอกจากนี้ ในการ
พิจารณาเพ่ือขอรับใบอนุญาตสั่งเข้ามา น าเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ นอกจากพิจารณาถึงจ านวนที่
ครอบครอง ยุทธภัณฑ์ที่ครอบครอง ควรพิจารณารวมไปถึงสถานที่ผลิต สถานที่เก็บรักษาที่มีความเหมาะสม
เพื่อประกอบการพิจารณาให้ใบอนุญาตด้วย  
 หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ชัยชาญ 
ช้างมงคล) และเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร (พลโท ร่มเกล้า ปั้นดี) ได้ร่วมตอบชี้แจงว่า กระทรวงกลาโหม
ให้ความส าคัญในการอ านวยความสะดวกต่อประชาชนและการควบคุมยุทธภัณฑ์ให้มีความรัดกุม การก าหนด
อัตราค่าธรรมเนียมเพ่ิมขึ้นเป็น ๓ เท่า เพ่ือให้สอดคล้องกับความอันตรายของยุทธภัณฑ์แต่ละประเภท 
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชีที่ ๒ เพ่ือให้มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจทุก ๕ ปี  
โดยพิจารณาเหตุผลความจ าเปน็แต่ไม่เกินอัตราขัน้สูงที่ก าหนดไว้ ในส่วนของการน าผ่านยุทธภัณฑ์ ใช้บังคับ
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม  
พ.ศ. ๒๔๙๕ ส่วนกรณีความซ้ าซ้อนของยุทธภัณฑ์ในกฎหมายหลายฉบับ กระทรวงกลาโหมได้ออกประกาศ
ก าหนดยุทธภัณฑ์ที่ต้องขออนุญาตและตรวจสอบกับพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายและกฎหมายอื่น เช่น 
หน้ากากป้องกันแก๊สพิษที่ใช้ในอุตสาหกรรมกรณีมาตรการในการพิจารณาออกใบอนุญาต ๓ ประการ คือ 
๑) การควบคุมทางบัญชี ต้องมีบัญชีรับจ่ายยุทธภัณฑ์ ด าเนินการตรวจทั้งก่อนขออนุญาต และหลังรับ
ใบอนุญาต ๒) ควบคุมการขนย้าย โดยผู้ขอขนย้ายต้องท าแผนการขนย้ายก่อนด าเนินการ มีการก าหนดวัน
เวลาก่อนการขนย้ายอย่างชัดเจน ๓) การสุ่มตรวจ ด าเนินการทั้งก่อนขออนุญาต ตรวจคลังโดยเจ้าหน้าที่
ของกระทรวงในระหว่างมีใบอนุญาตจะมีการสุ่มตรวจทุก ๖ เดือน หากพบปัญหาจะด าเนินการสั่งระงับ 
ได้ทันที  
 จากนั้น ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ไว้พิจารณา ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๕๒ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๒ เสียง และไม่ลงคะแนน 
ไม่มี แล้วมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จ านวน ๒๑ คน ก าหนดเวลาแปรญัตติ 
๗ วันท าการตามข้อบังคับ  
 

 
  
  ผลกำรพิจำรณำ 
  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมาธกิารรว่มกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบญัญตัิ
จราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แถลงรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อที่ประชุม โดยสรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกันได้ว่า 
คณะกรรมาธิการร่วมกันเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของวุฒิสภา จ านวน ๑๐ มาตรา คือ มาตรา ๘ 
มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๐ 

