
 
 
 
 
 
 

 
โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ 
(เกียกกำย) ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง 
และนำยศุภชัย  สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท ำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม  
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    จ านวน   ๓   เรื่อง  

๑. รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี ตำมรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ 
เรื่อง แนวทำงกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ : กรณีศึกษำกำรแก้ปัญหำระดับจุลภำค
ในประเทศไทย ของคณะกรรมำธิกำรกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ 

๒. รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรี  ตำมรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ 
เรื่อง กำรส่งเสริมควำมรู้ทำงกำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ของคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

นอกจำกนี้ ประธำนได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม ดังนี้ 
- รับทรำบก ำหนดวัน เวลำ และสถำนที่ส ำหรับกำรลงคะแนนคัดเลือกกรรมกำรติดตำม

และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (กตป.) ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค (เพ่ิมเติม) เป็นกำรลงคะแนนคัดเลือกรอบแรก 

นอกห้องประชุมวุฒิสภำ ในวันจันทร์ที่ ๔ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ - ๑๑.๓๐ นำฬิกำ 

ณ ห้องรับรองสมำชิกวุฒิสภำ ชั้น ๒ โซนกลำง อำคำรรัฐสภำ (ฝั่งวุฒิสภำ) 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๑๓  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง)   

วันจันทร์ที่  ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๕ 



 

- ๒ - 
 

 (๒) รับรองรายงานการประชุม 
- รบัรองรำยงำนกำรประชมุวุฒิสภำ จ ำนวน ๒ ครัง้ ดังนี้    
ครั้งที ่๑๓ วนัจันทร์ที่ ๓๐ สงิหำคม ๒๕๖๔ และ 
ครั้งที ่๑๔ วนัอังคำรที ่๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๔ 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้ง โดยไมม่ีการแก้ไข 

 (๓) กระทู้ถาม   
      ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ     จ านวน   ๓   เรื่อง 

 

 
 

ผลการพิจารณา  
ด้วยทำงหลวงหมำยเลข ๑๐๙๕ เป็นเส้นทำงคมนำคมระหว่ำงจังหวัดเชียงใหม่ 

กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเป็นเส้นทำงหลักที่ใช้เดินทำงเข้ำสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผิวทำงจรำจรกว้ำง
เพียง ๘ เมตร สภำพถนนในบำงช่วงเป็นเนินมีโค้งอยู่เป็นระยะจ ำนวนมำกถึง ๑,๐๘๔ โค้ง ในบำงช่วง 
จะตัดผ่ำนภูเขำ และในฤดูฝนอำจจะท ำให้สองข้ำงทำงเกิดดินสไลด์ ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
ในฤดูกำลท่องเที่ยวจะมีรถมำใช้เส้นทำงดังกล่ำวเป็นจ ำนวนมำกท ำให้สภำพกำรจรำจรติดขัดไม่คล่องตัว 
ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ (Covid - ๑๙) มีกำรยกเลิก
เที่ยวบินจำกจังหวัดเชียงใหม่ไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน ท ำให้ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนในกำรเดินทำง
เป็นอย่ำงมำก ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำง และป้องกันกำรเกิดอุบัติเหตุ 
เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน ตลอดจนเป็นกำ รส่งเสริมและพัฒนำ
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้มำกยิ่งขึ้น ขอเรียนถำมว่ำ กระทรวงคมนำคมมีนโยบำยและ
แผนงำนในกำรขยำยช่องทำงจรำจรดังกล่ำวหรือไม่ อย่ำงไร รวมทั้งได้บรรจุเรื่องดังกล่ำวเข้ำสู่แผนกำร
ด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือไม่ อย่ำงไร อีกทั้งเมื่อวันที่ ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕ 
ได้เกิดสถำนกำรณ์ฝนตกหนักและมีน้ ำป่ำไหลหลำก ที่หมู่ ๑๒ ต ำบลผำบ่อง อ ำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 
จนท ำให้สะพำนขำดบนทำงหลวงหมำยเลข ๑๐๘ ส่งผลประชำชนผู้ใช้ทำงไม่สำมำรถสัญจรผ่ำนได้ 
ซึ่งขณะนี้แขวงทำงหลวงแม่ฮ่องสอนร่วมกับศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำนที่ ๑ (พิจิตร) ได้ทอดสะพำนเบลี่ย์ 
(สะพำนเหล็กชั่วครำว) เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนของประชำชนไปก่อน จึงขอให้เร่งแก้ไขปัญหำนี้โดยเร็ว      

 ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ระหว่าง
จังหวัดเชียงใหม่ - จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายสุรสิทธิ์  ตรีทอง เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม) 
 

 



 

- ๓ - 
 

นำยอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม ผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบ
กระทู้ถำม ตอบชี้แจงว่ำ ในปัจจุบันเส้นทำงทำงหลวงหมำยเลข ๑๐๙๕ มีระยะทำง ๒๐๔ กิโลเมตร 
เป็นแบบ ๒ ช่องจรำจรทั้งหมด โดยแบ่งเป็น ๒ ช่องจรำจร แบบมำตรฐำนทำงชั้น ๑ มีระยะทำง ๔๓ กิโลเมตร 
และแบบ ๒ ช่องจรำจร แบบมำตรฐำนชั้น ๒ ถึงชั้น ๔ มีระยะทำง ๑๖๐ กิโลเมตร กระทรวงคมนำคม มีแผนที่
จะขยำยช่องทำงจรำจรทำงหลวงหมำยเลข ๑๐๙๕ ออกเป็น ๔ ช่องจรำจร แต่จำกกำรส ำรวจข้อมูล
เกี่ยวกับกำรจรำจรในเส้นทำงดังกล่ำวพบว่ำมีรถยนต์สัญจรผ่ำนเส้นทำงดังกล่ำวประมำณ ๑,๒๐๐ ถึง 
๓,๐๐๐ คันต่อวัน ซึ่งตำมหลักเกณฑ์ของกรมทำงหลวงจะมีกำรขยำยเส้นทำงออกเป็น ๔ ช่องจรำจรได้
จะต้องมีปริมำณรถยนต์จ ำนวนไม่ต่ ำกว่ำ ๘,๐๐๐ คันต่อวัน ท ำให้ไม่สำมำรถขยำยช่องทำงออกเป็น ๔ 
ช่องจรำจรได้ นอกจำกนี้ยังมีปัญหำอุปสรรคในด้ำนสิ่งแวดล้อม เนื่องจำกเป็นเส้นทำงที่มีควำมคดเคี้ยว
ตัดผ่ำนภูมิประเทศที่เป็นเนินเขำและภูเขำสูงชัน รวมทั้งเกือบร้อยละ ๙๐ ของเส้นทำงมีกำรตัดผ่ำน 
พ้ืนที่อนุรักษ์ตำมกฎหมำยสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้ต้องมีกำรศึกษำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) 
อย่ำงรอบคอบก่อน กรมทำงหลวงจึงจะด ำเนินกำรได้ อย่ำงไรก็ดีในช่วง ๗ ปีที่ผ่ำนมำ กรมทำงหลวงได้มี
กำรจัดงบประมำณเพ่ือปรับปรุงและขยำยไหล่ทำง จ ำนวน ๗๙๕ ล้ำนบำท โดยในปี ๒๕๖๕ กรมทำงหลวง 
ได้ตั้งงบประมำณในกำรส ำรวจออกแบบรำยละเอียดเพื่อศึกษำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส ำหรับปรับปรุง
ควำมกว้ำงของไหล่ทำง ซึ่งอยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรศึกษำคำดว่ำจะแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๖ จำกนั้นจะส่ง 
ผลกำรศึกษำให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หำกผ่ำนกำรเห็นชอบ จึงจะเสนอขอรับงบประมำณในกำร
พัฒนำเส้นทำงต่อไป ซึ่งคำดว่ำจะด ำเนินกำรก่อสร้ำงได้ในปี ๒๕๖๘ รวมทั้งกระทรวงคมนำคมได้บรรจุ
เรื่องดังกล่ำวเข้ำสู่แผนกำรด ำเนินงำนในปี ๒๕๖๖ โดยได้มีกำรจัดสรรงบประมำณในส่วนนี้แล้ว 
เป็นวงเงินกว่ำ ๒๐ ล้ำนบำท นอกจำกนี้ยังได้ของบประมำณในกำรส ำรวจออกแบบรำยละเอียด
ผลกระทบของ EIA แต่ถูกตัดงบประมำณโดยส ำนักงบประมำณ อย่ำงไรก็ดี  ในปีงบประมำณถัดไป
กระทรวงคมนำคมจะได้บรรจุเรื่องดังกล่ำวในแผนกำรด ำเนินงำนอีกครั้งหนึ่งเพ่ือรับกำรจัดสรร
งบประมำณในปี ๒๕๖๗ ในส่วนของสะพำนเบลี่ย์ที่ได้จัดท ำขึ้นชั่วครำวเพ่ือใช้แทนสะพำนที่ขำดบนทำงหลวง
หมำยเลข ๑๐๘ โดยศูนย์สร้ำงและบูรณะสะพำนที่ ๑ (พิจิตร) นั้น ยังไม่สำมำรถรองรับรถที่มีน้ ำหนักมำกได้ 
จึ งต้องขอควำมร่วมมือให้ ใช้ทำงเส้นทำงหมำยเลข ๑๐๙๕ แทนเส้นทำงหมำยเลข ๑๐๘ 
ส ำหรับแผนงำนในกำรก่อสร้ำงสะพำนใหม่นั้นอยู่ระหว่ำงกำรส ำรวจควำมเสียหำยเพ่ือท ำกำรออกแบบ
จำกนั้นจึงจะขอรับงบประมำณในกำรก่อสร้ำงต่อไป 

ทั้งนี้ ผู้ตั้งกระทู้ถำมมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมเกี่ยวกับจ ำนวนรถยนต์ที่สัญจรผ่ำนในเส้นทำง
ดังกล่ำว เพียง ๓,๐๐๐ คันต่อวัน ไม่ถึง ๘,๐๐๐ คันต่อวัน ท ำให้ไม่เข้ำหลักเกณฑ์ในกำรขอขยำยช่องทำง
ออกเป็น ๔ ช่องจรำจรได้นั้น ขอให้พิจำรณำว่ำประเทศไทยมีถึง ๗๖ จังหวัด แต่แม่ฮ่องสอนเป็นเพียง
จังหวัดเดียวที่ยังไม่ได้รับกำรขยำยเส้นทำงให้มีมำตรฐำน อีกทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนสำมำรถสร้ำงรำยได้
จำกกำรท่องเที่ยวและกำรค้ำชำยแดนให้กับประเทศได้เป็นจ ำนวนมำก จึงขอให้พิจำรณำในประเด็นนี้ด้วย 



 

- ๔ - 
 

และในประเด็นของกำรส ำรวจออกแบบเส้นทำงหมำยเลข ๑๐๙๕ ในเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ซึ่งได้มีกำร
ออกแบบส ำรวจไว้แล้วพบว่ำไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม อีกทั้งมีควำมสะดวกในกำรเดินทำง
มำกกว่ำเส้นทำงหมำยเลข ๑๐๘ จึงขอให้พิจำรณำจัดสรรงบประมำณในกำรปรับปรุงเส้นทำงหมำยเลข 
๑๐๙๕ อย่ำงรอบคอบ รวมทั้งกำรก่อสร้ำงสะพำนบนทำงหลวงหมำยเลข ๑๐๘ ขอให้รถที่มีน้ ำหนักมำก
สำมำรถใช้เส้นทำงได้   

ผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำม ตอบชี้แจงเพ่ิมเติมว่ำ กระทรวงคมนำคมมีควำมพร้อม
ที่จะปรับปรุงทำงหลวงหมำยเลข ๑๐๙๕ ให้เป็น ๔ ช่องทำงจรำจร โดยให้กรมทำงหลวงไปพิจำรณำ
ถึงเหตุผลในประเด็นที่ผู ้ตั ้งกระทู้ถำมตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมด้วยแต่ยังมีปัญหำอุปสรรคใน เรื่องของ
กำรศึกษำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจของกระทรวงคมนำคม ซึ่งต้องรับฟัง
ควำมเห็นจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องด้วย หำกมีควำมเห็นว่ำสำมำรถด ำเนินกำรได้ กระทรวงคมนำคมจะ
ขอตั้งงบประมำณเพ่ือด ำเนินกำร และขอรับข้อเสนอของผู้ตั้งกระทู้ถำมไปด ำเนินกำรต่อไป 

 

 

ผลการพิจารณา  
เนื่องจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม (นำยอิทธิพล คุณปลื้ม) ผู้ได้รับมอบหมำย 

ให้ตอบกระทู้ถำมติดภำรกิจเร่งด่วน ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมได้ จึงขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำม
ดังกล่ำวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๖๕ 

 

 
 

ผลการพิจารณา  
 สืบเนื่องจำกปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนคนไทยทั้งประเทศ คือ ปัญหำเรื่อง
พลังงำน โดยเฉพำะเรื่องน้ ำมันเชื้อเพลิงกับไฟฟ้ำ ดังนี้ ๑) เรื่อง น้ ำมันเชื้อเพลิง ประเทศไทยเป็นประเทศ 
ท่ีต้องน ำเข้ำพลังงำนน้ ำมันดิบมำจำกต่ำงประเทศ โดยในช่วงที่ผ่ำนมำมีสถำนกำรณ์ของโรคระบำด 
covid-19 และปัญหำเรื่องควำมขัดแย้งระหว่ำงรัสเซีย - ยูเครน ส่งผลให้รำคำพลังงำนมีกำรเปลี่ยนแปลง 

๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการส่งเสริมการใช้พลังอ านาจอ่อน (Soft Power) 
เพ่ือเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ (นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 
 

 

 ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาสถานการณ์พลังงานในประเทศเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน (พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน) 
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และแม้ว่ำประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีกำรวำงระบบควำมมั่นคงทำงด้ำนพลังงำน ท ำให้ไม่ขำดแคลน
น้ ำมันและมีรำคำสมเหตุสมผล แต่ในปัจจุบันรำคำน้ ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นและมีกำรวิพำกษ์วิจำรณ์กันว่ำ
เป็นเพรำะค่ำกำรกลั่น ซึ่งค่ำกำรกลั่นไม่ใช่ก ำไรเพียงอย่ำงเดียวแต่ค่ำกำรกลั่นประกอบด้วยงบลงทุนหนึ่งส่วน 
ก ำไรหนึ่งส่วน และดอกเบี้ยอีกหนึ่งส่วน แต่ปัจจุบันค่ำกำรกลั่นสูงมำกจนท ำให้เกิดควำมเดือดร้อนแก่
ประชำชน ซึ่งขณะนี้รัฐบำลก ำลังด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำในเรื่องดังกล่ำว ๒) เรื่อง ไฟฟ้ำ ประเทศไทย 
มีกำรวำงระบบไฟฟ้ำที่ดี ยกเว้นในบำงพ้ืนที่ซึ่งรัฐบำลได้ด ำเนินกำรออกกฎหมำยมำแก้ปัญหำดังกล่ำว 
และคณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำนได้ศึกษำแนวทำงในกำรจัดรูปแบบของกำรวำงระบบไฟฟ้ำในพ้ืนที่ 
ซึ่งรัฐบำลโดยกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำคก็ได้น ำไปใช้ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและจะน ำไปใช้ในพ้ืนที่อื่นต่อไป 
ในปัจจุบันประเทศไทยใช้ก๊ำซธรรมชำติเป็นเชื้อเพลิงหลักในกำรผลิตไฟฟ้ำสูงถึงร้อยละ ๖๐ เมื่อรำคำ
ก๊ำซธรรมชำติเพ่ิมขึ้นจึงส่งผลให้รำคำไฟฟ้ำเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับกำรเปลี่ยนผ่ำนผู้รับสัมปทำนรำยเดิม 
ไปสู่ผู้รับสัญญำรำยใหม่ในพ้ืนที่แหล่งผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่ำวไทยส่งผลให้ก ำลังกำรผลิตก๊ำซ
ธรรมชำติในอ่ำวไทยลดลง จึงต้องท ำกำรจัดหำแหล่งพลังงำนจำกแหล่งอื่น ๆ มำทดแทนโดยกำรน ำเข้ำ
ก๊ำซธรรมชำติ (LNG) จำกต่ำงประเทศเพ่ือใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำ ขอเรียนถำมว่ำ รัฐบำลมีกรอบแนวคิด 
มำตรกำรในกำรด ำเนินกำรหรือแผนกำรแก้ไขปัญหำระยะสั้นเพ่ือบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
รำคำพลังงำนในประเทศที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องให้ประชำชนอย่ำงไร และมีแผนกำรแก้ไขปัญหำ 
ในระยะยำวอย่ำงไร เพ่ือให้ประชำชนมีพลังงำนใช้อย่ำงเพียงพอในรำคำที่เหมำะสมและเป็นธรรม  

นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำม 
ตอบชี้แจงว่ำ รัฐบำลมีมำตรกำรเพ่ือช่วยเหลือประชำชนโดยเฉพำะกลุ่มเปรำะบำง โดยใช้งบประมำณ
กว่ำ ๒๑๐,๐๐๐ ล้ำนบำท เช่น ๑) กำรช่วยเหลือรำคำก๊ำซหุงต้มให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ 
๒) กำรช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้ำที่ใช้ไฟฟ้ำต่ ำกว่ำ ๓๐๐ หน่วยต่อเดือน ๓) กำรตึงรำคำน้ ำมันดีเซล และ 
๔) สนับสนุนส่วนลดรำคำก๊ำซ NGV แก่รถโดยสำรสำธำรณะ เป็นต้น ส่วนมำตรกำรในกำรด ำเนินกำร
หรือแผนกำรแก้ไขปัญหำระยะสั้นเพ่ือบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์รำคำพลังงำนที่สูงขึ้น มีดังนี้ 
๑) เรื่องค่ำกำรกลั่น สำเหตุที่ท ำให้ค่ำกำรกลั่นเพ่ิมมำกขึ้นเป็นผลมำจำกกลไกของตลำดเสรี ประกอบกับ
เมื่อควำมต้องกำรใช้พลังงำนมีมำกขึ้นท ำให้โรงกลั่นน้ ำมันต้องเร่งท ำกำรผลิตจนท ำให้เกิดอุบัติเหตุส่งผล
ให้ก ำลังกำรผลิตหำยไป จึงเป็นเหตุผลที่ท ำให้ค่ำกำรกลั่นสูงขึ้น ซึ่งในเรื่องนี้รัฐบำลได้ขอควำมร่วมมือ 
ไปยังผู้ประกอบกำรเพ่ือหำแนวทำงในกำรให้ควำมช่วยเหลือประชำชนแล้ว ๒) เรื่องไฟฟ้ำ รัฐบำลมีแนวทำง
ในกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้ต้นทุนในกำรผลิตไฟฟ้ำลดลง เช่น กำรหำแหล่งก๊ำซธรรมชำติที่มีอยู่ในอ่ำวไทย
แหล่งใหม่ กำรขอควำมร่วมมือจำกประเทศเพ่ือนบ้ำนที่มีก ำลังกำรผลิตสูงเพ่ือลดต้นทุนในกำรน ำเข้ำ 
กำรเร่งจัดซื้อพลังงำนสะอำดให้มำกขึ้นจำกภำคกำรเกษตรเพ่ือใช้เป็นเชื้อเพลิงชีวภำพ และกำรสนบัสนนุ
ให้มีกำรติดตั้ ง โซล่ำเซลล์หรือพลั งงำนสะอำดตำมบ้ำนและชุมชน  ๓) เรื่ องน้ ำมันเชื้ อเพลิ ง 
ได้มีกำรด ำเนินกำรเพ่ือแก้ปัญหำรำคำน้ ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น เช่น กำรศึกษำอ ำนำจของคณะกรรมกำรต่ำง ๆ 
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ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกระทรวงพลังงำนเพ่ือหำทำงลดค่ำกำรกลั่นลง สนับสนุนโครงกำรยำนยนต์ไฟฟ้ำ 
รณรงค์ให้มีกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ และกำรแทรกแซงรำคำน้ ำมันดีเซลเนื่องจำกมีผลกระทบต่อ
อัตรำเงินเฟ้อ ส่วนแผนกำรแก้ไขปัญหำในระยะยำวนั้น จะด ำเนินนโยบำยสอดคล้องกับแผนปฏิรูป
พลังงำนของวุฒิสภำ ดังนี้ ๑) กำรก ำหนดเป้ำหมำยเพื่อควำมเป็นกลำงทำงคำร์บอน ๒) ลดกำรพึ่งพำกำร
ใช้พลังงำนจำกต่ำงประเทศ ๓) สนับสนุนกำรใช้ยำนยนต์ไฟฟ้ำ และ๔) กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้เพ่ือให้มี
กำรประหยัดพลังงำน 

ทั้งนี้ ผู้ตั้งกระทู้ถำมได้สอบถำมเพ่ิมเติมว่ำ มีกระบวนกำรปรับปรุงกฎหมำยเพ่ือที่จะ
สำมำรถลดค่ำกำรกลั่นได้หรือไม่ อย่ำงไร และมีปัญหำในกำรบริหำรจัดกำรกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลงิหรอืไม่ 
อย่ำงไร โดยขอให้แจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรมำยังวุฒิสภำเพื่อทรำบต่อไป  

 ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำมตอบชี้แจงเพ่ิมเติมว่ำ ได้มีกำรสอบถำมผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอ ำนำจ
หน้ำที่ของหน่วยงำนภำยใต้กำรก ำกับดูแลของกระทรวงพลังงำนที่จะด ำเนินกำรในเรื่องค่ำกำรกลั่น 
หำกมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขกฎหมำยก็พร้อมที่จะด ำเนินกำร ส่วนเรื่องของกำร
บริหำรจัดกำรกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงนั้นหำกเรื่องใดมีควำมคืบหน้ำจะรำยงำนควำมก้ำวหน้ำเป็นหนังสือ
มำยังวุฒิสภำต่อไป 

     ๓.๒ กระทูถ้ามด้วยวาจา      จ านวน   ๑   เรื่อง 
 

 

ผลการพิจารณา 
ด้วยสถำนกำรณ์วิกฤตพลังงำนของประเทศไทยซึ่งเกิดจำกปัจจัยภำยนอก เช่น 

สถำนกำรณ์โควิด - 19 หรือสถำนกำรณ์รัสเซีย - ยูเครน ส่งผลให้รำคำเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
รัฐบำลได้ใช้กลไกกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง เพื่อป้องกันกำรขำดแคลนน้ ำมันเชื้อเพลิงและรักษำระดับรำคำ
น้ ำมันเชื้อเพลิงขำยปลีก ขอเรียนถำมว่ำ ปัจจุบันเชื้อเพลิงที่กองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงก ำกับดูแลมีอย่ำงไร 
อัตรำกำรเก็บเงินเข้ำกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงและอัตรำเงินชดเชยแต่ละชนิดมีอัตรำเท่ำใด อีกทั้งฐำนะ
กองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงในปัจจุบันเป็นอย่ำงไร และจำกแนวทำงที่รัฐบำลบริหำรจัดกำรกองทุนน้ ำมัน
เชื้อเพลิงเพ่ือป้องกันมิให้เงินเฟ้อกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศและลดปัญหำควำมเดือดร้ อนของ
ประชำชนนั้นมีผลกระทบในเชิงลบอย่ำงไร ตลอดจนมีมำตรกำรรณรงค์หรือส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐ
และประชำชนประหยัดกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพอย่ำงไร        

 - กระทู้ถาม เรื ่อง แนวทางการบริหารกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง (นายสุรเดช  
จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) 
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 นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำม
ตอบชี้แจงว่ำ ปัจจุบันกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงชดเชยรำคำน้ ำมันดีเซลลิตรละ ๗ บำท ๖๔ สตำงค์ และ
ชดเชยก๊ำซ LPG กิโลกรัมละ ๑๑ บำท ๗๕ สตำงค์ ซึ่งช่วยไม่ให้อัตรำเงินเฟ้อเพ่ิมสูงขึ้น ค ำนวณเป็น
ยอดเงินชดเชยน้ ำมันดีเซลวันละ ๕๐๐ ล้ำนบำท เดือนละ ๑๕,๐๐๐ ล้ำนบำท ในส่วนของก๊ำซ LPG 
ตกเดือนละกว่ำ ๑,๐๐๐ ล้ำนบำท หำกรัฐบำลไม่ชดเชยจะส่งผลให้เกิดอัตรำเงินเฟ้อที่มำกขึ้น รำคำสินค้ำ
จะปรับตัวเพิ่มมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้ กำรลดค่ำกำรกลั่นน้ ำมันจะช่วยลดภำระของกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิง
หรือช่วยตรึงรำคำน้ ำมันดีเซลไม่ให้สูงขึ้น ซึ่งช่วยรักษำระดับรำคำสินค้ำอุปโภคบริโภคไม่ให้เพ่ิมขึ้นได้ 
แต่ในระยะยำวอำจจ ำเป็นต้องปรับขึ้นตำมรำคำที่แท้จริง และสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงอัตรำเงินเฟ้อ 
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ และเสถียรภำพทำงกำรเงินกำรคลังของรัฐบำล โดยมีกำรหำรือและตัดสินใจ
ร่วมกันของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกเป็นเรื่องที่อ่อนไหวจึงต้องพิจำรณำให้เกิดควำมสมดุลในทุก
ด้ำน ในส่วนกำรรณรงค์ให้มีกำรประหยัดพลังงำน คณะรัฐมนตรีได้ก ำหนดเงื่อนไขให้หน่วยงำนรำชกำร
ทุกหน่วยงำนลดกำรใช้พลังงำนร้อยละ ๒๐ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรที่สนใจกำรลดใช้พลังงำนและ
โดยมีงบประมำณสนับสนุนให้ผู้ประกอบกำรลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ลดใช้พลังงำน หรือผลิตพลังงำนไฟฟ้ำ
สะอำดใช้เอง รวมถึงกำรใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมำช่วยประหยัดพลังงำน 

 ทั้งนี้ ผู้ตั้งกระทู้ถำมได้มีข้อสังเกตว่ำกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงติดลบประมำณ ๑๐๐,๐๐๐ ล้ำน
บำทแล้ว ซึ่งกองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงใช้กลไกในกำรก ำกับรำคำน้ ำมันเชื้อเพลิง หำกในอนำคตรำคำน้ ำมัน
เชื้อเพลิงตลำดโลกลดลง รำคำน้ ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทยก็จะไม่ลดลงตำม เนื่องจำกจะต้องใช้หนี้
กองทุนน้ ำมันเชื้อเพลิงให้หมดก่อน ดังนั้น รัฐบำลจะต้องมีมำตรกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมในกำรประหยัด
พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เพ่ือให้ประชำชนตระหนักและร่วมประหยัดพลังงำน  

ผู้ถูกตัง้กระทู้ถำมตอบชีแ้จงเพิ่มเติมว่ำ กระทรวงพลังงำนมีแนวทำงในกำรทยอยปรบั
เพิ่มรำคำน้ ำมนัเชือ้เพลิง รวมถึงกำ๊ซหุงต้มเพ่ือใหป้ระชำชนและผู้ประกอบกำรได้ปรบัตวั ใหร้่วม
ประหยัดพลังงำน และมีมำตรกำรชว่ยเหลือเยียวยำประชำชนกลุ่มทีไ่ดร้ับควำมเดอืดร้อน อกีทั้งขอรบั
ข้อสังเกตของสมำชิกวุฒิสภำไปด ำเนินกำรเพ่ือแก้ไขปญัหำตอ่ไป 
  

เรื่องด่วน        จ านวน   ๕   เรื่อง 

 

   ๑. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕) 
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ตำมที่ในครำวประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๓  
พฤษภำคม ๒๕๖๕ ได้ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่
มีอยู่ของวุฒิสภำ ตำมข้อ ๑๗ แห่งระเบียบวุฒิสภำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรคัดเลือก
บุคคลผู้สมควรได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏบิตังิำนตำมพระรำชบญัญตัิ
องค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำร
โทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก ำหนดให้มีกำรเปิดรับสมัครบุคคลเพ่ือเข้ำรับกำรด ำเนินกำร
คัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อน ำเสนอให้วุฒิสภำพิจำรณำคัดเลือกเป็นกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค (เพ่ิมเติม) จ ำนวน ๑ คน แทน พลต ำรวจเอก ณัฐ
ธร  เพรำะสุนทร ที่ขอถอนตัว และได้มีมติมอบหมำยให้คณะกรรมกำรเพ่ือท ำหน้ำที่จัดท ำบัญชีรำยชื่อ
และตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัครเข้ำรับกำรด ำเนินกำรคัดเลือกผู้สมควรได้รับ
กำรเสนอชื่อเพื่อน ำเสนอให้วุฒิสภำพิจำรณำคัดเลือกเป็นกรรมกำรติดตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน
ตำมค ำสั่งวุฒิสภำ ที่ ๓๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๔ เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดท ำบัญชีรำยชื่อ
และตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมผู้สมัครเข้ำรับกำรด ำเนินกำรคัดเลอืกเปน็กรรมกำรตดิตำม
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

คณะกรรมกำรเพ่ือท ำหน้ำที่จัดท ำบัญชีรำยชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะ
ต้องห้ำมของผู้สมัครเข้ำรับกำรด ำเนินกำรคัดเลือกผู้สมควรได้รับกำรเสนอชื่อเพ่ือน ำเสนอให้วุฒิสภำ
พิจำรณำคัดเลือกเป็นกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ได้ด ำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติ
และลักษณะต้องห้ำมของผู้สมัครเข้ำรับกำรด ำเนินกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค และได้เสนอรำยงำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ พร้อมด้วย
บัญชีรำยชื่อผู้สมัครด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค จ ำนวน ๕ คน ต่อประธำนวุฒิสภำตำมระเบียบวุฒิสภำ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรด ำเนินกำรคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับกำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
    ในวันนี้ (วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎำคม ๒๕๖๕) ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๐๐ - ๑๑.๓๐ นำฬิกำ  
ประธำนวุฒิสภำได้ก ำหนดให้มีกำรด ำเนินกำรคัดเลือกรอบแรกเพ่ือให้ได้บุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ  
ให้ด ำรงแหน่งกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค ให้เหลือ จ ำนวน ๑ คน 
ณ บริเวณห้องรับรองสมำชิกวุฒิสภำ ชั้น ๒ โซนกลำงอำคำรรัฐสภำ (ฝั่งวุฒิสภำ) และจะได้เสนอรำยชื่อ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกรอบแรกต่อวุฒิสภำเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกเป็นกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนต่อไป ตำมมำตรำ ๗๐ แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบ
กิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ต่อไป 
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  และโดยที่ข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕ ก ำหนดว่ำ เมื่อมีกรณีที่วุฒิสภำจะต้องพิจำรณำให้
บุคคลด ำรงต ำแหน่งใดตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย ให้วุฒิสภำตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมัญขึ้น
คณะหนึ่งมีจ ำนวนไม่เกินสิบห้ำคน เพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำง
จริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำน
อันจ ำเป็นส ำหรับต ำแหน่งนั้นเป็นกรณี ๆ ไป ดังนั้น ในวันนี้วุฒิสภำจึงต้องมีกำรตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมัญ
เพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ
ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค ที่จะผ่ำนกำร
คัดเลือกรอบแรก จำกวุฒิสภำ จ ำนวน ๑ คน เป็นกำรล่วงหน้ำ 

 ผลการพิจารณา 
 ที่ประชุมมีมติมอบหมำยคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ  
ควำมประพฤติ  และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนชุดเดิมที่ตั้งขึ้นเมื่อครำวประชุม ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสำมัญประจ ำปี
ครั้งที่สอง) ในวันจันทร์ที่ ๒๘  กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นผู้ท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และ
พฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตดิตำมและประเมนิผล
กำรปฏิบัติงำน ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค โดยก ำหนดเวลำกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมำธิกำรภำยใน 
๒๒ วันนับแต่วันที่วุฒิสภำมีมติมอบหมำย 

ทั้งน้ี กอ่นเข้าสู่ระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒ ประธานของที่ประชุมขอปรึกษาต่อที่ประชุม
ว่าได้รับหนังสือแจ้งว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต  ปิตุเตชะ) รัฐมนตรี
ผู้รับผิดชอบในการชี้แจงประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งบรรจุในระเบียบวาระการประชุมเป็นเรื่องด่วนที่ ๒ มีภารกิจในช่วงเวลา ๐๙.๓๐  -  ๑๓.๓๐ นาฬิกา 
จึงขอเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีไปต่อท้ายระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๕ ซึ่งที่ประชุม
เห็นชอบ จึงได้ด าเนินการพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมในล าดับถัดไป 

 

ผลการพิจารณา 
ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... ของที่ประชุมวุฒิสภำ รองนำยกรัฐมนตรี (นำยวิษณุ เครืองำม).ผู้อ ำนวยกำรกองกฎหมำย 
(นำยวิทยำ นีติธรรม) ผู้อ ำนวยกำรส่วนนิติกำร (นำยพงศ์ธร ทองด้วง) ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม

   ๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
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กำรฟอกเงิน (ส ำนักงำน ปปง.) ได้เข้ำร่วมประชุม โดยเลขำธิกำรวุฒิสภำได้อ่ำนบันทึกหลักกำร 
และเหตุผลเสนอต่อที่ประชุม 

จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้คณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย กำรยุติธรรม 
และกำรต ำรวจ และคณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภำพ และกำรคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งได้รับมอบหมำย
ให้พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๑๙ แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม 
ตำมล ำดับ ดังนี้ 

ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรกำรกำรกฎหมำย กำรยุติธรรม และกำรต ำรวจ (พลต ำรวจโท วิบูลย์ 
บำงท่ำไม้ รองประธำนคณะกรรมำธิกำร คนที่สำม)  ได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติ
สรุปควำมได้ว่ำ คณะกรรมำธิกำรเห็นด้วยกับร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ และมีข้อสังเกตว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ฉบับนี้๑) มีหลักกำรเป็นกำรขยำยขอบเขตกำรคุ้มครองสิทธิผู้เสียหำยในควำมผิดมูลฐำนและผู้มีส่วนได้
เสียในทรัพย์สิน และก ำหนดกระบวนกำรด ำเนินกำรบังคับคดีกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด 
ซึ่งถูกรวมเข้ำกับทรัพย์สินอื่น ซึ่งอำจจะท ำให้ผู้เสียหำยในกรณีควำมผิดมูลฐำนตำมกฎหมำยว่ำด้วย 
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินมีขอบเขตควำมเสียหำยมำกกว่ำผู้เสียหำยโดยนิตินัย ตำมที่
กฎหมำยไทยก ำหนดและวินิจฉัยมำโดยตลอดก่อนหน้ำนี้ ๒) กฎกระทรวงตำมมำตรำ ๔๙/๑ วรรคท้ำย 
ของร่ำงมำตรำ ๔ เพ่ือกำรรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหำยและควำมเสียหำย ค ำร้องและกำรยื่นค ำร้อง 
และกำรเก็บรักษำและกำรจัดกำรทรัพย์สินเพ่ือน ำไปคืนหรือชดใช้คืนหรือชดใช้ค่ำเสียหำย 
ให้แก่ผู้เสียหำยตำมวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตำมระยะเวลำ หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไข  
ที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ควรต้องจัดให้มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นตำมกฎกระทรวงก ำหนดร่ำงกฎ 
ที่ต้องจัดให้มีกำรรับควำมคิดเห็นและวิเครำะห์ผลกระทบ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในกระบวนกำรออกกฎ 
ทุกขั้นตอนและควรเร่งด ำเนินกำรจัดเตรียมร่ำงกฎกระทรวงเพ่ือรองรับและปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำม
กฎหมำยไว้เป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อมิให้เกิดปัญหำในทำงปฏิบัติเมื่อพระรำชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  
๓) กำรบัญญัติกฎหมำยเพ่ือคุ้มครองสิทธิผู้เสียหำยในควำมผิดมูลฐำนให้ครอบคลุมถึงผู้เสียหำยใน
ควำมผิดมูลฐำนซึ่งได้รับควำมเสียหำยแก่ชีวิต ร่ำงกำย จิตใจ เสรีภำพ อนำมัย หรือชื่อเสียง  ตำมร่ำง
มำตรำ ๔ (เพิ่มมำตรำ ๔๙/๑) ควรก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรก ำหนดค่ำเสียหำย 
และกำรจัดกำรทรัพย์สินเพ่ือน ำไปคืนหรือชดใช้คืนหรือชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่ผู้เสียหำยในกฎกระทรวง 
ที่จะออกตำมควำมในมำตรำ ๔๙/๑ วรรคท้ำย ของร่ำงมำตรำ ๔ ให้ชัดเจนว่ำจะให้ผู้เสียหำยได้รับเงินคืน
หรือชดใช้คืนหรือชดใช้ค่ำเสียหำยแค่ไหน เพียงใด อย่ำงไร และจำกส่วนใดก่อน และกรณีก ำหนดให้
เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน  (เลขำธิกำร ปปง.) เป็นผู้รวบรวม
ข้อเท็จจริง ในกรณีที่ปรำกฏชัดแจ้งตำมพยำนหลักฐำนในทำงคดีหรือผู้เสียหำยนั้นเป็นผู้ เสียหำย 
อย่ำงชัดแจ้ง เช่น ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในคดีค้ำมนุษย์ เป็นต้น  หำกปรำกฏพยำนหลักฐำนชัดเจนว่ำ 
เป็นผู้เสียหำยในควำมผิดมูลฐำน เลขำธิกำร ปปง. ควรด ำเนินกำรต่อไปได้เลย โดยไม่ต้องรวบรวม
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หลักฐำนอีก นอกจำกนั้นในกรณีที่เป็นผู้เสียหำยในควำมผิดมูลฐำนอย่ำงชัดแจ้ง อำจจะมีคณะกรรมกำร
หรือกระบวนกำรในกำรคืนทรัพย์สินไปก่อนจนกระทั่งศำลมีค ำสั่งเพ่ือคุ้มครองสิทธิผู้ เสียหำย 
อย่ำงแท้จริง  กำรรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้เสียหำย ควรแบ่งเป็น ๒ กรณี (๑) กรณีที่มีพยำนหลักฐำน
ชัดแจ้ง กรณีเช่นนี้ควรรีบด ำเนินกำรคืนหรือชดใช้ทรัพย์สินไปก่อนในลักษณะเป็นกำรบรรเทำควำม
เสี ยหำย เบื้ อ งต้ นแล้ ว ให้ ศ ำลวินิ จฉั ยภำยหลั ง  หำกต่ อมำปรำกฏว่ ำ ไม่ ใ ช่ เ ป็ นผู้ เ สี ยหำย  
ตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำยก็ก ำหนดวิธีกำรคืนทรัพย์สินดังกล่ำว (๒) กรณีมีเหตุอันควรสงสัย 
ควรด ำเนินกำรตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้คือให้ศำลเป็นผู้วินิจฉัย และนอกจำกนี้อำจต้องก ำหนดโทษ
ส ำหรับผู้ที่รู้อยู่แล้วว่ำตนเองมีส่วนร่วมในกำรกระท ำควำมผิดหรือได้รับกำรชดใช้ทรัพย์สินไปแล้วแต่ยัง
มำขอให้ศำลมีค ำสั่งให้คืนหรือชดใช้ทรัพย์สินแก่ผู้เสียหำยด้วย  ๔) กำรก ำหนดให้ผู้ซึ่งอ้ำงว่ำเป็น 
ผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินที่พนักงำนอัยกำรร้องขอให้ตกเป็นของแผ่นดินตำมมำตรำ ๔๙ อำจยื่นค ำร้อง
ขอคุ้มครองสิทธิของตนก่อนที่ศำลจะมีค ำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดิน โดยแสดงให้ศำลเห็นว่ำ
ตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินโดยสุจริตและมีค่ำตอบแทน หรือได้มำซึ่งส่วนได้เสียโดยสุจริตและ  
ตำมสมควรในทำงศีลธรรมอันดี หรือในทำงกุศลสำธำรณะ ตำมร่ำงมำตรำ ๕ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ ๕๐ 
วรรคสอง) นั้น ควรก ำหนดขอบเขตของผู้มีส่วนได้เสียให้ชัดเจน ๕) บทบัญญัติตำมมำตรำ ๕๒ วรรคสอง 
ของร่ำงมำตรำ ๖ บัญญัติเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียตำมมำตรำ ๕๐ วรรคสอง เป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคย
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระท ำควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินมำก่อน ให้สันนิษฐำนไว้ก่อนว่ำ
ส่วนได้เสียดังกล่ำวเป็นส่วนได้เสียที่มีอยู่หรือได้มำโดยไม่สุจริต ในชั้นสภำผู้แทนรำษฎรได้แก้ไขเพ่ิมเติม
ควำมในมำตรำ ๕๒ วรรคสอง โดยก ำหนดขอบเขตควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้อง
กับผู้กระท ำควำมผิดมูลฐำนที่จะได้รับกำรคุ้มครองสิทธิ ตำมมำตรำ ๕๐ วรรคสอง ว่ำจะต้องไม่เป็นผู้ซึ่ง
เกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์อย่ำงใกล้ชิดกับผู้กระท ำควำมผิดมูลฐำนหรือควำมผิดฐำนฟอกเงินมำก่อน 
ท ำให้ขอบเขตผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องกับผู้กระท ำควำมผิดมูลฐำนที่จะได้รับกำรคุ้มครองสิทธิ
ตำมมำตรำ ๕๐ วรรคสอง มีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น ๖) กำรบัญญัติให้ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงินน ำทรัพย์สินออกขำยทอดตลำดตำมมำตรำ ๕๒/๑ ของร่ำงมำตรำ ๗ นั้น อำจเกิดปัญหำ
เกี่ยวกับกำรขำยทอดตลำดแล้วท ำให้ได้มูลค่ำแห่งทรัพย์สินน้อยลง กรณีจึงควรแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบ
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงินว่ำด้วยกำรน ำทรัพย์สินออกขำยทอดตลำด พ.ศ. ๒๕๔๔ 
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรน ำทรัพย์สินออกขำยทอดตลำดกรณีที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ ยวกับกำรกระท ำ
ควำมผิดที่รวมเข้ำกับทรัพย์สินอื่นตำมมำตรำ ๕๒/๑ โดยก ำหนดให้ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงินต้องรับฟังควำมเห็นของเจ้ำของหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่ำวมำประกอบกำร
พิจำรณำก ำหนดรำคำด้วย ๗) ร่ำงมำตรำ ๕๓ แก้ไขกรณีที่ศำลมีค ำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน
ตำมมำตรำ ๕๑ หำกปรำกฏในภำยหลังโดยค ำร้องของเจ้ำของ ผู้รับโอน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินนั้น 
ถ้ำศำลไต่สวนแล้วเห็นว่ำกรณีต้องด้วยบทบัญญัติของมำตรำ ๕๐ ให้ศำลสั่งคืนทรัพย์สินนั้นหรือก ำหนด
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เงื่อนไขในกำรคุ้มครองสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย หำกไม่สำมำรถคืนทรัพย์สินหรือคุ้มครองสิทธิได้ ให้ใช้
รำคำหรือค่ำเสียหำยแทน แล้วแต่กรณี ต้องพึงระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหำมีผู้มำอ้ำงว่ำเป็นเจ้ำของ 
ผู้รับโอน หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินอยู่ตลอดเวลำ ท ำให้ศำลต้องด ำเนินกำรไต่สวนอยู่ตลอดเวลำ 
จ ึงอำจจ ำ เป็นต้องก ำหนดระยะเวลำยื่นค ำร้องเ พ่ือขอคุ้มครองสิทธิของเจ้ำของ ผู้ รับโอน 
หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินในกรณีดังกล่ำวนี้ไว้ด้วย  

 ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภำพ และกำรคุ้มครองผู้บริโภค 
(นำยถนัด มำนะพันธุ์นิยม เลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำร) ได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติ
สรุปควำมได้ว่ำ  คณะกรรมำธิกำรเห็นด้วยกับร่ำงพระรำชบัญญัตินี้  และมีข้อสังเกตว่ำ ร่ำง
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ .. ) พ.ศ. ....เป็นกำรแก้ไขเพ่ิมเติม
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้มีกำรคุ้มครองสิทธิของประชำชน
เพ่ิมมำกขึ้น มีกำรให้สิทธิครอบคลุมไปถึงบุคคลที่ได้รับควำมเสียหำยต่อชีวิต ร่ำงกำย  จิตใจ เสรีภำพ 
อนำมัย หรือชื่อเสียง และมีกำรขยำยควำมหมำยของบุคคลที่มีสิทธิยื่นค ำร้องขอคุ้มครองสิทธิของตน
ก่อนศำลมีค ำสั่งให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นของแผ่นดินให้ครอบคลุมถึงบุคคลที่มีเพียงบุคคลสิทธิแต่เนื่องจำก
กระบวนกำรพิจำรณำเพ่ือยึดหรืออำยัดทรัพย์สินมีหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหลำยหน่วยงำน ดังนั้น เพ่ือให้
เกิดควำมเป็นธรรม และเกิดควำมชัดเจนในกำรปฏิบัติงำน จึงควรมีกำรก ำหนดนิยำม ควำมหมำยของ
ถ้อยค ำให้ชัดเจนเช่น กำรก ำหนดนิยำมค ำว่ำ “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” เป็นต้น 

จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น 
ซึ่งสมำชิกได้มีประเด็นข้อซักถำมในประเด็นต่ำง ๆ สรุปควำมได้ว่ำ เห็นควรก ำหนดค ำนิยำมว่ำ ผู้มีส่วน
ได้เสีย ให้เกิดควำมชัดเจน เพ่ือป้องกันปัญหำในกำรตีควำม กรณีก ำหนดให้เป็นไปตำมดุลยพินิจของศำล
ว่ำจะพิจำรณำว่ำเป็นผู้เสียหำยหรือผู้มีส่วนได้เสีย กำรร้องต่อศำลให้ด ำเนินคดีแพ่งต้องเกิดขึ้นก่อนร้อง 
ให้มีกำรคุ้มครองสิทธิคุ้มครองทรัพย์สิน จำกกรณีปัญหำกำรค้ำมนุษย์ซึ่งเกิดจำกบุคคลที่มิใช่คนไทย 
เช่น แรงงำนที่เป็นคนต่ำงด้ำว หรือผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นบุคคลต่ำงด้ำว กฎหมำยนี้ครอบคลุมด้วยหรือไม่  
กรณีควำมผิดมูลฐำนเกี่ยวกับภำษี ซึ่งได้มีค ำวินิจฉัยของศำลรัฐธรรมนูญ ที่ ๘/๒๕๖๔ วินิจฉัยว่ำ 
ประมวลรัษฎำกร มำตรำ ๓๗ ตรี ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๒๖ และมำตรำ ๓๗ วรรคหนึ่งและ
วรรคสอง และมีควำมเห็นว่ำ หำกรัฐมีควำมจ ำเป็นต้องผูกพันปฏิบัติตำมข้อแนะน ำของ FATF ในกำร
ก ำหนดเรื่องควำมผิดเกี่ยวกับภำษีอำกรที่มีลักษณะร้ำยแรง ควรบัญญัติไว้เป็นควำมผิดมูลฐำนใน
พระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ เพ่ือให้กำรบังคับใช้กฎหมำยมีควำม
ชัดเจนเป็นระบบ ไม่ซ้ ำซ้อน ส ำนักงำน ปปง. ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงกฎหมำยเพื่อบัญญัติควำมผิดมูลฐำน
เกี่ยวกับภำษีอำกร หรือฐำนควำมผิดอื่นใดอีกหรือไม่      
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หลังจำกกำรอภิปรำยของสมำชิกวุฒิสภำ ผู้อ ำนวยกำรกองกฎหมำย ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (นำยวิทยำ นีติธรรม) ได้ตอบชี้แจงว่ำ ในชั้นกำร
พิจำรณำของประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ได้เพ่ิมควำมในร่ำงมำตรำ ๔ เพ่ิมมำตรำ ๔๙/๑ วรรคสำม 
ก ำหนดให้ผู้เสียหำยในควำมผิดมูลฐำนตำมมำตรำนี้ต้องเป็นบุคคลผู้ได้รับควำมเสียหำยโดยตรงจำกกำร
กระท ำควำมผิดมูลฐำนและไม่มีส่วนร่วมในกำรกระท ำควำมผิดนั้น ท ำให้เกิดควำมชัดเจนต่อกำร
ปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่  กรณีกฎหมำยก ำหนดให้ส ำนักงำน ปปง. รับค ำร้องจำกประชำชน 
เป็นมำตรกำรที่แยกจำกกำรด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอำญำหรือกฎหมำยแพ่งทั่วไป หำกประชำชน 
ยื่นค ำร้อง แล้วเข้ำข่ำยตำมควำมผิดมูลฐำนที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำร
ฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ส ำนักงำน ปปง. ด ำเนินกำรได้ทันที แต่หำกควำมผิดไม่ชัดเจน อำจด ำเนินกำรร้อง
ทุกข์กล่ำวโทษได้ในบำงประเด็น กำรด ำเนินกำรตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ ๔๒๐ 
ก ำหนดว่ำ ผู้ใดจงใจหรือประมำทเลินเล่อท ำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมำยให้เขำเสียหำยถึงแก่ชีวิตก็ดี  
แก่ร่ำงกำยก็ดี อนำมัยก็ดี เสรีภำพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดก็ดี ท่ำนว่ำผู้นั้นท ำละเมิด
จ ำต้องใช้ค่ำสินไหมทดแทนเพ่ือกำรนั้น มีควำมคล้ำยกันกับกฎหมำย ปปง. คือมีรัฐเข้ำมำเกี่ยวข้อง 
เป็นเรื่องของกำรเอำทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกระท ำควำมผิด และได้ยึดและอำยัดไว้ เมื่อเอำกฎหมำย ปปง. 
ไปคุ้มครอง ทรัพย์สินตำมควำมผิดจะถูกยึดหรืออำยัดทรัพย์ให้เป็นของแผ่นดิน ส่วนผู้เสียหำยจะได้รับคำ่
สินไหมทดแทนเพ่ือชดเชย ส ำหรับประเด็นกรณีศำลมีค ำวินิจฉัยเรื่องควำมผิดมูลฐำนภำษี ในส่วนนี้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้เสนอเพื่อแก้ไขปรับปรุงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน 
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเพ่ิมควำมผิดมูลฐำนเกี่ยวกับภำษีอำกร และควำมผิดอื่นๆ เพ่ือแก้ปัญหำทรัพย์สิน 
ที่ไม่สำมำรถจัดกำรได้ตำมกฎหมำยเฉพำะ จ ำเป็นต้องใช้กฎหมำย ปปง. มำด ำเนินกำร ส่วนกรณีคนต่ำงด้ำว
เป็นผู้เสียหำยหรือผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับควำมคุ้มครองตำมกฎหมำยนี้ กรณีกฎหมำยใช้ค ำว่ำ ผู้มีส่วนได้เสีย 
แทนค ำว่ำ ผู้รับประโยชน์ นั้น ศำลตีควำมว่ำหำกใช้ค ำเดิมยังไม่ครอบคลุม เช่น กรณีด ำเนินกำรยึดทรัพย์
ในคอนโดมิเนียม ซึ่งมีผู้อื่นถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้ำของ จะไม่ครอบคลุมถึงทรัพยสิทธิตำมกฎหมำยจ ำนอง 
หำกใช้ค ำว่ำ “ผู้มีส่วนได้เสีย” จะครอบคลุมมำกขึ้น แต่กรณีพิจำรณำว่ำเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่เป็น
ดุลยพินิจของศำล 

จำกนั้น ที่ประชุมวุฒิสภำได้ลงมติรับร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไว้พิจำรณำ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๕๔ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี 
งดออกเสียง ๓ เสียง และไม่ลงคะแนน ๑ เสียง แล้วมีมติตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติ จ ำนวน ๒๑ คน ก ำหนดเวลำแปรญัตติ ๗ วันท ำกำรตำมข้อบังคับ 

 

 



 

- ๑๔ - 
 

 

ผลการพิจารณา 
  ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                              
ของที่ประชุมวุฒิสภำ นำยอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม พร้อมด้วยผู้แทน
กรมเจ้ำท่ำเข้ำร่วมประชุม  