    เรื่องด่วนที่  ๔ ร่ำงพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่  . .) พ.ศ. .. . .  
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรร่วมกันพิจำรณำเสร็จแล้ว 
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และมีมติให้แก้ไขเพ่ิมเตมิ จ านวน ๓ มาตรา คือ มาตรา ๗ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ โดยในมาตรา ๗ แก้ไข
เพ่ิมเติมความในมาตรา ๑๒๓ (๒) (ข) คณะกรรมาธิการร่วมกันได้แก้ไขเพ่ิมเติม โดยก าหนดให้ต้องจัดให้ 
คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกินหกปี “นั่งในที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็กหรือนั่งในที่นั่งพิเศษส าหรับเด็กเพ่ือป้องกัน
อันตราย” ในส่วนมาตรา ๙ แก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๑๓๔ คณะกรรมาธิการร่วมกันได้แก้ไขเพ่ิมเติม
ความในวรรคสอง โดยแก้ไขจ านวนรถที่ใช้ในการรวมกลุ่มหรือมั่วสุม จาก “สองคันขึ้นไป” เป็น “ห้าคัน 
ขึ้นไป” และในมาตรา ๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๑๓๔/๒ คณะกรรมาธิการร่วมกันเห็นชอบด้วยกับ
การแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค าของวุฒิสภา และได้เพ่ิมความว่า “หากรถนั้นได้ถูกน าไปใช้ในทางเดินรถ”  
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการร่วมกันได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้บางประการ 
  ภายหลังจากคณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปราย โดยสมาชิกได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นตั้งข้อสังเกตและสอบถาม  
ในประเด็นต่าง ๆ สรุปความได้ว่า ในมาตรา ๗ การแก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๑๒๓ (๒) (ข) เรื่อง การจัด
ที่นั่งให้แก่คนโดยสารซึ่งเป็นเด็กอายุไม่เกินหกปี ซึ่งวุฒิสภาได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดยตัด “ที่นั่งพิเศษ” ออก  
และแก้ไข เป็น “ที่นั่งนิรภัย” โดยคณะกรรมาธิการร่วมกันเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพ่ิมเติมของวุฒิสภา
ดังกล่าวแต่ก็เห็นด้วยกับร่างเดิมของสภาผู้แทนราษฎร จึงแก้ไขเพ่ิมเติมความในอนุมาตราดังกล่าวให้สอดคล้อง
กับการแก้ไขเพ่ิมเติมของทั้งวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร โดยก าหนดให้ต้องจัดให้คนโดยสารที่เป็นเด็ก  
อายุไม่เกินหกปี “นั่งในที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็กหรือนั่ งในที่นั่งพิเศษส าหรับเด็กเพ่ือป้องกันอันตราย”  
และเพ่ิมความในวรรคสามเพ่ือให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติเป็นผู้ประกาศก าหนดในเรื่องดังกล่าวนั้น 
คณะกรรมาธิการมีเจตนารมณ์ในการจัดให้มีที่นั่งทั้งสองประเภทดังกล่าวอย่างไร และในการประกาศ
ก าหนดลักษณะของที่นั่งและวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุตามความในวรรคสามของ 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติจะมีปัญหาในการใช้บังคับกฎหมายหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ การก าหนดให้
ประชาชนเลือกใช้ที่นั่งทั้งสองประเภทดังกล่าวจะท าให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเกิดความเหลื่อมล้ า
หรือไม่ ในส่วนมาตรา ๙ แก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๑๓๔ เรื่อง การห้ามแข่งรถในทาง ซึ่งวุฒิสภาได้ 
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยลดจ านวนรถที่ใช้ในการรวมกลุ่มหรือมั่วสุม จาก “ห้าคันขึ้นไป” เป็น “สองคันขึ้นไป”  
แต่คณะกรรมาธิการร่วมกันได้แก้ไขเพ่ิมเติมโดยเห็นชอบกับจ านวนตามร่างเดิมของสภาผู้ แทนราษฎร คือ 
“ห้าคันขึ้นไป” นั้น สมาชิกเห็นว่า การแก้ไขเพ่ิมเติมจ านวนรถดังกล่าวไม่ได้ท าให้เกิดความแตกต่างกัน  
อย่างชัดเจน และเห็นว่าการที่คณะกรรมาธกิารร่วมกันก าหนดจ านวนไว ้“ห้าคันขึ้นไป” นั้น จะมีผลท าให้ไม่
สามารถบังคับใช้มาตรา ๑๓๔ วรรคสอง ได้ 
  หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธาน
คณะกรรมาธิการร่วมกัน และนายนิกร  จ านง กรรมาธิการ ได้ร่วมกันตอบชี้แจง สรุปได้ว่า ปรัชญาของ
กฎหมายมาตรา ๑๒๓ ต้องการสร้างและยกระดับความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสาร การที่วุฒิสภา
แก้ไขโดยการก าหนดให้เป็น “ที่นั่งนิรภัย” ก็เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับปรัชญาของกฎหมาย
มาตราดังกล่าว แต่เนื่องจากที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็กเป็นที่นั่งที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานอุตสาหกรรม  
อันได้แก่ มาตรฐานที่ยูเอ็นก าหนด ซึ่งที่นั่งดังกล่าวมีราคาแพง ดังนั้น เมื่อคณะกรรมาธิการได้พิจารณาจาก
สภาพเศรษฐกิจและไม่ต้องการให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนแล้ว จึงก าหนดให้มีที่นั่งพิเศษส าหรับเดก็ 
เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับประชาชนที่ไม่สามารถจัดหาที่นั่งนิรภัยส าหรับเด็กได้ ซึ่งนอกจากที่นั่งทั้งสอง
ประเภทดังกล่าวแล้ว ในอนุมาตราดังกล่าวก็ยังได้ก าหนดให้มีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ 
อันเป็นอีกหนึ่งวิธีในการสร้างปลอดภัยในกับคนโดยสารที่มีอายุไม่เกินหกปีตามมาตรา ๑๒๓ (๒) (ข) ด้วย 
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ในส่วนมาตรา ๙ ที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๑๓๔ วรรคสอง เกี่ยวกับจ านวนรถที่ใช้ในการรวมกลุ่ม
หรือมั่วสุมกันในทางหรือสาธารณสถานใกล้ทางที่คณะกรรมาธิการร่วมกันเห็นควรก าหนดจ านวนไว้  
“ห้าคันขึ้นไป” นั้น จ านวนตัวเลขดังกล่าวเป็นการน าเอาจ านวนบุคคลที่สมคบกันกระท าความผิดฐาน  
เป็นซ่องโจรมาเทียบเคียง ประกอบกับลักษณะขององค์ประกอบความผิดในมาตรา ๑๓๔ วรรคสอง  
ท่ีต้องมีการรวมกลุ่มหรือมั่วสุมกัน และมุมมองในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ตลอดจนสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนที่หากก าหนดจ านวนไว้เพียงสองคันขึ้นไปนั้นจะเป็นการก้าวล่วงเสรีภาพของ
ประชาชนเกินสมควร คณะกรรมาธิการร่วมกันจึงเห็นชอบด้วยกับการก าหนดจ านวนรถไว้ที่ “ห้าคันขึ้นไป” 
  จากนั้น ที่ประชุมลงมติเห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว ด้วยคะแนนเห็นชอบ ๑๔๙ เสียง ไม่เห็นชอบ ๔ เสียง และ 
งดออกเสียง ๖ เสียง และมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่ วมกันเพ่ือแจ้งไปยัง
คณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป 