โดยหลังจำกที่เลขำธิกำรวุฒิสภำได้อ่ำนบันทึกหลักกำรและเหตุผลเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคมได้แถลงสำระส ำคัญของร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวต่อที่ประชุม 
จำกนั้นประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้คณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคมและคณะกรรมำธิกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรวุฒิสภำมอบหมำยให้พิจำรณำ
ศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัต ิตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๑๙ แถลงรำยงำนผลกำรพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติ
ต่อที่ประชุม โดยพลเรือเอก พัลลภ  ตมิศำนนท์ กรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม ได้แถลง
รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวที่คณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคมได้ร่วมกับ
คณะกรรมำธิกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจัดท ำขึ้นต่อที่ประชุม สรุปควำมได้ว่ำ 
คณะกรรมำธิกำรเห็นว่ำควำมหมำยตำมบทนิยำมของค ำว่ำ “ขยะ” ในร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวมี
ควำมครอบคลุมและเหมำะสมแล้ว แต่ควำมหมำยของค ำว่ำ “แท่น” เห็นว่ำ มีควำมหมำยถึงแท่นในเขต
เศรษฐกิจจ ำเพำะเท่ำนั้น ยังไม่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกับแท่นปิโตรเลียมในเขตไหล่ทวีป  นอกจำกนี้ 
กำรใช้ค ำที่ระบุถึง “เส้นฐำน” เพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นวัดระยะทำงในทะเลในมำตรำ ๑๒๐/๗ เป็นกำรใช้
ถ้อยค ำที่ยังก ำกวม สื่อควำมหมำยไม่ชัดเจนซึ่งเมื่อน ำมำใช้ในกฎหมำยอำจมีกำรตีควำมและน ำมำปฏิบัติ
หรือบังคับใช้คลำดเคลื่อนได้ จึงควรใช้ค ำเรียกว่ำ “เส้นฐำนแห่งทะเลอำณำเขต” หรือ “เส้นฐำนที่ใช้วัด
ควำมกว้ำงของทะเลอำณำเขต” เช่นเดียวกับที่ใช้ในนิยำมของอนุสัญญำ MARPOL ภำคผนวก ๕ และ
สอดคล้องกับประกำศพระบรมรำชโองกำรก ำหนดควำมกว้ำงของอำณำเขตทำงทะเลของประเทศไทย 
ในส่ วนปัญหำระหว่ ำ ง พ้ืนที่ ห้ ำมทิ้ ง ขยะอย่ ำ ง เด็ ดขำดตำมกฎหมำย ว่ ำด้ วยกำร เดิน เรื อ 
ในน่ำนน้ ำไทยฉบับปัจจุบันกับพ้ืนที่ยกเว้นกำรห้ำมทิ้งขยะบำงประเภทภำยใต้เงื่อนไขต่ำง ๆ ตำมร่ำง
พระรำชบัญญัตินี้นั้น กำรระบุพ้ืนที่ในทะเลที่อนุญำตให้ทิ้งขยะได้ตำมร่ำงมำตรำ ๑๒๐/๗ น่ำจะเกิด
ปัญหำในทำงปฏิบัติ เพรำะเส้นฐำนของไทยบำงพ้ืนที่อยู่ห่ำงจำกชำยฝั่งมำก ซึ่งจะสร้ำงปัญหำให้เรือ
ขนำดเล็กอย่ำงมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรือประมงพ้ืนบ้ำน เนื่องจำกพ้ืนที่ท ำกำรประมงของเรือประมง

๔. ร่างพระราชบัญญัตกิารเดินเรือในน่านน้ าไทย (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....                              
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมตเิห็นชอบแล้ว 
(วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ นับแต่วันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๕) 
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พ้ืนบ้ำนเกือบทั้งหมดถือเป็นพ้ืนที่ห้ำมทิ้งขยะอย่ำงเด็ดขำดตำมพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือฯ มำตรำ ๑๑๙ 
และมำตรำ ๑๑๙ ทวิ ไม่ใช่พ้ืนที่ยกเว้นกำรห้ำมทิ้งขยะบำงประเภทภำยใต้เงื่อนไขตำมร่ำงมำตรำ ๑๒๐/๗ 
นอกจำกนี้ กำรก ำหนดให้มีกำรยกเว้นกำรทิ้งขยะโดยทิ้งได้เท่ำที่จ ำเป็นนั้น ควรต้องค ำถึงถึงพ้ืนที่ที่มีกำร
ประกำศห้ำมไว้ในประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ก ำหนดเขตพ้ืนที่คุ้มครอง
ทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่งด้วย โดยอำจก ำหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ที่ค ำนึงถึงพ้ืนที่ที่มีกฎหมำย
ประกำศไว้เป็นพิเศษเพื่อกำรคุ้มครองทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ในส่วนกำรจัดกำรขยะนั้น เจ้ำของ
ท่ำเทียบเรือทั้งภำครัฐและเอกชน ควรเตรียมควำมพร้อมในกำรรับขยะจำกเรือที่เข้ำเทียบท่ำหรือเรือที่
จอดทอดสมอ ทั้งนี้ ในส่วนกำรด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของกรมเจ้ำท่ำในกำรค ำนวณค่ำเสียหำยของ
สิ่งแวดล้อม  กำรประเมินอุปกรณ์หรือเครื่องใช้เกี่ยวกับกำรจัดกำรขยะ และสถำนที่เก็บขยะหรืออุปกรณ์
เกี่ยวกับกำรจัดเก็บขยะ ต้องใช้ผู้มีควำมรู้เฉพำะทำงจึงจะสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ดังนั้น ควรมีกำรจัดกำรฝึกอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ของกรมเจ้ำท่ำและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม หรอืให้
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นเจ้ำหน้ำที่ร่วมในกำรปฏิบัติงำน นอกจำกนี้ ควรเพ่ิมบทบำทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในเรื่องกำรจ ำกัดขยะจำกเรือ โดยเฉพำะ อปท.ที่มีท่ำเรือพำณิชย์ หรือ
ท่ำเรือประมงในพ้ืนที่ ควรต้องมีแผนรองรับปริมำณขยะทั้งหมดจำกเรือ รวมถึงควรจัดสรรงบประมำณ
อย่ำงเพียงพอเพื่อน ำไปใช้บริหำรจัดกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำย โดยสมำชิกได้
อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นตั้งข้อสังเกตและสอบถำมในประเด็นต่ำง ๆ สรุปควำมได้ว่ำ กำรทิ้งขยะใน
ทะเลก่อให้เกิดปัญหำมำกมำย คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี้ ควรน ำ
ประเด็นที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำศึกษำไว้ทุกประเด็นไปพิจำรณำ ทั้งนี้ กำรก ำหนดให้กำรกระท ำ
ควำมผิดจำกเรือไทยหรือแท่นที่เจ้ำของหรือผู้ครอบครองเป็นผู้มีสัญชำติไทย ที่เกิดขึ้นนอกรำชอำณำจกัร
ไทย ให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำในรำชอำณำจักรไทย ตำมร่ำงมำตรำ ๑๒๐/๕ นั้น ทำงกำรของประเทศไทย
จะสอบสวนและหำพยำนหลักฐำนในกำรกระท ำควำมผิดอย่ำงไร เนื่องจำกเป็นควำมผิดที่เกิดขึ้นนอก
รำชอำณำจักร นอกจำกนี้ หำกได้กระท ำควำมผิดนอกรำชอำณำจักรและได้รับโทษจำกต่ำงประเทศ
มำแล้ว จะต้องมำรับโทษตำมกฎหมำยไทยอีกหรือไม่ อีกทั้งตำมมำตรำ ๑๒๐/๖ หำกเรือต่ำงชำติมำท ำ
ควำมผิดในเขตเศรษฐกิจจ ำเพำะของประเทศไทยแล้วต้องรับผิดในประเทศไทย เมื่อกลับไปยังประเทศ
ตนจะต้องรับผิดตำมหลักกำรเดียวกันในมำตรำ ๑๒๐/๕ อีกหรือไม่   
  หลังจำกกำรอภิปรำยของสมำชิกวุฒิสภำ นำยภูริพัฒน์  ธีระกุลพิศุทธิ์  รองอธิบดี 
กรมเจ้ำท่ำ ด้ำนปลอดภัย ได้ตอบชี้แจงสรุปควำมได้ว่ำ ขอบคุณคณะกรรมำธิกำรที่ได้พิจำรณำศึกษำ          
ร่ำงพระรำชบัญญัติอย่ำงละเอียด ทั้งนี้ จะน ำประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรไปพิจำรณำในชั้น
กำรพิจำรณำของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญต่อไป ในส่วนประเด็นตำมมำตรำ ๑๒๐/๕ นั้น ปัจจุบัน
กฎหมำยของประเทศไทยยังไม่สำมำรถควบคุมเรือไทยในฐำนะรัฐเจ้ำของธงได้ ซึ่งหลักกำรตำมร่ำง
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มำตรำดังกล่ำวเป็นหลักกำรที่เป็นสำกลและสอดคล้องกับอนุสัญญำที่ก ำหนดให้รัฐเจ้ำของธงจะต้องตรำ
กฎหมำยเพ่ือควบคุมเรือที่กระท ำควำมผิดนอกรำชอำณำจักรในรำชอำณำจักรในฐำนะรัฐเจ้ำของธงได้ ใน
ส่วนมำตรำ ๑๒๐/๖ ตำมกฎหมำยปัจจุบันพิจำรณำแต่เฉพำะกำรกระท ำควำมผิดในทะเลอำณำเขตและ
เขตต่อเนื่องเท่ำนั้น ยังไม่ครอบคลุมถึงเขตเศรษฐกิจจ ำเพำะ ดังนั้น เมื่อประเทศไทยเป็นภำคี                 
ในอนุสัญญำก็จะสำมำรถออกกฎหมำยมำควบคุมเรือต่ำงประเทศหรือแท่นที่เจ้ำของหรือผู้ครอบครอง
เป็นชำวต่ำงชำติในเขตเศรษฐกิจจ ำเพำะและลงโทษตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดได ้อันสอดคล้องกับอนุสัญญำ MARPOL 

จำกนั้น ที่ประชุมลงมติรับร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ไว้พิจำรณำ ด้วยคะแนนเห็นชอบ ๑๕๑  เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๑ เสียง และไม่
ลงคะแนน ๑ เสียง แล้วมีมติตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ จ ำนวน ๒๑ คน 
ก ำหนดเวลำแปรญัตติ ๗ วันท ำกำร ตำมข้อบังคับ 

 

ผลการพิจารณา 
ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ 

ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ ๓ เมษำยน 
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ พ.ศ . . . . .  ของที่ประชุมวุฒิสภำ รัฐมนตรี ว่ ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
(นำงสำวตรีนุช  เทียนทอง) และผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำร ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร  
(นำยสุภัทร  จ ำปำทอง) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (นำยอัมพร  พินะสำ) เลขำธิกำร
สภำกำรศึกษำ (นำยอรรถพล  สังขวำสี) เลขำธิกำรคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
(รองศำสตรำจำรย์ประวิต  เอรำวรรณ์) ได้เข้ำร่วมประชุม  

โดยหลังจำกเลขำธิกำรวุฒิสภำอ่ำนบันทึกหลักกำรและเหตุผลเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้คณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำ ซึ่งประธำนวุฒิสภำมอบหมำยให้
พิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๑๙ เสนอผลกำรพิจำรณำศึกษำ โดยเลขำนุกำร
คณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำ  (นำยออน  กำจกระโทก ) ได้ รำยงำนผลกำร พิจำรณำศึกษำ 

๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ 
เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....  
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว 
(วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ นับแต่วันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๕) 
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ร่ำงพระรำชบัญญัติสรุปควำมได้ว่ำ  คณะกรรมำธิกำรได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเพื่อให้กำรบริหำรงำนบุคคล
ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเป็นไปอย่ำง  
มีประสิทธิภำพ จึงมีข้อเสนอแนะว่ำ ควรก ำหนดให้มี ก.ค.ศ. จังหวัด และ ก.ค.ศ. กรุงเทพมหำนคร  
เพื่อท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และให้ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  ท ำหน้ำที่พิจำรณำ
เกี่ยวกับกำรบรรจุแต่งตั้ง กำรย้ำย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย กำรก ำหนดวิทยฐำนะ หรือกำรก ำหนดสิทธิ
ประโยชน์ต่ำง ๆ ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำร
งำนบุคคลต่อ อ.ก.ค.ศ. จังหวัด ตำมที่ ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ ก.ค.ศ. กรุงเทพมหำนคร มอบหมำยหรือมอบ
อ ำนำจ และควรก ำหนดลักษณะขอบเขตหน้ำที่บำงประกำรให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
มีอ ำนำจพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบได้โดยไม่ต้องผ่ำนควำมเห็นชอบของ ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ ก.ค.ศ. 
กรุงเทพมหำนคร โดยอำจก ำหนดให้ ก.ค.ศ. จังหวัด หรือ ก.ค.ศ. กรุงเทพมหำนคร สำมำรถมอบอ ำนำจ
บำงประกำรให้แก่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำได้ เช่น กำรบรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย กำรย้ำย  
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย และกำรเห็นชอบวิทยฐำนะส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เป็นต้น ซึ่งกำรก ำหนดให้มี ก.ค.ศ. จังหวัด และ ก.ค.ศ. 
กรุงเทพมหำนคร ควบคู่กับ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ จะมีข้อดี คือ ท ำให้กำรบริหำรงำนบุคคล
ส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในจังหวัดมีควำมเป็นเอกภำพ กำรพิจำรณำแต่งตั้ง  
กำรย้ำย กำรโอนข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำระหว่ำงส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
และระหว่ำงระดับประถมศึกษำกับระดับมัธยมศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรได้ง่ำย มีควำมคล่องตัว และท ำ
ให้กำรด ำเนินกำรมีควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินกำรได้ เนื่องจำกมี อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ซึ่งจะ  
ท ำหน้ำที่กลั่นกรองและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลและน ำเสนอต่อ ก.ค.ศ. จังหวัด 
หรือ ก.ค.ศ. กรุงเทพมหำนคร เป็นผู้พิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ  อย่ำงไรก็ตำม คณะกรรมำธิกำร 
มีข้อสังเกตว่ำ นอกจำกกำรกระจำยอ ำนำจลงไปสู่ระดับจังหวัดหรือระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแล้ว  
ควรมุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจลงไปสู่ระดับสถำนศึกษำเพ่ือให้สถำนศึกษำเกิดกำรพัฒนำตนเองได้อย่ำง
เต็มศักยภำพ กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำเกิดควำมรวดเร็ว คล่องตัว ตอบสนองต่อควำมต้องกำรและ
สอดคล้องบริบทของแต่ละสถำนศึกษำได้อย่ำงแท้จริง อีกทั้งควรก ำหนดกลไกตรวจสอบถ่วงดุลกำร
ด ำเนินกำรขององค์กรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำทีม่ปีระสทิธภิำพ 
ขจัดปัญหำกำรทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ และก ำหนดมำตรกำรลงโทษผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กร
บริหำรงำนบุคคลที่กระท ำกำรทุจริต  ควรก ำหนดให้มีระบบธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ควรมีกำรก ำหนดหลกัเกณฑ์ 
วิธีกำร และแนวทำงกำรด ำเนินกำรอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ไว้ให้มีควำมชัดเจน ควรเปิดโอกำสให้ข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทั้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรหรือพิจำรณำเรือ่งตำ่ง ๆ  



 

- ๑๘ - 
 

และกระบวนกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือเข้ำไปท ำหน้ำที่ในองค์กรบริหำรงำนบุคคลต้องมีควำมชัดเจน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ต้องกำรแสวงหำผลประโยชน์เข้ำไปร่วมเป็นองค์คณะ
ในองค์กรบริหำรงำนบุคคล 

จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำยแสดงควำมเห็น  
ซึ่งสมำชิกได้มีข้อซักถำมในประเด็นต่ำง ๆ สรุปควำมได้ว่ำ โดยที่แต่เดิมกำรโยกย้ำย บรรจุ หรือแต่งตั้ง
สถำนศึกษำเสนอเขตกำรศึกษำสำมำรถด ำเนินกำรออกค ำสั่งได้ แต่พบว่ำมีปัญหำกำรทุจริต  
ขำดธรรมำภิบำล ไม่โปร่งใส ต่อมำจึงมีค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐  
เพื่อแก้ไขปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลดังกล่ำว โดยให้มีองค์กรที่มีอ ำนำจระงับยับยั้งค ำสั่งในกรณีเกดิกำร
ทุจริตหรือไม่โปร่งใสขึ้น แต่ด้วยเหตุที่แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำตำมค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
ดังกล่ำว มีควำมซับซ้อน และองค์กรที่ตั้งขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหำมีภำรกิจที่ทับซ้อนกับภำรกิจของส่วน
รำชกำรที่เกี่ยวข้อง ท ำให้กำรตัดสินใจมีควำมล้ำช้ำมำกยิ่งขึ้น  ดังนั้น เห็นว่ำกำรแก้ไขเพ่ิมเติมค ำสั่ง
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติดังกล่ำวควรอยู่ภำยใต้เจตนำรมณ์ที่ต้องกำรให้มีกระบวนกำรระงับ
ยับยั้งค ำสั่งที่มิชอบหรือให้มีกำรตรวจสอบเร่งด่วน เพ่ือไม่ให้กลับไปสู่ปัญหำเดิมที่เกิดขึ้นก่อนมีค ำสั่ง
หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ   โดยเห็นควรก ำหนดให้คณะกรรมกำรศึกษำธิกำรจังหวัด  
(กศจ.) มีอ ำนำจระงับยับยั้งกำรออกค ำสั่งที่มีกำรร้องเรียนว่ำมิชอบหรือทุจริตคอรัปชัน เพ่ือให้มีกำร
ตรวจสอบโดยมีก ำหนดระยะเวลำ หรือก ำหนดให้คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ (ก.ค.ศ.) ตั้งอนุกรรมกำรขึ้นโดยให้มีอ ำนำจในกำรพิจำรณำเรื่องกำรระงับยับยั้งค ำสั่งมิชอบ หรือ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตในกำรแต่งตั้งโยกย้ำยบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพียงกรณีเดียวเพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรพิจำรณำตรวจสอบมีควำมรวดเร็ว  

หลังจำกกำรอภิปรำยของสมำชิกวุฒิสภำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร  
(นำงสำวตรีนุช  เทียนทอง) ตอบชี้แจงสรุปควำมได้ว่ำ เห็นว่ำข้อเสนอแนะและข้อสังเกตของสมำชิก
วุฒิสภำเป็นประโยชน์ต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรบริหำรงำนบุคคลส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ จึงขอรับควำมเห็นดังกล่ำวไปพิจำรณำด ำเนินกำรแก้ไขปรับปรุงในขั้นกำรพิจำรณำของ
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญต่อไป 

จำกนั้น ท่ีประชุมวุฒิสภำได้ลงมติรับร่ำงพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมค ำสั่งหัวหน้ำ
คณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ  ที่  ๑๙/๒๕๖๐ เรื่ อง  กำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำคของ
กระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันที่ ๓ เมษำยน พุทธศักรำช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... ไว้พิจำรณำ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นชอบ ๑๕๖ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๕ เสียง และไม่ลงคะแนน ไม่มี แล้วมีมติตั้ง
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ จ ำนวน ๒๑ คน ก ำหนดเวลำแปรญัตติ ๗ วันท ำกำร
ตำมข้อบังคับ 
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ผลการพิจารณา  
ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ประธำนของทีป่ระชมุ

ได้แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข (นำยสำธิต  ปิตุเตชะ) พร้อมด้วย
รองคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (นำยวีระชัย  นลวชัย) ที่ปรึกษำส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
(นำงนฤภำ  วงศ์ปิยะรัจตนกุล) ผู้อ ำนวยกำรกองควบคุมเครื่องส ำอำงและวัตถุอันตรำย (นำงสุภำวดี  
ธีระวัฒน์สกุล) ผู้เชี่ยวชำญด้ำนควำมปลอดภัยของเครื่องส ำอำงและวัตถุอันตรำย (นำงสุนันทำ  พันธุ์วรรณ์) 
นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ (นำยวีระวุธ  กุลชำญวุฒิ) และเภสัชกรช ำนำญกำร (นำงสำวกุลธิดำ  สุขนิวัฒน์ชัย) 
เข้ำร่วมประชุม   

โดยหลังจำกเลขำธิกำรวุฒิสภำได้อ่ำนบันทึกหลักกำรและเหตุผลเสนอต่อที่ประชุมแล้ว 
ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้คณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข และคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์
และกำรอุตสำหกรรม ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรวุฒิสภำมอบหมำยให้พิจำรณำศึกษำร่ำง
พระรำชบัญญัติตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๑๙ โดยประธำนกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข (นำงสุนี  จึงวิโรจน์) 
ได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม สรุปควำมได้ว่ำ คณะกรรมำธิกำรเห็นชอบด้วยกับกำรแก้ไข
เพิ่มเติมพระรำชบัญญัติฉบับนี้โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กล่ำวคือ (๑) เงินที่ไม่ส่งคืนคลัง สำมำรถ
ใช้ได้เฉพำะเรื่องที่ระทรวงกำรคลังพิจำรณำจัดสรรงบประมำณสนับสนุนเท่ำนั้น ไม่สำมำรถน ำเงิน
ดังกล่ำวไปใช้เพ่ือกำรอื่นได้ กรณีที่จะน ำเงินดังกล่ำวไปเพ่ือเป็นทุนกำรศึกษำในระดับปริญญำโท 
ปริญญำเอกแก่บุคคลกรในส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) นั้น  ไม่น่ำจะกระท ำได้ อย. 
จึงควรปรึกษำกระทรวงกำรคลังและส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำประกอบกำรพิจำรณำก่ อน
ด ำเนินกำร (๒) ประเด็นกำรจัดเก็บเงินเป็นรำยได้และไม่น ำส่งคืนคลัง ขอให้หน่วยงำนใช้ควำม
ระมัดระวังในกำรใช้จ่ำยเงิน และควรมีแผนกำรใช้จ่ำยเงินจำกรำยได้ดังกล่ำว เพ่ือให้หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบต่อไป และ (๓) กำรแต่งตั้งผู้เชี่ยวชำญควรมีระบบที่ชัดเจน และมีกำรถ่วงดุล
ในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนได้จริง และควรใช้ผู้เชี่ยวชำญภำยในประเทศเป็นหลักยกเว้น ในกรณีที่มี
ควำมจ ำเป็น 

 

๒. ร่างพระราชบัญญัติเครื่องส าอาง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว  
(เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน  
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ นับแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕) 
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เลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และกำรอุตสำหกรรม (นำยรณวริทธิ์  
ปริยฉัตรตระกูล) ได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม  สรุปควำมได้ว่ำ (๑) ตำมร่ำงมำตรำ ๖ 
ซึ่งเพิ่มมำตรำ ๒๑/๑ ในเรื่องเพื่อประโยชน์ในกระบวนกำรพิจำรณำเครื่องส ำอำงให้รัฐมนตรี
โดยค ำแนะน ำของคณะกรรมกำรมีอ ำนำจประกำศก ำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขกำร
ขึ้นบัญชี ผู้เชี่ยวชำญ องค์กรผู้เชี่ยวชำญ หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่ำงประเทศ  ทั้งนี้ ในประกำศซึ่งก ำหนดคุณสมบัติ มำตรฐำน และกำรด ำเนินงำนของบุคคล หน่วยงำน
หรือองค์กรดังกล่ำวนั้น ควรพิจำรณำโดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องและเหมำะสมกับบริบทของ
ภำคอุตสำหกรรมในทำงปฏิบัติ ด้ วย  และ (๒ )  ใน เรื่ องกำรก ำหนดอัตรำค่ ำ ใช้จ่ ำยสู งสุ ด  
ประเภทและค่ำใช้จ่ำยที่จะจัดเก็บจำกผู้ยื่นค ำขอ รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกระบวนกำร
พิจำรณำเครื่องส ำอำงนั้น ควรพิจำรณำโดยค ำนึงถึงผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 
(Small and Medium Enterprises: SMES) ในภำคอุตสำหกรรมด้วย  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจ
แก่บรรดำผู้ประกอบกำรรำยย่อยให้เข้ำสู่ระบบกำรตรวจพิจำรณำของภำครัฐมำกยิ่งขึ้นต่อไป 

จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข
แถลงประเด็นเพ่ิมเติม สรุปควำมได้ว่ำ ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ตรำขึ้นเพ่ือสนับสนุนและท ำให้กระบวนกำร
ยื่นขออนุญำตเครื่องส ำอำงจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ มีควำมสะดวกรวดเร็วขึ้น โดย
เอื้อประโยชน์ในด้ำนควำมปลอดภัยส ำหรับผู้บริโภค และสร้ำงควำมสะดวกรวดเรว็ใหแ้กผู่ป้ระกอบกำร 
ส ำหรับด้ำนค่ำธรรมเนียมนั้นเป็นไปตำมควำมเหมำะสมตำมภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ  

จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำย โดยสมำชิก
ได้อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นสนับสนุนร่ำงพระรำชบัญญัติพร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและซักถำมประเด็นต่ำง ๆ 
สร ุปควำมได้ว ่ำ  ร ่ำงพระรำชบัญญัต ินี ้ นอกจำกเป็นกำรสนับสน ุนมิต ิด ้ำนกำรพำณิชย์และ
อุตสำหกรรมแล้ว ยังเป็นกำรสนับสนุนมิติด้ำนกำรสำธำรณสุข มิติด้ำนกฎหมำย และมิติด้ำนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดินด้วย  ทั้งนี้ ในด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกระบวนกำรขอ
อนุญำตให้มีควำมชัดเจน สอดคล้องกับพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของ
ทำงรำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๘ และค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ ๗๗/๒๕๕๙ เรื่อง กำรเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกระบวนกำรพิจำรณำอนุญำตผลิตภัณฑ์สุขภำพ ลงวันที่ ๒๗ ธันวำคม ๒๕๕๙  อย่ำงไรก็
ตำม ขอให้พิจำรณำในประเด็นกำรใช้จ่ำยเงิน กำรรับเงิน และกำรจ้ำงงำนผู้เชี่ยวชำญจำกต่ำงประเทศให้
มีควำมละเอียดรอบคอบ ตลอดจนกรณีเรื่องกำรขออนุญำตและกำรจดแจ้งใบอนุญำตที่มีมูลค่ำสูงนั้น 
ขอให้พิจำรณำอย่ำงเหมำะสมเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหำส ำหรับผู้ประกอบกำรส่วนใหญ่โดยเฉพำะ
ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 

หลังจำกกำรอภิปรำยของสมำชิกวุฒิสภำ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
และรองคณะกรรมกำรอำหำรและยำ ได้ตอบชี้แจง สรุปควำมได้ว่ำ ในประเด็นที่ว่ำด้วยเงินรำยได้เป็น
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กำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องตำมค ำสั่ง คสช. ที่ ๗๗/๒๕๕๙ ข้ำงต้น  ทั้งนี้ เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจและ
อ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชน  โดยในระยะเวลำ ๕ ปีที ่ผ่ำนมำ (ตำมค ำสั่ง คสช. ที่ ๗๗/
๒๕๕๙) กำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำไม่มีผู้ประกอบกำรรำยใดได้รับ
ผลกระทบ อีกทั้งมีกำรจดแจ้งใบอนุญำตมำกกว่ำ ๑ แสนรำย ซึ่งกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศในกำรด ำเนินงำนภำยใต้งบประมำณและบุคลำกรที่มีอยู่อย่ำงจ ำกัด ซึ่งมีผู้ได้รับอนุญำตมำกกว่ำ 
๑ แสนรำยต่อปี  นอกจำกนี้ เงินจำกกำรจัดเก็บค่ำบริกำรถือเป็นเงินรำยได้แผ่นดินที่น ำส่งคลัง ส่วนเงิน
รำยได้ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำได้จัดเก็บเป็นไปตำมกฎหมำย  ทั้งนี้ เพ่ือจุดมุ่งหมำยใน
กำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจในผลิตภัณฑ์เครื่องส ำอำงรวมทั้งกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกระบวนกำร
พิจำรณำเครื่องส ำอำงให้มีควำมรวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภำพ และทันต่อสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน  

ที่ประชุมวุฒิสภำได้ลงมติรับร่ำงพระรำชบัญญัติเครื่องส ำอำง (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  .... 
ไว ้พิจำรณำ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๓๗ เสียง ไม่ เห็นชอบ ไม่มี  งดออกเสียง ๑ เสียง  
และไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง แล้วมีมติตั้งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ 
จ ำนวน ๒๒ คน ก ำหนดเวลำแปรญัตติตำมข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว           (ไม่มี) 
 

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา                    (ไม่มี) 
 

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่                    (ไม่มี) 
 

(๗) เรื่องอื่น ๆ                  จ านวน   ๑   เรื่อง 
 

 

ผลการพิจารณา 
 ในกำรพิจำรณำควำมคืบหน้ำในกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ 
และกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
มีผู้แทนจำกส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ส ำนักงบประมำณ ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ส ำนักงำนขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศ  ยุทธศำสตร์ชำติ  

  - ความคืบหน้าในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท า
และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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และกำรสร้ำงควำมสำมัคคีปรองดอง (ส ำนักงำน ป.ย.ป.) กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กระทรวง 
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  กระทรวงแรงงำน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวง 
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงสำธำรณสุข ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ กำรกีฬำแห่งประเทศไทย กรมกำรจัดหำงำน กรมพัฒนำ 
ฝีมือแรงงำน กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ส ำนักงำนประกันสังคม ส ำนักงำนเลขำธิกำร 
สภำกำรศึกษำ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ ส ำนักงำนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ส ำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ คณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำ
เด็กปฐมวัย ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
เข้ำร่วมประชุมเพ่ือน ำเสนอและชี้แจงควำมคืบหน้ำในกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูป
ประเทศ และกำรจัดท ำและด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ ฯ ต่อที่ประชุม โดยในกำรพิจำรณำ 
เรื่องดังกล่ำวได้สอบถำมและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรด ำเนินกำร 
ตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศและยุทธศำสตร์ชำติ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 มีสมำชิกอภิปรำยสรุปควำมได้ว่ำ ปัจจุบันประเทศไทยมีแผนเพียง ๓ ระดับ ตำมมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแผนระดับที่ ๓ จะเป็นกลไกส ำคัญในกำรขับเคลื่อน
ยุทธศำสตร์ชำติ และแผนระดับที่ ๒ ไปสู่กำรปฏิบัติที่ชัดเจน โดยจำกกำรพิจำรณำสถำนะของกำรบรรลุ
เป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติกับโครงกำรในระบบ eMENSCR ปรำกฏว่ำ โครงกำรในระบบ eMENSCR 
เพ่ิมขึ้นเป็นจ ำนวนมำก แต่สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย  
โดยโครงกำรที่ผ่ำนมำอำจยังไม่ส่งผลต่อกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติให้บรรลุเป้ำหมำยได้ตำมที่ก ำหนด 
ยังคงมีปัญหำที่ยังไม่ได้รับกำรแก้ไข ได้แก่ ปัญหำช่องว่ำงระหว่ำงคนรวยกับคนจนเพ่ิมมำกขึ้น ปัญหำ
ครัวเรือนยำกจนเพ่ิมขึ้น ปัญหำหนี้สินครัวเรือนเพ่ิมขึ้น ปัญหำควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนคุณภำพกำรศึกษำ  
มีแนวโน้มที่สูงขึ้น  ทั้งนี้ กำรก ำหนดเป้ำหมำยและตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์มีกำรก ำหนดไว้กว้ำง ส่งผลให้เกิดปัญหำในเชิงปฏิบัติ โดยมีข้อสอบถำม ดังนี้   
 ๑) ผู้รับผิดชอบเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของยุทธศำสตร์ชำติที่ ๓ คือใคร  
 ๒) มีกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของประเด็นในแผนยุทธศำสตร์และแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ หรือไม่  
 ๓) เป้ำหมำยส ำคัญที่จะต้องบรรลุใน ๑ ปี และ ๕ ปี ในยุทธศำสตร์ชำติที่ ๓ คืออะไร 
และใครเป็นผู้รับผิดชอบ  
 ๔) กระบวนกำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปเป็นแผนปฏิบัติกำรเป็นอย่ำงไร  
 ๕) โครงกำรส ำคัญของแผนยุทธศำสตร์ชำติที่ ๓ ปีงบประมำณ ๒๕๖๖ มีกี่โครงกำร  
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 ๖) นโยบำยจัดสรรงบประมำณปี ๒๕๖๖ มีกำรจัดงบประมำณแยกให้กับโครงกำร
ส ำคัญหรือไม่ หรือให้ใช้งบประมำณปกติที่ได้รับของส่วนรำชกำรตำมเพดำนเดิม  
 ๗) กระบวนกำรติดตำมก ำกับและประเมินผล นอกจำก eMENSCR แล้วยังมี
กระบวนกำรอื่นหรือไม่อย่ำงไรที่จะประเมินผลหรือประเมินหัวหน้ำส่วนรำชกำร  
 ๘) โครงกำรส ำคัญตำมยุทธศำสตร์ชำติส่วนใหญ่เป็นของรำชกำรส่วนกลำงที่แยกส่วน
ไปที่จังหวัด กำรจะบรรลุเป้ำหมำยได้เกิดจำกกำรท ำงำนที่ พ้ืนที่ (จังหวัด) ที่ต้องบูรณำกำรกัน  
จะมีนโยบำยให้มีกำรใช้งบประมำณข้ำมส่วนรำชกำรเพ่ือให้สอดคล้องกับปัญหำในพื้นที่หรือไม่อย่ำงไร 
 ส ำหรับควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติกับ ๑๓ หมุดหมำย ตำม (ร่ำง) แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีข้อสอบถำม ดังนี้ 
 ๑) กำรพัฒนำทุนมนุษย์ (Human Capital) ซึ่งปรำกฏอยู่ในยุทธศำสตร์ชำติที่ ๓  
เหตุใดจึงปรำกฏในหมุดหมำยที่ ๑๒ “คนไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ตอบโจทย์
กำรพัฒนำแห่งอนำคต” โดยตรงเพียงหมุดหมำยเดียว 
 ๒) กลยุทธ์ด้ำนกำรพัฒนำคนในหมุดหมำยต่ำง ๆ มีหลำยกรณียังไม่มีกำรระบุถึ ง
มำตรกำร “เตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรพัฒนำทุนมนุษย์ระดับพ้ืนฐำนในระยะยำว” เช่น หมุดหมำยที่ ๓ 
“ไทยเป็นฐำนกำรผลิตยำนยนต์ไฟฟ้ำที่ส ำคัญของโลก” โดยมีตัวชี้วัดที่ ๒.๕ จ ำนวนแรงงำนเดิมที่ได้รับ
กำรพัฒนำฝีมือแรงงำนด้ำนยำนยนต์ไฟฟ้ำและเข้ำมำเป็นแรงงำนในอุตสำหกรรมใหม่เพ่ิมขึ้น ๕,๐๐๐ คน 
ภำยในปี ๒๕๗๐ กรณีนี้ ได้มีกำรวำงแผนพัฒนำระยะยำว เช่น หลักสูตรระดับสำมัญศึกษำ อำชีวศึกษำ 
และอุดมศึกษำ หรือส ำรวจอุปทำน – อุปสงค์แรงงำนในอุตสำหกรรมนี้ แล้วหรือไม่ อย่ำงไร 
 ๓) กำรยกระดับประสิทธิภำพของภำครัฐในหมุดหมำยที่  ๑๓ “ไทยมีภำครัฐ 
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภำพ และตอบโจทย์ประชำชน” เหตุใดจึงไม่มีกำรกล่ำวถึงมำตรกำรหรือแนวทำง 
กำรส่งเสริมให้ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม ภำคพลเมือง และชุมชน เข้ำมำมีส่วนร่วมด ำเนินกำรและ
ระดมทรัพยำกร เพื่อร่วมส่งมอบบริกำรสำธำรณะให้ประชำชน 
 จำกนั้น ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสังคม ส ำนักงำน
สภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  (นำงสำวมนต์ทิพย์  สัมพันธวงศ์) ผู้อ ำนวยกำรกอง
ยุทธศำสตร์กำรงบประมำณ ส ำนักงบประมำณ (นำงสำวพัชรำภรณ์  สิทธิพงษ์) ที่ปรึกษำกำรพัฒนำ
ระบบรำชกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (นำงสำววิริยำ  เนตรน้อย) ผู้อ ำนวยกำรกอง ๓ 
รักษำรำชกำรแทนรองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน ป.ย.ป. (นำงสำวรำนี  อิฐรัตน์) ได้ตอบชี้แจงสรุปควำมได้ว่ำ 