 (๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว                       (ไม่ม)ี 

 (๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ                       (ไม่ม)ี 

 (๖) เรื่องเสนอใหม่                       (ไม่ม)ี 

(๗) เรื่องอื่น ๆ                      จ ำนวน ๑ เรื่อง 
 

 

ผลกำรพิจำรณำ  
  ในการพิจารณาความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และ
การจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมประชุมเ พ่ือน าเสนอและชี้แจง 
ความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการ  
ตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ต่อที่ประชุม โดยในการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ได้มีการซักถามและมีข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ 
ดังนี้ 
 ๑. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ , แผนแม่บทประเด็นอุตสำหกรรมและ
บริกำรแห่งอนำคต , แผนแม่บทประเด็นพัฒนำผู้ประกอบกำร SME ยุคใหม ่   
  ผู้แทนคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ และการอุตสาหกรรม (นางดวงพร  รอดพยาธิ์)             
ได้อภิปรายเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ , แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต, แผนแม่บทประเด็นพัฒนาผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่ สรุปได้ว่า 
 จากการติดตามประเด็นอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต และประเด็น
ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ผ่านระบบ eMENSCR และได้เชิญผู้แทน

 - ควำมคืบหน้ำในกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ และกำรจัดท ำและ
ด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 