 ผู้รับผิดชอบเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของยุทธศำสตร์ที่ ๓ ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำง
ศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ มีหลำยหน่วยงำนเนื่องจำกยุทธศำสตร์
ที่ ๓ ประกอบด้วยแผนแม่บทที่ ๑๐ ถึงแผนแม่บทที่ ๑๔ โดยมีหน่วยงำนขับเคลื่อนเป้ำหมำยหลักและ
หน่วยงำนขับเคลื่อนเป้ำหมำยย่อย ดังนี้ แผนแม่บทที่ ๑๐ กำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม  
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มีหน่วยงำนขับเคลื่อนเป้ำหมำยหลัก คือ กระทรวงวัฒนธรรม หน่วยงำนขับเคลื่อนเป้ำหมำยย่อย คือ 
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ และส ำนักนำยกรัฐมนตรี (กรมประชำสัมพันธ์) 
แผนแม่บทที่ ๑๑ กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต มีหน่วยงำนขับเคลื่อนเป้ำหมำยหลัก คือ 
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงำนขับเคลื่อนเป้ำหมำยย่อย คือ กระทรวง
กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสำธำรณสุขกระทรวงศึกษำธิกำร และกระทรวง
แรงงำน แผนแม่บทที่ ๑๒ กำรปฏิรูปกระบวนกำรเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 
ที่ ๒๑ มีหน่วยงำนขับเคลื่อนเป้ำหมำยหลักและขับเคลื่อนเป้ำหมำยย่อย คือ กระทรวงศึกษำธิกำร  
แผนแม่บทที่ ๑๓ กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี  มีหน่วยงำนขับเคลื่อนเป้ำหมำยหลักและ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยย่อย คือ กระทรวงสำธำรณสุข และแผนแม่บทที่ ๑๔ กำรเสริมสร้ำงศักยภำพ 
กำรกีฬำในกำรสร้ำงคุณค่ำทำงสังคมและพัฒนำประเทศ มีหน่วยงำนขับเคลื่อนเป้ำหมำยหลักและ
ขับเคลื่อนเป้ำหมำยย่อย คือ กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ โดยในแต่ละปีจะให้หน่วยงำนต่ำง ๆ มำจัดท ำ
โครงกำรร่วมกัน ก่อนที่จะมีกำรเสนอโครงกำรดังกล่ำวให้ส ำนักงบประมำณเพื่อขอรับงบประมำณ 
 เมื่อมีกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติแล้ว จะไม่มี 
กำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของประเด็นตำมแผนยุทธศำสตร์และแผนแม่บทฯ แต่จะด ำเนินกำร 
ตำมประเด็นตำมแผนแม่บทในหมุดหมำยนั้น ๆ พร้อมทั้งก ำหนดทิศทำงว่ำ ในแต่ละช่วงเวลำ ๕ ปี  
จะมีทิศทำงกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร หรือก ำหนดว่ำ ประเด็นใดท่ีควรให้ควำมส ำคัญก่อนในช่วง ๕ ปีแรก 
 ในยุทธศำสตร์ที่ ๓ สศช. ได้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยส ำคัญที่จะต้องบรรลุใน ๑ ปี 
และตัวชี้วัดจะมีกำรก ำหนดไว้ทุกช่วง ๕ ปี โดยในแต่ละปี สศช. จะติดตำมเป้ำหมำยและตัวชี้วัด 
ของแผนแม่บทด้วย 
 กระบวนกำรแปลงยุทธศำสตร์ไปเป็นแผนปฏิบัติกำรนั้น เริ่มต้นท่ีกำรมียุทธศำสตร์ชำติ  
๒๐ ป ีซึ่งเป็นแผนระดับที่หนึ่ง เป็นภำพกว้ำง และต้องกำรให้เห็น Impact ในระยะยำว ส่วนแผนระดับที่
สอง ได้แก่ แผนแม่บท ๒๓ แผน แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
โดยสิ่งที่ต้องกำรจำกแผนระดับที่สอง คือ ผลลัพธ์ ซึ่งได้มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยไว้ที่ ๕ ปี พร้อมทั้ง 
มีกำรติดตำมและประเมินผลด้วย ส ำหรับแผนระยะที่สำม เป็นแผนปฏิบัติกำรของกระทรวง ซึ่งแต่ละ
กระทรวงจะจัดท ำแผนปฏิบัติกำรของตนเอง โดยภำยใต้แผนปฏิบัติกำรนี้จะมีกำรถ่ำยระดับ 
ไปยังหน่วยงำน กรม และโครงกำรต่ำง ๆ ของกระทรวงที่อยู่ในจังหวัด ซึ่งผลที่ได้จำกแผนระดับที่สำมจะ
เป็นผลผลิต โดยผลผลิตจะตอบโจทย์ของแผนระดับที่สองซึ่งเป็นผลลัพธ์ และผลลัพธ์จะก่อให้เกิด 
Impact ซึ่งเป็นแผนระดับที่หนึ่ง 
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 โครงกำรส ำคัญของแผนยุทธศำสตร์ที่ ๓ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีจ ำนวน ๗๑ 
โครงกำร จำกโครงกำรทั้งหมด ๔๐๖ โครงกำร และยุทธศำสตร์นี้ขับเคลื่อนโดยหลำยกระทรวง  
ซึ่งทุกกระทรวงต้องรับผิดชอบร่วมกันเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ 
 กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น มีกำรจัดสรร
งบประมำณโดยให้ควำมส ำคัญกับโครงกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทฯ รวมทั้ง
ประเด็นหมุดหมำยภำยใต้ (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ รวม ๔๐๖ 
โครงกำร จ ำแนกเป็นโครงกำรที่เสนอของบประมำณ ๓๕๘ โครงกำร และโครงกำรที่ไม่ได้เสนอ 
ของบประมำณ จ ำนวน ๔๘ โครงกำร โดย สศช. จะเป็นผู้พิจำรณำว่ำ โครงกำรต่ำง ๆ สอดคล้องกับ 
แผนหรือไม่ ซึ่งมีเกณฑ์ในกำรวัดควำมสอดคล้องนั้นด้วย หำกโครงกำรใดเข้ำตำมหลักเกณฑ์ สศช.  
จะเสนอควำมเห็นต่อส ำนักงบประมำณเพ่ือพิจำรณำจัดสรรงบประมำณเพ่ือด ำเนินกำรตำมโครงกำร
ดังกล่ำวต่อไป  
 กระบวนกำรติดตำมก ำกับและประเมินผลนอกจำก eMENSCR แล้ว ส ำนักงำน กพร.
ได้มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วนรำชกำรประจ ำปี ซึ่งเดิมมีกำรติดตำมตำมบทบำทภำรกิจ
ของส่วนรำชกำร และตั้ งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำรติดตำมผลกำรปฏิบัติรำชกำร 
ของส่วนรำชกำรจะยึดตำมตัวชี้วัดของ สศช. ทั้งหมด ดังนั้น กำรด ำเนินงำนของภำครัฐจะมีค วำม
เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ  และ (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓  นอกจำกนี้ ส ำนักงำน กพร. ได้เชื่อมโยงไปยังกำรประเมินผู้บริหำรในกำร
เลื่อนขั้นเงินเดือนรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ด้วย ส่วนส ำนักงำน ป.ย.ป. ได้มีกำรจัดท ำระบบ 
ท่ีเชื่อมโยงข้อมูลจำกระบบ eMENSCR คือ ระบบรำยงำนควำมคืบหน้ำเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม  
Big Rock ซึ่งอำศัยกลไกของ ป.ย.ป. กระทรวง ในกำรรำยงำนผลและปัญหำข้อขัดข้องในทำงปฏิบัติ  
โดยใช้ข้อมูลจำกระบบ eMENSCR เป็นพ้ืนฐำนกำรรำยงำน  
 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ มี ๑๓ หมุดหมำย โดยแบ่ง 
มิติของกำรพัฒนำออกเป็น ๔ มิติ คือ มิติที่ ๑ คุณภำพของภำคกำรผลิตและบริกำร มีหมุดหมำย 
ที่เกี่ยวข้อง ๖ หมุดหมำย มิติที่ ๒ โอกำสและควำมเสมอภำคทำงเศรษฐกิจและสังคม มีหมุดหมำย 
ที่เกี่ยวข้อง ๓ หมุดหมำย โดยเน้นเรื่องกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำ ลดควำมยำกจน และสนับสนุน 
ควำมเข้มแข็งของ SMEs มิติที่ ๓ ควำมยั่งยืนของทรัพยำกร มีหมุดหมำยที่เกี่ยวข้อง ๒ หมุดหมำย  
โดยเน้นกำรดูแลทรัพยำกร เศรษฐกิจหมุนเวียน และสังคมคำร์บอนต่ ำ และมิติที่ ๔ ปัจจัยผลักดัน 
กำรพลิกโฉมประเทศ มีหมุดหมำยที่เกี่ยวข้อง ๒ หมุดหมำย แม้กำรพัฒนำทุนมนุษย์จะอยู่ในหมุดหมำย 
ที่ ๑๒ หมุดหมำยเดียว ซึ่งหมุดหมำยที่ ๑๒ คือ ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง  
ตอบโจทย์กำรพัฒนำแห่งอนำคต แต่กำรพัฒนำทุนมนุษย์เป็นพื้นฐำนที่ส่งผลไปถึงกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ 
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เพรำะส่งเสริมให้คนมีควำมรู้ มีกำรศึกษำ และมีคุณภำพ ซึ่งจะสำมำรถตอบโจทย์กำรพัฒนำในมิติต่ำง ๆ 
ข้ำงต้นได้ 
 กำรยกระดับประสิทธิภำพของภำครัฐ ต้องมีกำรระดมให้ประชำชน ชุมชน และภำค
ประชำสังคมได้เข้ำมำมีส่วนร่วม โดย (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓  
ได้ก ำหนดไว้ในกลยุทธ์ของหมุดหมำยที่  ๑๓ ซึ่งหมุดหมำยที่  ๑๓ คือ ไทยมีภำครัฐที่ทันสมัย  
มีประสิทธิภำพ และตอบโจทย์ประชำชน โดยมีกลยุทธ์ที่ ๑ คือ ส่งเสริมให้หน่วยงำนภำครัฐปรับปรุง 
กำรให้บริกำรประชำชนให้มีควำมหลำกหลำย ได้รับกำรบริกำรที่สะดวก รวดเร็ว และสำมำรถปรับตัว  
ให้ทันต่อเหตุกำรณ์ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ซึ่งมีแนวทำงให้ภำคส่วนอื่นที่สำมำรถ
ให้บริกำรได้เข้ำมำด ำเนินกำรแทนรัฐ เพื่อเปิดโอกำสให้ประชำชนมีทำงเลือกในกำรใช้บริกำรมำกขึ้น 

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นศักยภาพการกีฬา และแผนการปฏิรูป
ประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๓ 
การส่งเสริมประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสร้างวิถีชีวิตทางการกีฬาและการออกก าลังกายอย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียม และการสร้างโอกาสทางการกีฬา และการพัฒนานักกีฬาอาชีพ)  

 มีสมำชิกอภิปรำยสรุปควำมได้ว่ำ ในกำรพัฒนำประเทศ พ้ืนฐำนที่ส ำคัญคือ ประชำชน 
ในประเทศต้องเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภำพ มีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง มีน้ ำใจนักกีฬำ มีวินัย และเคำรพ
กฎกติกำ ซึ่งกีฬำถือเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรพัฒนำคนในประเทศ  ดังนั้น ยุทธศำสตร์ชำติที่ ๓  
กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์  จึงได้ก ำหนดเรื่องกีฬำไว้ในแผนแม่บทที่ ๑๔ 
ประเด็น ศักยภำพกำรกีฬำ และในแผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้ำนวัฒนธรรม กีฬำ แรงงำน 
และกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ ๓ แต่จำกกำรศึกษำ (ร่ำง) แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) พบว่ำ ไม่มีกำรก ำหนดในเรื่องของกีฬำ
ไว้ในแผนฯ ที่ชัดเจน จึงขอทรำบเหตุผลที่ไม่ได้กล่ำวถึงบริบทด้ำนกำรกีฬำไว้ และมีแนวทำงขับเคลื่อน
ด้ำนกำรกีฬำตำม (ร่ำง) แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติดังกล่ำวอย่ำงไร  อีกทั้ง เรื่องอำสำสมัคร
กีฬำและผู้น ำกำรออกก ำลังกำย (อสก.) พบว่ำ ในหลำยจังหวัดประสบปัญหำเรื่องงบประมำณ กำรขำด
กำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรไม่มีสถำนะที่มั่นคงตำมกฎหมำย รวมถึงกำรถูกปรับลด
งบประมำณในกำรอบรม อสก. ท ำให้กำรด ำเนินกำรในเรื่องของกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย เล่นกีฬำ 
และนันทนำกำร ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงเต็มที่ และตำมที่กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  
ได้จัดท ำโครงกำรอำสำสมัครท่องเที่ยวและกีฬำ (อสทก.) เพื่อขับเคลื่อนกำรท่องเที่ยวและกีฬำในระดับ
ภูมิภำคทั่วประเทศในลักษณะต่อยอดโครงกำร อกส. จึงขอทรำบแนวทำงกำรขับเคลื่อนโครงกำร อสก. 
และโครงกำร อสทก. ที่จะด ำเนินกำรต่อไปในอนำคตเพ่ือขับเคลื่อนกำรกีฬำของประเทศ  นอกจำกนี้ 
ขอทรำบแนวทำงกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำอุตสำหกรรมกีฬำและกีฬำอำชีพในประเทศ   
และแผนกำรบูรณำกำรโครงกำรแคลอรี่เครดิตในหน่วยงำนภำยใต้กระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ  
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 จำกนั้น ผู้แทนส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ได้แก่  
ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และสังคม (นำงสำวมนต์ทิพย์  สัมพันธวงศ์)  
ผู้แทนส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ได้แก่ หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง  
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ (นำยสันติ  ป่ำหวำย) และผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำบุคลำกรกำรพลศึกษำและ
กำรกีฬำ กรมพลศึกษำ (นำยสุธน  วิชัยรัตน์) และผู้แทนกำรกีฬำแห่งประเทศไทย ได้แก่ ผู้อ ำนวยกำร 
กองส่งเสริมพัฒนำกีฬำอำชีพ (นำยณัฐพล  อันตรเสน) ตอบชี้แจงสรุปควำมได้ว่ำ ใน (ร่ำง) แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้กล่ำวถึงเรื่องกำรกีฬำไว้ในสอง 
หมุดหมำยหลัก และหนึ่งหมุดหมำยเสริม คือ หมุดหมำยที่ ๒ กำรท่องเที่ยวที่เน้นคุณภำพควำมยั่งยืน  
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ส่งเสริมและพัฒนำกำรท่องเที่ยวที่มีศักยภำพในกำรเติบโตสูง ในข้อ ๓ ส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้ำงขึ้น กำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ กำรท่องเที่ยวไมซ์ (MICE) ซึ่งมีเขียนไว้ในแผนแม่บท
ด้วยว่ำ กำรท่องเที่ยวเชิงธุรกิจจะเป็นกำรท่องเที่ยวที่รวมถึงกำรแข่งขันกีฬำระดับนำนำชำติ และ  
กำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำ  และในหมุดหมำยที่ ๔ คนไทยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์และสุขภำพมูลค่ำสูง 
โดยมีเรื่องกีฬำไว้ในเป้ำหมำยที่ ๑ กลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๓ กำรพัฒนำและส่งเสริมสุขภำพรูปแบบใหม่ 
ที่น ำไปสู่กำรสร้ำงสังคมสูงวัยที่มีสุขภำวะ โดยเน้นกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนให้เป็นอำรยะสถำปัตย์
และเป็นพ้ืนที่ด้ำนกีฬำและกำรออกก ำลังกำยเพ่ือรองรับคนทุกเพศวัยและทุกกลุ่มที่มำใช้บริกำร  
หมุดหมำยเสริมคือ หมุดหมำยที่ ๑๒ ไทยมีก ำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่องตอบโจทย์กำร
พัฒนำแห่งอนำคต กลยุทธ์ย่อยที่ ๑.๒ เน้นส่งเสริมผู้มีควำมสำมำรถพิเศษตำมแนวคิดพหุปัญญำอย่ำง
เป็นระบบซึ่งจะรวมถึงศำสตร์ ศิลป์ และกีฬำ 