๑๗ 
 

หน่วยงานมาชี้แจง พบว่าการขยายตัวไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งผลการด าเนินการจริง            
ติดลบนั้น อาจได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ และควรพิจารณาจากกิจกรรมของรัฐบาลด้วยว่าสามารถ
สร้างการแข่งขันได้หรือไม่          
 โครงการส าคัญของกระทรวงพาณิชย์ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต คือ 
โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain ยกระดับการค้า และประเด็นผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่ จ านวน ๖ 
โครงการ คือ โครงการยกระดับผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมยุคใหม่ โครงการส่งเสริมการค้าสินค้า                
ไลฟ์สไตล์ โครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าไทยในต่างประเทศ โครงการระบบให้บริการรับ                 
งบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการบูรณาการระบบจัดเก็บและส ารองข้อมูลดิจิทัล และโครงการ
ระบบรักษาความปลอดภัยรองรับ คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกต ดังนี้ ได้มีการประเมินความคุ้มค่าหรือ
ความต้องการใช้ประโยชน์ และจะมีการด าเนินโครงการนี้ต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไร รวมถึงมีโครงการอื่น
เพิ่มเติมหรือไม่ อีกทั้งโครงการส่วนใหญ่ยังคงเป็นภารกิจประจ า กระทรวงจะมีการปรับนโยบายหรือปรับ
ภารกิจให้บูรณาการ และมีกิจกรรมใหม่ ๆ รองรับสถานการณ์เศรษฐกิจที่ เปลี่ยนแปลงไปมาก                      
เพ่ือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ อย่างไร 
 โครงการส าคัญของกระทรวงอุตสาหกรรม ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
จ านวน ๔ โครงการ คือ โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
โครงการพัฒนาต้นแบบระบบอิ เล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ( Smart Electronics) เ พ่ือจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และโครงการยกระดับ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน และประเด็นผู้ประกอบการ SME                
ยุคใหม่จ านวน ๔ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร โครงการพัฒนา
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน โครงการปฏิรูปอุตสาหกรรมศักยภาพสู่อุตสาหกรรม
เพ่ิมมูลค่า และโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกต ดังนี้                  
ศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อที่ใกล้แล้วเสร็จ จะมีหน่วยงานใดเป็นผู้บริหารจัดการ ได้ประเมิน
ระยะเวลาในการคืนทุน และผลต่อการสร้างโอกาสในการแข่งขันไว้หรือไม่ อย่างไร กรณีโครงการวิจัย
หรือพัฒนาต้นแบบที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผนแต่ยังไม่สามารถน ามาใช้ได้ เพราะติดขัดกฎระเบียบ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีแนวทางแก้ไขเพ่ือให้เกิดปัญหาซ้ าซ้อนได้อย่างไร และโครงการพัฒนา
บุคลากร ซึ่งมีหลายกลุ่มหลายประเภท มีหลักเกณฑ์การก าหนดคุณสมบัติและวิธีคัดเลือกผู้เข้าร่วม
โครงการ เพ่ือให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างไร และมีระบบประเมินผลสัมฤทธิ์
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และตรงความต้องการตลาดหรือไม่ โครงการส าคัญของ
กระทรวงการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการ
แห่งอนาคต จ านวน ๖ โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)                
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โครงการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food 
Innopolis) และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ โครงการการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
อาหารด้วยจุลินทรีย์โพรไบโอติก และโครงการ Medicopolis เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และสร้างความเข้มแข็งให้
ผู้ประกอบการ คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกต ดังนี้ โครงการวิจัยหรือพัฒนาต้นแบบมีการก าหนดขอบเขต
งานวิจัยหรือ TOR ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานโดยไม่ซ้ าซ้อน และมีแผนธุรกิจเพ่ือต่อยอดเชิงพาณิชย์และ



๑๘ 
 

ประเมินผลด้านการสร้างรายได้ ความคุ้มค่าหรือไม่ รวมถึ งมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลผลงานวิจัย               
(Big Data) เพื่อให้ผู้สนใจเข้าถึงและใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จรงิหรือไม่ อย่างไร 
 นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตในภาพรวม ดังนี้ โครงการที่ด าเนินการภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติยังไม่มีการก าหนดค่าน้ าหนักว่าแต่ละโครงการมีสัดส่วนการตอบสนองเป้าหมายใหญ่
เท่าใด จึงไม่สามารถวัดผลการตอบโจทย์เป้าหมายหรือตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ชาติที่ชัดเจนได้ โครงการ               
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นภารกิจประจ า ต่างหน่วยต่างด าเนินการ มีความซ้ าซ้อน ไม่สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์
ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรมได้ และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส              
โควิด-๑๙ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคเศรษฐกิจ แต่ด้วยข้อจ ากัดด้านกฎ ระเบียบ และงบประมาณ 
หน่วยงานขาดความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนกิจกรรมและระยะเวลาด าเนินงานให้สอดรับกับบริบท   
ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การท างานจึงขาดประสิทธิผลในหลายโครงการ อีกทั้งรัฐบาล
ยังจ าเป็นต้องให้การสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินแก่ภาคธุรกิจและผู้ประกอบการ SME                
อย่างต่อเนื่อง เพื่อการอยู่รอดและฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อโอกาสในการแข่งขันของประเทศ 
 จากนั้น ที่ปรึกษาการพาณิชย์ และผู้น า ป.ย.ป.กระทรวงพาณิชย์ (นางสาวเก็จพิรุณ  
เกาะสุวรรณ์) รองผู้อ านวยการ ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (นายกฤศ  จันทร์สุวรรณ) และ               
รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รศ.พาสิทธิ์  หล่อธีรพงศ์) ได้ตอบ
ชี้แจงสรุปได้ว่า ในส่วนประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โครงการประยุกต์ใช้ Blockchain 
ยกระดับการค้า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต้นแบบที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain ในการตรวจสอบ
ย้อนกลับกระบวนการผลิตสินค้า สินค้าน าร่อง คือ สินค้าเกษตรอินทรีย์ เช่น ข้าวอินทรีย์ เมื่อเกษตรกร
ผลิตข้าวอินทรีย์และขายไปยังผู้ซื้อจะมีการแนบเอกสารต่าง ๆ เพ่ือยืนยันกับผู้ซื้อว่าเป็นข้าวอินทรีย์ที่
แท้จริง โดยกรมการข้าวเป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ซึ่งสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ จากการประเมินผลการ
ด าเนินการกับเกษตรกรและผู้ส่งออก พบว่าเทคโนโลยีดังกล่าวสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ มีการสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น และมีเป้าหมายจะเพ่ิมจ านวนผู้ประกอบการให้มากขึ้นและ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โครงการมีความคุ้มค่าสามารถเพ่ิมมูลค่าและสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคเพ่ิม
มากขึ้น ส่วนประเด็นผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่ ได้มุ่งส่งเสริมสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผู้ผลิตชุมชนพ้ืนบ้านและผู้ออกแบบ โดยพัฒนาผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ 
ผู้ประกอบการ ให้มีมูลค่าเพ่ิมมากขึ้นและเป็นที่รู้จักทั่วโลก มีการน าเสนอผู้น าเข้าสินค้าในต่างประเทศ
และกลุ่มลูกค้าในช่องทางใหม่ ๆ ใช้สื่อโซเชียลมีเดียในการจับคู่ธุรกิจทางออนไลน์ การท าห้องแสดงสินคา้
เสมือนจริง นอกจากนี้ โครงการเกี่ยวกับการรับงบทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบจัดเก็บส ารอง
ข้อมูลดิจิทัล ระบบรักษาความปลอดภัย ได้ด าเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการรักษาความ
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ อีกทั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ท าหน้าที่รับจดทะเบียนนิติ
บุคคลได้ด าเนินการตามมาตรฐานระบบสารสนเทศสากล และธุรกิจ SME ได้รับความสะดวกและ
ประหยัดต้นทุนในการยื่นงบดุลทางอิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมสรรพากร ไม่ต้องยื่นข้อมูล
ซ้ าซ้อน กระทรวงพาณิชย์ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ขับเคลื่อนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าของประเทศ 
และน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ลดต้นทุนและขยายตลาด มีการ
ฝึกอบรมธุรกิจ SME เพิ่มช่องทางขายออนไลน์ผ่าน E-commerce ให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น 