 ส ำหรับแนวทำงกำรพัฒนำอำสำสมัครกีฬำและผู้น ำกำรออกก ำลังกำย (อสก.)  
กรมพลศึกษำได้มีกำรจัดฝึกอบรม อสก. แล้วจ ำนวน ๑๒,๑๕๖ คน งบประมำณสนับสนุน อสก. เป็น 
สิ่งส ำคัญที่ อสก. มีควำมต้องกำร โดยในปีนี้เป็นปีน ำร่องที่กรมพลศึกษำได้ด ำเนินกำรจัดสรรงบประมำณ
ในปี ๒๕๖๕ ให้กับ อสก. จัดสรรให้กับจังหวัด ๕๐ จังหวัด โดยแต่ละอ ำเภอได้รับอ ำเภอละ ๑๐,๐๐๐ 
บำท เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำ และมอบหมำยให้ อสก.ที่ผ่ำนกำรอบรม
แล้วประสำนกับเจ้ำหน้ำที่พลศึกษำและกีฬำประจ ำอ ำเภอจัดท ำแผนงำนโครงกำรเสนอผ่ำนส ำนักงำน
กำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดมำยังกรมพลศึกษำ กรมพลศึกษำจะแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำ
คัดเลือกแผนงำนโครงกำรที่มีควำมพร้อมและมีควำมเหมำะสม แล้วจัดสรรงบประมำณให้ส ำนักงำนกำร
ท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดทุกจังหวัดเพ่ือด ำเนินกำรจัดงำนพร้อมกัน ซึ่งจะมีกำรจัดงำนในวันที่ ๒๘ 
กรกฎำคม ๒๕๖๕ นี้  ในเรื่องควำมมั่นคงของ อสก. กรมพลศึกษำได้ให้ค ำจ ำกัดควำม อสก. ไว้ว่ำ 
“บุคคลที่มีควำมสนใจ มีควำมเสียสละและอุทิศตนในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมกำรออกก ำลังกำย
และเล่นกีฬำในท้องถิ่นของตนเอง” ดังนั้น ผู้ที่เป็น อสก. จึงเป็นผู้ที่มีจิตอำสำมีควำมเสียสละ ซึ่งกำร
สร้ำงขวัญและก ำลังใจ กรมพลศึกษำได้มีกำรมอบรำงวัลให้แก่ อสก. ที่มีผลงำนดีเด่น ให้ได้รำงวัล  
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เชิดชูเกียรติผู้ท ำคุณประโยชน์ด้ำนกำรพลศึกษำและกำรกีฬำ และวิทยำศำสตร์กำรกีฬำ รำงวัลเพชร  
พลศึกษำ มอบให้ในวันที่ ๙ ธันวำคม ของทุกปีซึ่งเป็นวันสถำปนำกรมพลศึกษำ ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับ
โครงกำรอำสำสมัครท่องเที่ยวและกีฬำ (อสทก.) เป็นโครงกำรตำมแผนพัฒนำกำรกีฬำแห่งชำติ 
 ฉบับที่ ๖ เป็นนโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำที่ต้องกำรเพ่ิมศักยภำพ
ประชำชน ชุมชน และภำคีเครือข่ำยให้เป็นก ำลังส ำคัญในกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์และควำมเชื่อมั่น
ให้กับนักท่องเที่ยว ท ำหน้ำที่สนับสนุนภำรกิจด้ำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำในท้องถิ่นและชุมชน  รวมถึง
กำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยจัดท ำเป็นระเบียบอำสำสมัครท่องเที่ยวและกีฬำ 
ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเมื่อวันที่  ๑๙ เมษำยน ๒๕๖๕ ซึ่งกำรออกเป็นระเบียบดังกล่ำว 
เพื่อด ำเนินกำรให้สัมฤทธิ์ผลตำมเป้ำหมำยในปี ๒๕๖๖ ที่สำมำรถผลิตอำสำสมัครท่องเที่ยวและกีฬำให้
ครบจ ำนวน ๑๕,๒๐๐ คน จำกทั่วประเทศ รวมถึงได้มีกำรอบรมวิทยำกรทุกภำคทั่วประเทศ จ ำนวน 
๔๕๖ คน เพ่ือขับเคลื่อนภำรกิจในกำรอบรมอำสำสมัครท่องเที่ยวและกีฬำเป็นก ำลังส ำคัญในกำร
ขับเคลื่อนกำรท่องเที่ยวและกีฬำในทุกชุมชนตำมภำรกิจของกระทรวงฯ และท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่น 
โดยปัจจุบันได้มีกำรอบรมอำสำสมัครไปแล้ว ๑,๔๐๐ คน จำก ๑๕ จังหวัด ซึ่งมีกำรติดตำมและ
ประเมินผลโดยใช้แพลตฟอร์ม และจะมีกำรผลักดันโครงกำรดังกล่ำวเข้ำไว้ในแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๗ 
ต่อไป  ทั้งนี้ แนวทำงกำรกำรส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนำนักกีฬำอำชีพในประเทศไทย และต่อยอด
เป็นอุตสำหกรรมกีฬำ กำรกีฬำแห่งประเทศไทยได้มีแผนยุทธศำสตร์ ในปี ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ และแผน
แม่บทกำรส่งเสริมพัฒนำกีฬำอำชีพ ๒๕๖๕ – ๒๕๗๐ สอดคล้องกับเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกีฬำอำชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่มีเจตนำรมณ์ให้ก ำหนดมำตรฐำนต่ำง ๆ เกี่ยวกับกีฬำอำชีพสอดคล้อง
กับสำกล และยกระดับมำตรฐำนกำรกีฬำอำชีพในประเทศไทย ให้มีกำรคุ้มครอง ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
และสนับสนุนและพัฒนำนักกีฬำอำชีพ บุคลำกรกีฬำอำชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกีฬำอำชีพ โดยมี ๑๔ 
ชนิดกีฬำที่ได้รับกำรรับรอง ได้แก่ ฟุตบอล กอล์ฟ วอลเลย์บอล เทนนิส แบตมินตัน เจ็ตสกี 
รถจักรยำนยนต์ จักรยำน สนุกเกอร์ ตะกร้อ โบว์ลิ่ง บำสเกตบอล และอีสปอร์ต โดยมีงบประมำณจำก
กองทุนพัฒนำแห่งชำติ ซึ่งผู้มีสิทธิ์ขอรับควำมช่วยเหลือ แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ นักกีฬำอำชีพ 
บุคลำกรกีฬำอำชีพ สโมสรกีฬำอำชีพ สมำคมกีฬำอำชีพ และผู้จัดกำรแข่งขันกีฬำอำชีพ  ส ำหรับ
แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำนักกีฬำเพ่ือต่อยอดสู่กำรเป็นนักกีฬำอำชีพ เริ่มตั้งแต่กำรพัฒนำนักกีฬำ
เยำวชน โดยฝ่ำยกีฬำภูมิภำค กำรพัฒนำนักกีฬำเยำวชนไปสู่ควำมเป็นเลิศ โดยฝ่ำยพัฒนำกีฬำเป็นเลิศ 
แผนกำรพัฒนำนักกีฬำเยำวชนระดับเป็นเลิศต่อยอดสู่อำชีพผ่ำนคณะกรรมกำรกีฬำอำชีพ  และกำร
พัฒนำนักกีฬำอำชีพให้มีรำยได้อย่ำงยั่งยืน กำรพิจำรณำให้กำรสนับสนุนกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำอำชีพ 
พิจำรณำใน ๓ กรณี คือ (๑) ประสิทธิภำพกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย (มำตรำ ๓๗ แห่งพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกีฬำอำชีพฯ) ข้อพิจำรณำได้แก่ ชื่อรำยกำร/วันที่ สถำนที่/วัตถุประสงค์ มำตรฐำนกำรจัดกำร
แข่งขันกีฬำอำชีพ มำตรฐำนควำมปลอดภัย กำรด ำเนินกำรตำม “โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Model) 
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และกำรแบ่งปันผลประโยชน์ (๒) ศักยภำพรำยกำรแข่งขัน โดยสำมำรถเพ่ิมจ ำนวนนักกีฬำไทยสู่ระดับ
อำชีพ เพิ่มโอกำสให้นักกีฬำประสบควำมส ำเร็จในกำรแข่งขันระดับนำนำชำติ ผลกระทบทำงเศรษฐกิจ
จำกกำรแข่งขัน และเพ่ิมกำรรับรู้และกระแสควำมนิยม  (๓) ผลกำรประเมินของผู้จัดกำรแข่งขันกีฬำ
อำชีพปีที่ผ่ำนมำ ได้แก่ ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติส่งเสริมกีฬำอำชีพ สอดคล้องยุทธศำสตร์ ๒๐ ปี และ
เพิ่มมูลค่ำเศรษฐกิจให้กับประเทศ  ซึ่งตัวอย่ำงกำรสนับสนุนรำยกำรกำรจัดกำรแข่งขัน ได้แก่ กำรจัดกำร
แข่งขันรถจักรยำนยนต์ชิงแชมป์โลก รำยกำร โมโต จีพี (MOTO GP) เป็นรำยกำรหนึ่งที่สร้ำงมูลค่ำ
เศรษฐกิจให้กับประเทศเป็นจ ำนวนเงินที่สูง สรุปควำมได้ว่ำกีฬำอำชีพเป็นหนึ่งในกลไกที่ส ำคัญที่ช่วย
ฟ้ืนฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ สำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่ำ ๗,๐๐๐ ล้ำนบำท 

 แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม 
 มีสมำชิกอภิปรำยสรุปควำมได้ว่ำ ควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลแรงงำนที่เชื่อมโยงข้อมูลของผู้ที่ก ำลังเข้ำสู่วัยแรงงำนซึ่งเป็นก ำลังแรงงำนในปัจจุบัน เพ่ือกำร
คำดกำรณ์สถำนกำรณ์ด้ำนแรงงำนที่เกิดขึ้นในอนำคต โดยที่หน่วยงำนต่ำง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสำมำรถ 
ใช้ประโยชน์ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนภำรกิจทั้งด้ำนกำรผลิตแรงงำน ส่งเสริมพัฒนำทักษะ และกำรคุ้มครอง
สวัสดิกำรทำงสังคมอย่ำงครอบคลุมในอนำคต และเป็นฐำนข้อมูลส ำคัญแห่งรัฐเพ่ือใช้ในกำรก ำหนด
กรอบแนวทำงกำรพัฒนำต่อไป รวมถึงกำรจัดท ำฐำนข้อมูลควำมต้องกำรด้ำนแรงงำนในภำคเอกชนและ
ภำครัฐ เพื่อวำงแผนควบคู่กับกำรผลิตก ำลังแรงงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน เพื่อ
ป้องกันภำวกำรณ์ว่ำงงำน  ทั้งนี้  จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙                    
ที่ส่งผลต่อภำคธุรกิจและอุตสำหกรรมในประเทศ มีกำรด ำเนินกำรอย่ำงไรเพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้
แรงงำนมีทักษะที่จ ำเป็นในกำรท ำงำนในอนำคต โดยเฉพำะในภำคกำรเกษตร ภำคบริกำรและ                   
กำรท่องเที่ยว และภำคอุตสำหกรรมกำรผลิต ทั้งนี้  ในกำรปรับตัวเข้ำสู่ยุคแรงงำนดิจิทัลที่มี
ควำมก้ำวหน้ำและเข้ำมำมีส่วนในตลำดแรงงำนมำกขึ้น ได้มีกำรด ำเนินกำรเพ่ือแสวงหำโอกำสให้กับ
แรงงำนไทยในอนำคตอย่ำงไร นอกจำกนี้ ในส่วนกำรปรับตัวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุที่มีก ำลังแรงงำนที่เป็น
ผู้สูงอำยุเพิ่มขึ้น และท ำให้สังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอำยุอย่ำงสมบูรณ์ ในด้ำนกำรบริหำรจัดกำรแรงงำน มี
แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนสูงอำยุกลุ่มนี้อย่ำงไร ทั้งด้ำนกำรพัฒนำทักษะ กำรหำงำนที่เหมำะสม 
และกำรคุ้มครองกำรท ำงำนอย่ำงเป็นธรรม และมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรในระยะสั้น ระยะกลำง 
และระยะยำวอย่ำงไรเพ่ือรองรับสถำนกำรณ์ที่อำจมีผู้สูงอำยุเพ่ิมมำกขึ้น  ในส่วนแรงงำนต่ำงด้ำวที่ภำค
กำรผลิตของเศรษฐกิจประเทศไทยยังคงพ่ึงพำนั้น ที่ผ่ำนมำรัฐบำลได้ด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำระบบกำร
บริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวให้เหมำะสม ถูกต้องตำมหลักมนุษยธรรมและหลักกำรสำกล เพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรดังกล่ำวต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับ
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นำนำชำติ หน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องมีแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำวกลุ่มดังกล่ำว                   
ในอุตสำหกรรมทุกภำคส่วนอย่ำงไร ทั้งในระยะสั้น ระยะกลำง และระยะยำว 