 ศูนย์ทดสอบยางล้อมีงบประมาณด าเนินการประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งมีความล่าช้า 
กระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายให้ TDRI ท าการศึกษา พบว่าสถาบันยานยนต์เป็นผู้ขับเคลื่อนในเรื่องนี้ 
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มีการพัฒนายางล้อตามมาตรฐานสากล มีศูนย์ทดสอบแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน ซึ่งศูนย์นี้              
มีรายได้ประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ประมาณ ๓-๔ ปีสามารถคืนทุนได้ และกรมควบคุมมลพิษ               
ได้หารือกับสภาอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด าเนินการร่างพระราชบัญญัติการจัดการ
ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... เสนอเป็นกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ต่อไป ในส่วนการพัฒนาบุคลากร กระทรวงอุตสาหกรรมมหีลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารว่ม
โครงการ มีการก าหนดกลุ่มเปา้หมาย โดยตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดล าดบัคัดเลือกผู้เข้ารว่มโครงการ มีการ
วัดผลเมื่อเสร็จสิ้นการฝึกอบรมว่าบุคลากรมีการพัฒนาเป็นอย่างไร และมีการติดตามผล ซึ่งผลการ
ด าเนินการที่ผ่านมาบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้กระทรวงการอุดมศึกษา ฯ มีกลไกตรวจสอบงานวิจัย             
เพ่ือไม่ให้มีความซ้ าซ้อน และได้ผลคุ้มค่าต่อการลงทุน ประกอบกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การอุดมศึกษา ฯ ได้มอบหมายให้งานวิจัยจะต้องสร้างความแตกต่างเพ่ือก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว 
นอกจากนี้ โครงการวิจัยมีการก าหนด TOR ที่ชัดเจน ในกรณีการจัดสรรทุนเพ่ือวิจัยจะใช้กลไก PMU 
(Program Management Unit) ซึ่งจะมีข้อมูลงานวิจัยที่ได้ด าเนินการมาแล้ว และการเสนองานวิจัย            
ต้องระบุ OUTPUT คือ ผลผลิตที่จะได้รับ OUTCOME คือ ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการน าไปใช้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจ และมีฐานข้อมูลของกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการที่พัฒนา
เพ่ิมขึ้น หรือมีผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งทั้ง ๒ ส่วนสามารถตรวจสอบงานวิจัยเพ่ือไม่ให้มีความซับซ้อนได้ 
 ๒. แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนเศรษฐกิจ     
 ผู้แทนคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง (นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ)   
ได้อภิปรายเกี่ยวกับแผนปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ สรุปได้ว่า  
 จากรายงานประจ าปี ๒๕๖๔ เดือนมกราคม ๒๕๖๕ แบบไม่เป็นทางการ เป้าประสงค์ที่ ๑ 
ตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐกิจ การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดย IMD ในปี ๒๕๖๔ พบว่า
ประเทศไทยมีอันดับความสามารถในการแข่งขันในภาพรวมอยู่ในระดับที่ ๒๘ สูงขึ้นจากอันดับที่ ๒๙ ในปี 
๒๕๖๓ เป้าประสงค์ที่  ๒  ตัวชี้ วัดเรื่องของสถานการณ์เรื่องความเสมอภาคจากสัมประสิทธิ์ 
ความไม่เสมอภาค จากรายงานล่าสุดพบว่าในปี ๒๕๖๓ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค ด้านรายจ่ายอยู่ที่ 
๐.๓๕ เ พ่ิมขึ้นจากปี  ๒๕๖๓  ที่อยู่ ในระดับ ๐.๓๔๘  แสดงว่าความไม่ เท่าเทียมด้านรายจ่าย 
มีการเพ่ิมขึ้นในปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้และรายจ่าย
ของทุกครัวเรือน อย่างไรก็ดี ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประชากร Bottom 40 สมควรที่ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะร่วมกันจัดท าส ามะโนประชากร
หรือท าการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนเพ่ือให้ได้ข้อมูลของประชากร  รายได้ และ
รายจ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกลุ่มประชากร Bottom 40 เพ่ือให้มีข้อมูลในการจัดท าแผนงานโครงการ
ตรงตามเป้าหมายตัวชี้วัดและทันต่อสถานการณ์ ขอสอบถามว่าในปี ๒๕๖๕ ส านักงานสถิติแห่งชาติ และ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีแผนงานที่จะจัดท าส ามะโนประชากรหรือไม่  อย่างไร                
ในส่วนของกระทรวงการคลังที่มีการปรับเปลี่ยนแผนงานระบบเงินโอนเพ่ือผู้มีรายได้น้อย (Negative 
Income tax) มาเป็นโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กระทรวงการคลังได้มีการเสนอต่อคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศในประเด็นนี้หรือไม่ อย่างไร และการตั้งสถาบันการเงินประชาชนซึ่งมีเป้าหมายจัดตั้งให้ได้
ทั้งหมด ๑,๐๐๐ แห่ง แต่ขณะนี้มีเพียง ๒ แห่ง ขอสอบถามว่า ในปี ๒๕๖๕ มีแนวทางในการจัดตั้งสถาบนั
การเงินประชาชนให้ได ้๑,๐๐๐ แห่ง หรือไม่ อย่างไร เป้าประสงค์ที่ ๓ ตัวชี้วัดอันดบัประสิทธภิาพภาครฐั
ของประเทศ ในปี ๒๕๖๔ อยู่อันดับที่ ๒๐ ดีขึ้นจากปี ๒๕๖๓ ซึ่งอยู่อันดับที่ ๒๓ จึงต้องด าเนินการก ากับ
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ดูแลให้หน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ในการปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ และควรมีแนวทางปรับบทบาทโครงสร้าง กลไก สถาบันบริหารจัดการทางด้าน
เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือให้สามารถด าเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ รวมทั้งการติดตามงบประมาณและการประเมินผลสัมฤทธิ์ โดยที่ผ่านมามีหน่วยงานทางด้าน
เศรษฐกิจที่ส าคัญต่อการปฏิรูปปรับบทบาทโครงสร้างและกลไกการขับเคลื่อนของสถาบัน ได้แก่  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติซึ่งท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขาของคณะกรรมาธิการในแต่ละด้าน ดังนี้ ๑. การท า
หน้าที่ติดตามและประเมินผลแห่งชาตผิ่านระบบ eMENSCR  พบว่ามีการรายงานขอ้มูลไม่ทันสมยั ไม่ตรง
กับข้อเท็จจริงของการด าเนินการจริงของหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒. การท าหน้าที่
เกี่ยวกับการคัดเลือกโครงการส าคัญ เพ่ือการตั้งงบประมาณโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ปรากฏ
ว่าโครงการส าคัญซึ่งมีการคัดเลือกไปแล้วมีศักยภาพไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดตามที่ก าหนด
ไ ว้ ใ นแผนปฏิ รู ปประ เทศหรื อแผนแม่ บทภาย ใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ  มี โ ค ร งก า รส่ วนน้ อย 
ที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ในประเด็นนี้ได้เคยเสนอแนะว่าควรจัดท าคู่มือ 
การจัดท าโครงการส าคัญ ขอสอบถามว่าได้ด าเนินการจัดท าคู่มือตามที่เสนอแนะหรือไม่ อย่างไร  
๓. การจัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพทั้งระดับ  จ.๑ จ.๒ และ จ.๓ และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการจัดท าแผนงานโครงการกิจกรรมให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายตัวชี้วัดของ
ทุกระดับ ทั้งแผนแม่บท แม่บทย่อย และ Big Rock ของประเด็นปฏิรูปที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาการท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามปฏิทินงบประมาณที่ก าหนดไว้ ขอสอบถามว่า 
ได้มีการด าเนินการจัดการประชุมร่วมกันของหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง ๓ ระดับแล้วหรือไม่ อย่างไร 
 ในส่วนของส านักงบประมาณ ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
มีการปรับโครงสร้างและปรับระบบการจัดท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งที่ผ่านมามีการปรับปรุงในเรื่องของ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศในเรื่องของการท ายุทธศาสตร์จั ดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรช์าติและแผนการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ตั้งแต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 จากรายงานประจ าปีของแผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ  ประเด็นที่  ๑  
การพัฒนาเมืองหลักและเมืองศูนย์กลางภูมิภาค ในรายงานประจ าปี ๒๕๖๓ มีการรายงานเฉพาะประเดน็
มิติเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แต่ละเลยมิติด้านอื่น ๆ เช่น สิ่งแวดล้อม และพ้ืนที่ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรม 
มุ่ ง เป้ า พ้ืนที่ เ ขต เศรษฐกิ จ พิ เศษชายแดนอย่ า ง เดี ยว  แต่ ยั ง ข าดการ พัฒนาอุตสาหกรรม 
ในพ้ืนที่เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่ระบุอยู่ในแผนแม่บท ประเด็นพ้ืนที่ และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
ขอสอบถามว่า การพัฒนาเมืองหลักและเมืองศูนย์กลางภูมิภาคที่ด าเนินงานของหน่วยงานเจ้าภาพ 
ได้มีการเสนอแผนงานโครงการให้ครบถ้วนตามเป้าหมายในทุกมิติหรือไม่  อย่างไร ประเด็นที่ ๒  
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในประเทศ จากระบบรายงาน eMENSCR การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน             
ในประเทศส่วนใหญ่จะมีการบันทึกข้อมูลโครงการขนาดเล็กที่ไม่ก่อให้เกิดผลที่มีนัยส าคัญเป็นจ านวนมาก  
แต่โครงการขนาดใหญ่ เช่น รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง และโครงการก่อสร้างสถานีรถกลางบางซื่อ 
กลับไม่มีในระบบ eMENSCR ขอสอบถามว่า จะมีแนวทางการบันทึกข้อมูลโครงการด้านเศรษฐกิจ 
ท่ีส่งผลอย่างมีนัยส าคัญให้มีความชัดเจนและต่อเนื่องอย่างไร ประเด็นที่ ๓ การจัดท าแผนงบประมาณใน



๒๑ 
 

ลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมอบหมายให้เจ้าภาพระดับ จ.๑  
จ.๒ และ จ.๓ เป็นเจ้าภาพในการท าแผนงบประมาณบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และแผนงบประมาณ
บูรณาการเชิงปฏิรูป ขอสอบถามว่า มีการจัดท าแผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์
หรือไม่ อย่างไร ประเด็นที่ ๔ เศรษฐกิจฐานราก ให้กลุ่มประชากร Bottom 40 มีความสามารถ 
ในการบริหารจัดการหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีข้อสังเกตว่า กลุ่มประชากร  Bottom 40  
จ านวน ๒๗ ล้านคน มีหน่วยงานดูแลรับผิดชอบแค่ ๑๕ ล้านคน ขอสอบถามว่า มีแนวทางบูรณาการการ
ท างานระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลัง และกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์หรือไม่ อย่างไร  

 จากนั้น ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง (นางสาวชณกช  ชสิธภนญ์) 
ผู้อ านวยการกองพัฒนาข้อมูลและตัวชี้วัดสังคม (นางสาวดวงกมล  วิมลกิจ) และนักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนช านาญการพิเศษ (นายปุณณลักขิ์  สุรัสวดี) ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า  
 ในประเด็นการพัฒนาเมืองหลักและเมืองศูนย์กลางภูมิภาค มีกลไกการพัฒนา 
ที่มุ่งเน้นเป้าหมายให้เป็นพ้ืนที่กระจายความเจริญและลดความเหลื่อมล้ า ด้วยการพัฒนาให้เป็น  
เมืองอัจฉริยะ โดยในปีที่ผ่านมา มีพ้ืนที่จ านวน ๑๕ แห่ง ที่ได้รับการรับรองให้รับมอบตราสัญลักษณ์เมือง
อัจฉริยะประเทศไทย ส าหรับการพัฒนาที่นอกเหนือจากการมุ่งไปยังพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจชายแดน ในปี 
๒๕๖๔ มีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  มีนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานกรรมการ และมีรัฐมนตรีจากกระทรวงต่าง ๆ เป็นกรรมการ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ใน
การเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนดพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและสิทธิ
ประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบกิจการในพ้ืนที่ ก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายแนวทางการด าเนินงาน  การ
บริหารจัดการในเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่งให้ เหมาะสมกับศักยภาพ ก าหนดหน่วยงานที่ต้อง
ด าเนินงานร่วมกัน เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้มีการปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกกฎกระทรวง 
ต่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง และติดตามและประเมินผล โดยในระยะเริ่มแรกให้ส านักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการชุดนี้และศึกษา
ความเหมาะสมของพ้ืนที่เริ่มต้น ๔ แห่ง คือ พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนอื พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกจิ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคกลางและภาคตะวันตก และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคใต้ นอกจากนี้ มีคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ก าหนดกรอบนโยบายและวาง
ระบบในการบริหารเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ ก าหนดนโยบายหลักเกณฑ์วิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจ าปี และบูรณาการแผนของส่วนราชการและแผนพัฒนา
ระดับพื้นที่ 
 การจัดท าข้อมูลกลุ่มประชากร Bottom 40 จัดท าจากการส ารวจข้อมูลของส านักงาน
สถิติแห่งชาติ โดยเป็นรายงานการส ารวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน รวมทั้งรายได้ ซึ่งในการ
จัดท าข้อมูลจะน ารายได้จากการส ารวจมาจัดล าดับผู้มีรายได้ โดยลักษณะของข้อมูลจะไม่มีการแบ่ง
ออกเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ในการด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายจะต้องมีการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลเพ่ือให้ได้กลุ่มบุคคลที่ตรงตามเป้าหมาย ส าหรับการพัฒนาสถาบันการเงิน หากมี
กองทุนชุมชนจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเนื่องจากเป็นแหล่งเงินทุนที่ช่วยลดภาระหนี้  
  ในการน าเข้าข้อมูลของโครงการส าคัญมีการก าหนดระเบียบและระยะเวลาในการน าเข้า
ข้อมูลไว้ แต่มีบางหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามที่ระเบียบและกฎเกณฑ์ก าหนดไว้ ท าให้ไม่ปรากฏข้อมูลของ
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โครงการขนาดใหญ่บางโครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ส านักงาน           
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาตจิะได้ก าชบัให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องน าเข้าข้อมูลเพื่อให้สามารถ
ติดตามได้ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนข้อเสนอแนะในเรื่องของระบบ 
Negative Income Tax (NIT)  นั้น อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของส านักงบประมาณ ส านักงาน              
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงขอรับไปประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
 นอกจากนี้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร) ได้มี
ข้อเสนอแนะสรุปได้ว่า การจัดท าโครงการด้านความมั่นคงที่ส าคัญของกระทรวงกลาโหม กระทรวงการ
ต่างประเทศ ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และกองอ านวยการรักษา              
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่มีโครงการที่ผ่านการพิจารณา                
จากส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติจึงต้องพิจารณาว่าโครงการที่ผ่านการพิจารณาเพียงพอต่อการพัฒนาหรือไม่ ซึ่งหากไม่มีการ
ขับเคลื่อนโครงการที่มีความส าคัญจะได้ผลที่ไม่คุ้มค่า และท าให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเป็นไป
ได้ยาก จึงขอให้มีโครงการที่ส าคัญของหน่วยงาน ๔ หน่วยงานข้างต้นปรากฏอยู่ในแผนการพัฒนา
ประเทศ  

 ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ 
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