 จำกนั้น ที่ปรึกษำวิชำกำรแรงงำน ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน (นำงนภสร  ทุ่งสุกใส)  
ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และแผนงำน กรมกำรจัดหำงำน (นำงสำวนพพรรัตน์  จรจรัส) ผู้อ ำนวยกำร
กลุ่มนโยบำยและแผนงำน กรมพัฒนำฝีมือแรงงำน (นำยวินัย  ประสำนส่วน) ผู้ตรวจรำชกำรกรม
สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน (นำงวัชรี  มำกหวำน) รองเลขำธิกำร 
ส ำนักงำนประกันสังคม (นำยนันทชัย  ปัญญำสุรฤทธิ์) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ ธุรกิจ
และบริกำร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (นำงทิพวรรณ วงศ์วิเชียร) ตอบชี้แจงสรุปควำมได้
ว่ำ ในกำรพัฒนำเชื่อมโยงระบบฐำนข้อมูลแรงงำน กระทรวงแรงงำนได้ด ำเนินกำรพัฒนำเชื่อมโยงระบบ
ฐำนข้อมูลด้ำนแรงงำนกับหน่วยงำนภำยในและภำยนอก เพ่ือให้หน่วยงำนสำมำรถน ำข้อมูลไปวำงแผน
ด้ำนแรงงำนให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด โดยกระทรวงแรงงำนเป็นหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำร
ในกำรเชื่อมโยงข้อมูลแรงงำนของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงแรงงำน เพ่ือจัดท ำระบบ E-Workforce 
Ecosystem Platform เพ่ือให้ประชำชนวัยท ำงำนทุกคนสำมำรถเข้ำใช้งำนได้ เพ่ือให้เกิดกำรจ้ำงงำน
ทุกระดับอย่ำงเป็นธรรม เพื่อให้ผู้ประกอบกำรได้แรงงำนมีคุณภำพ และเพ่ือให้แรงงำนมีทักษะฝีมือตำม
ควำมต้องกำร กำรพัฒนำระบบวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ่ด้ำนแรงงำน (Labour Big Data Analytics) 
เพ่ือพัฒนำก ำลังแรงงำนของประเทศ โดยกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรข้อมูลตลำดแรงงำน ประกอบด้วย 
จัดกำรระบบข้อมูลขนำดใหญ่ (Big Data : Data Lake) พัฒนำระบบ AI พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
ข้อมูลตลำดแรงงำน และพัฒนำ Web Portal รองรับกำรท ำงำนแบบ Responsive web กำรพัฒนำ
แพลตฟอร์มจัดหำงำน (Job Demand Open Platform) กำรเชื่อมโยงข้อมูลแรงงำนกับทะเบียน
ประวัติรำษฎร กำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรพัฒนำฝีมือแรงงำนกับ ศูนย์ข้อมูลแรงงำนแห่งชำติ (NLIC)  
ของส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน กำรเชื่อมโยงข้อมูลกับสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ กำรเชื่อมโยงข้อมูล
ผู้ประกันตนกับหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอก กำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนเงินทดแทน กำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูลสถำนประกอบกำร กำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรส่งเสริมสวัสดิกำร
ในสถำนประกอบกิจกำร และกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลอุปสงค์และอุปทำนด้ำนแรงงำน โดยกำรส ำรวจ
ข้อมูลควำมต้องกำรและกำรขำดแคลนแรงงำนของสถำนประกอบกำรและกำรจัดท ำระบบซอฟต์แวร์
บันทึกข้อมูลอุปสงค์และอุปทำนด้ำนแรงงำน เพ่ือรองรับกำรจัดท ำแผนพัฒนำก ำลังคนในระบบจังหวัด
และระดับประเทศอย่ำงต่อเนื่อง ในส่วนควำมคืบหน้ำกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลแรงงำนของกรม 
กำรจัดหำงำนนั้น ได้มีกำรพัฒนำระบบ Job Demand Open Platform โดยกำรใส่ Username  
ครั้งเดียวใช้งำนได้ทุกระบบและมีกำรเชื่อมโยงข้อมูล โดยให้ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำใช้งำน Single  
Sign-on ทั้งในระบบไทยมีงำนท ำ ระบบจัดหำงำนต่ำงประเทศ TOEA ระบบ Employment Guide 
ระบบให้สิทธิและขอรับสิทธิกำรจัดหำงำนส ำหรับคนพิกำร กำรขึ้นทะเบียนและรำยงำนตัวผู้ประกันตน
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กรณีว่ำงงำน และกำรหำงำนด้วยระบบมือถือ (Mobile Application) โดยกำรพัฒนำเชื่อมโยงข้อมูลกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและเอกชนให้เป็น Data Center โดยเชื่อมไปยังศูนย์ข้อมูลแรงงำน
แห่งชำติ (NLIC) 
 ในส่วนกำรเตรียมควำมพร้อมให้แรงงำนมีทักษะที่จ ำเป็นในกำรท ำงำนในอนำคตนั้น  
จำกสถำนกำรณ์ภำวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อตลำดแรงงำน ซึ่งกระทรวงแรงงำน
ได้ให้ควำมส ำคัญกับแรงงำนที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่ม โดยได้ด ำเนินกำรพัฒนำทักษะแรงงำนให้เป็น
แรงงำนฝีมือสำมำรถท ำงำนที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด เตรียมควำมพร้อมรองรับ                   
กำรเปลี่ยนแปลงของภำคอุตสำหกรรมและบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนร่วมกับเครื่องมือ เครื่องจักรสมัยใหม่
และปัญญำประดิษฐ์ (AI) โดยกำรส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนประกอบกิจกำรทุกประเภทและทุกพ้ืนที่
ด ำเนินกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน (Upskill Reskill) ให้พนักงำนหรือลูกจ้ำงทุกระดับ พัฒนำทักษะก ำลัง
แรงงำนด้ำนกำรท่องเที่ยวและบริกำร เพ่ือเพ่ิมขีดควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันด้ำนกำรท่องเที่ยวของ
ประเทศไทยให้ดีขึ้น โดยเฉพำะในช่วงกำรฟ้ืนฟูภำยหลังกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 
๒๐๑๙ กำรยกระดับคุณภำพและมูลค่ำสินค้ำทำงกำรเกษตร โดยพัฒนำทักษะฝีมือในกำรใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมในภำคกำรเกษตรให้มีควำมรู้ในกำรควบคุมระบบฟำร์มอัจฉริยะ ส่งเสริมแรงงำน                
ภำคเกษตรให้ได้รับกำรคุ้มครองและสิทธิประโยชน์จำกระบบประกันสังคม และเตรียมควำมพร้อมให้
สถำนประกอบกิจกำรมีโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยและสุขภำพอนำมัย โดยกำรบูรณำ
กำรภำรกิจร่วมกับกระทรวงสำธำรณสุข ทั้งนี้ ในส่วนของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำนได้ให้ควำมส ำคัญกับ
แรงงำนที่ได้รับผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ ทุกระดับ โดยกำร
พัฒนำและส่งเสริมฝีมือแรงงำนให้กับแรงงำนทั้งในและนอกระบบ  นอกจำกนี้  ในส่วนของ
กระทรวงศึกษำธิกำร โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ได้ให้ข้อมูลสนับสนุนกระทรวง
แรงงำนในกำรขับเคลื่อนและส่งเสริมกำรมีงำนท ำให้แก่นักเรียน นักศึกษำ และแรงงำนทุกระดับ               
จำกกำรท ำบันทึกควำมร่วมมือร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำน (MOU) โดยในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน            
ได้มีกำรพิจำรณำกรอบวัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำนภำยใต้บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือดังกลำ่วและมกีำร
แต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ โดยมีแผนกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ คือ ระบบ
ช่วยเหลือผู้ว่ำงงำนเพ่ือเข้ำสู่ตลำดแรงงำน กำรเชื่อมโยงหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนและหลักสูตร                
กำรฝึกอบรมระยะสั้นและระยะยำว และกำรประชำสัมพันธ์ให้นักเรียนและนักศึกษำขึ้นทะเบียน                          
เพ่ือหำงำน ผ่ำนระบบไทยมีงำนท ำ รวมทั้งกำรนัดพบแรงงำนใหญ่และย่อย 
 ในส่วนแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนผู้สูงอำยุ กระทรวงแรงงำนได้ร่วมขับเคลื่อน
แผนผู้สูงอำยุแห่งชำติ โดยมุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรขยำยโอกำสด้ำนอำชีพและกำรท ำงำนส ำหรับผู้สูงอำยุ 
คุ้มครอง ดูแล และพัฒนำแรงงำนสูงอำยุ โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีกำรขับเคลื่อนนโยบำยที่ส ำคัญ 
ได้แก่ กำรส่งเสริมกำรมีงำนท ำและฝึกอบรมให้แก่ประชำกรวัยแรงงำนจนถึงแรงงำนสูงอำยุให้มีควำมรู้ 
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ควำมสำมำรถ ทักษะฝีมือ เพ่ือเป็นกำรเพ่ิมโอกำสในกำรประกอบอำชีพ และเร่งยกระดับทักษะฝีมือ
แรงงำนให้เป็นแรงงำนคุณภำพ ภำยใต้กำรบูรณำกำรควำมร่วมมือกับหน่วยงำน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำครัฐ 
ภำคเอกชน และภำคีเครือข่ำย โดยกำรเปิดหลักสูตรฝึกอบรมกำรดูแลผู้สูงอำยุ (ร่วมกับโรงพยำบำล
กล้วยน้ ำไท) กำรฝึกอบรมให้แรงงำนมีควำมรู้ด้ำนพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยร่วมมือกับส ำนักงำนพัฒนำ
ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) กำรพัฒนำก ำลังแรงงำนด้ำนดิจิทัลผ่ำนกำรเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ร่วมกับบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ำกัด และจัดท ำหลักสูตรพัฒนำอำชีพแบบออนไลน์ 
ผ่ำนระบบ DSD mLearning ของกรมพัฒนำฝีมือแรงงำน รวมทั้งกำรให้ผู้สูงอำยุเป็นวิทยำกร นอกจำกนี้ 
ยังได้เพ่ิมสวัสดิกำรและสิทธิประโยชน์ให้ครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น โดยกำรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำย
ประกันสังคมและกฎกระทรวงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยำยอำยุกำรเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ ๓๓ กำร
ประกันเงินบ ำนำญขั้นต่ ำให้แก่ทำยำทกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต กำรปรับและทบทวนสูตรกำรค ำนวณ
บ ำนำญของผู้ประกันตนเมื่อเกษียณอำยุ และกำรพัฒนำสิทธิประโยชน์ให้ผู้รับบ ำนำญสำมำรถเป็น
ผู้ประกันตนต่อไป โดยได้รับสิทธิประโยชน์ ๓ กรณี ในกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภำพและเสียชีวิต ในส่วนแนว
ทำงกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระทรวงแรงงำนมีนโยบำย ที่ส ำคัญ คือ บริหำร
จัดกำรแรงงำนนอกระบบ แรงงำนกลุ่มเปรำะบำง แรงงำนผู้สูงอำยุและคนพิกำรให้ได้รับสิทธิและควำม
คุ้มครองด้ำนแรงงำน สวัสดิกำร และหลักประกันทำงสังคมอย่ำงเท่ำเทียมมีรำยได้ที่เหมำะสมและมี
คุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือลดควำมเหลื่อมล้ ำด้ำนรำยได้ของประเทศ อันน ำไปสู่กำรฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของ
ประเทศอย่ำงยั่งยืน โดยมีมำตรกำรในกำรด ำเนินงำนในกำรผลักดันกำรเสนอ   ร่ำงพระรำชบัญญัติ
ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและคุ้มครองแรงงำนนอกระบบ พ.ศ. .... และกำรขับเคลื่อนแผนปฏิบัติ
กำรด้ำนกำรท ำงำนของผู้สูงอำยุประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
 ในส่วนแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรแรงงำนต่ำงด้ำว มีกำรด ำเนินกำรใน ๓ ระยะ                  
โดยในระยะสั้น มีกำรผ่อนผันให้แรงงำนต่ำงด้ำวอยู่และท ำงำนต่อไปได้ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ และกำรน ำเข้ำแรงงำนต่ำงด้ำวเพ่ือมำท ำงำนกับนำยจ้ำง              
ในประเทศตำมระบบ MOU ในระยะกลำง โดยกำรลดภำระค่ำใช้จ่ำยโดยรวมของภำครัฐและ                    
กำรด ำเนินกำรให้ผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงบริกำรด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสในทุกขั้นตอน 
โดยกำรจ้ำงเหมำเอกชนด ำเนินกำรให้บริกำรรับค ำขออนุญำตท ำงำน กำรออกใบอนุญำตท ำงำนและกำร
จ้ำงกำรท ำงำนของคนต่ำงด้ำว (Outsourcing Service) และในระยะยำว โดยกำรให้ควำมคุ้มครอง
แรงงำนต่ำงด้ำว โดยกำรขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันแรงงำนต่ำงด้ำวตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และพระรำชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ กำรลดกำรพ่ึงพำกำรใช้แรงงำนต่ำงด้ำวในประเทศไทย 
ในระยะยำว และกำรให้ควำมช่วยเหลือแรงงำนต่ำงด้ำวให้ได้รับสิทธิตำมกฎหมำย 
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 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
 มีสมำชิกอภิปรำยสรุปควำมได้ว่ำ ในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันทำงศำสนำ 
เพ่ือเผยแผ่หลักค ำสอนที่ดี อุปถัมภ์คุ้มครองศำสนำ ส่งเสริมกิจกรรมและกำรน ำหลักธรรมทำงศำสนำ 
มำใช้ในชีวิตประจ ำวัน โดยเฉพำะพระพุทธศำสนำ ซึ่งเป็นศำสนำที่มีผู้นับถือมำกที่สุดในประเทศนั้น 
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีแนวทำงในกำรส่งเสริมให้พระภิกษุและสำมเณรปฏิบัติตำมพระธรรมวินัย  
และสำมำรถเผยแผ่หลักค ำสอนให้กับประชำชนอย่ำงไรบ้ำง รวมทั้งมีมำตรกำรในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน 
และแก้ปัญหำกำรบิดเบือนหลักค ำสอนของศำสนำและพฤติกรรมที่ประพฤติล่วงพระธรรมวินัยอย่ำงไร
บ้ำง อีกทั้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้มีกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับปัญหำควำมขัดแย้งเรื่องลัทธิ วิธีกำร  
และควำมเชื่อ ของสถำบันศำสนำ และปัญหำกำรบ่อนท ำลำยศำสนำที่เกิดขึ้นจำกองค์กรภำยนอก
ศำสนำ อย่ำงไรบ้ำง และกำรขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในภำพรวมของประเทศไทยมีกำรสร้ำงควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนใดบ้ำง นอกจำกนี้ ได้มีข้อเสนอแนะสรุปควำมได้ว่ำ ในกำรขับเคลื่อนอัตลักษณ์คน
ไทย เสนอให้มีกำรจัดล ำดับคุณธรรมพื้นฐำน ๕ ประกำร เป็น “กตัญญู วินัย สุจริต พอเพียง จิตอำสำ” 
เนื่องจำกเรื่องควำมกตัญญูมีควำมส ำคัญมำกที่สุด และเสนอแนะให้กระทรวงวัฒนธรรมปรับ “สถำบัน
ภำษำและหนังสือแห่งชำติ” เป็น “สถำบันภูมิภำษำและปัญญำแผ่นดิน” รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ประชำชนรักกำรอ่ำนอย่ำงเป็นรูปธรรมเสนอแนะให้มีพ้ืนที่สำธำรณะส ำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ศิลปวัฒนธรรมให้ครบทุกจังหวัด รวมถึงให้มีโครงกำรแลกเปลี่ยนศิลปินเพ่ือสร้ำงสรรค์งำนศิลปะ 
ทุกสำขำระหว่ำงกลุ่มประเทศอำเซียน และให้มีโครงกำรสังคำยนำหลักธรรมที่เป็นหัวใจของ “ศำสนำร่วมกัน” 
ทุกศำสนำ  

 จำกนั้น รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ (นำยอินทพร  จั่นเอี่ยม) และ
ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย ผู้อ ำนวยกำรกองกำรต่ำงประเทศ (นำงสำวอุรุษยำ  อินทรสุขศรี) 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม ป.ย.ป. ในกระทรวงวัฒนธรรม (นำงปรียำภำ  คณิตพันธ์) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรมแห่งชำติ (นำยอนุชำ  หะระหนี) หัวหน้ำกลุ่มงำนนโยบำย 
และยุทธศำสตร์ ศูนย์คุณธรรม (องค์กำรมหำชน) (นำงสำวธัญญ์พิชชำ  ทองฟัก) ได้ตอบชี้แจงสรุปควำมได้
ว่ำ แนวทำงในกำรส่งเสริมให้พระภิกษุและสำมเณรปฏิบัติตำมพระธรรมวินัย และสำมำรถเผยแผ่ 
หลักค ำสอนให้กับประชำชน ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติซึ่งมีวิสัยทัศน์ในกำรเป็นองค์กร
ขับเคลื่อนกิจกำรพระพุทธศำสนำสู่ควำมมั่นคง สังคมด ำรงศีลธรรม น ำสันติสุขอย่ำงยั่งยืน ได้มีกำร
ขับเคลื่อนกำรปฏิบัติตำมพระธรรมวินัย เพื่อให้พระพุทธศำสนำมีควำมมั่นคงอย่ำงยั่งยืน ซึ่งได้สนับสนุน
ให้มีกำรศึกษำพระปริยัติธรรมเพื่อให้พระภิกษุและสำมเณรได้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและสำมำรถประพฤติ
ปฏิบัติตนตำมพระธรรมวินัยได้อย่ำงถ่องแท้ โดยร่วมกับคณะสงฆ์ในกำรผลักดันให้มีพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรออกกฎหมำยล ำดับรองเพ่ือก ำหนดกรอบ
ในกำรจัดกำรศึกษำพระปริยัติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นศำสนทำยำทที่ดีของ
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พระพุทธศำสนำและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม มีควำมรู้และทักษะในวิชำกำรทำงพระพุทธศำสนำ  
มีนิสัยใฝ่หำควำมรู้ ปฏิบัติตำมข้อบังคับ ระเบียบและวินัยสงฆ์ ซึ่งกำรศึกษำดังกล่ำวจะส่งผลต่อกำร 
เผยแผ่หลักธรรมค ำสอนไปยังพุทธศำสนิกชน โดยก ำหนดให้พระภิกษุที่จะท ำหน้ำที่ เผยแผ่
พระพุทธศำสนำในส ำนักปฏิบัติธรรมประจ ำจังหวัดหรือสถำนปฏิบัติธรรมที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนต้องผ่ำน
กำรอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนำจำรย์ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มหำเถรสมำคมก ำหนด รวมทั้งให้ควำมส ำคัญ
และเน้นย้ ำกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำในวัดให้ถูกต้องตำมหลักพระธรรมวินัย ท่ีไม่มุ่งเน้นในกำร
สักกำระบูชำในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระรัตนตรัย ตลอดจนยังมีระเบียบมหำเถรสมำคมว่ำด้วยกำรเผยแผ่
พระพุทธศำสนำ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือก ำหนดกำรเผยแผ่พระพุทธศำสนำของบุคลำกร เผยแผ่
พระพุทธศำสนำ องค์กรเผยแผ่ และเครือข่ำยเผยแผ่ ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน อันจะท ำให้หลักธรรม
ในพระพุทธศำสนำแพร่หลำยไปอย่ำงกว้ำงขวำง เกิดควำมเคำรพศรัทธำและน้อมน ำหลักธรรม  
ไปประพฤติปฏิบัติต่อไป  

 ส ำหรับมำตรกำรในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และแก้ปัญหำกำรบิดเบือนหลักค ำสอนของ
ศำสนำและพฤติกรรมที่ประพฤติล่วงพระธรรมวินัย ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติได้รวบรวมปัญหำ
ต่ำง ๆ น ำเสนอมหำเถรสมำคมเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรบิดเบือนหลักค ำสอนและพฤติกรรมที่ประพฤติ  
ล่วงพระธรรมวินัย โดยมหำเถรสมำคมจะได้พิจำรณำและมีมติก ำหนดมำตรกำรป้องกันแจ้งเจ้ำคณะ
ผู้ปกครองและเจ้ำคณะจังหวัดเพ่ือด ำเนินกำรต่อไป เช่น ให้คณะสงฆ์แจ้งเจ้ำคณะปกครอง กรณีพระภิกษ ุ
มีจริยวัตรไม่เหมำะสมหรือพฤติกรรมไม่เอื้อต่อพระธรรมวินัย ก ำชับให้พระอุปัชฌำย์ปฏิบัติตำมกฎ 
มหำเถรสมำคมและต้องเข้มงวดในกำรคัดกรองบุคคลที่จะเข้ำมำบรรพชำอุปสมบทอย่ำงเคร่งครัด   
ซึ่งจะต้องได้รับกำรตรวจสอบประวัติอำชญำกรรมจำกส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติก่อนที่จะได้รับกำรบวช
ด้วย ก ำชับให้เจ้ำอำวำสซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชำใกล้ชิดควบคุมบังคับบัญชำพระภิกษุ และสำมเณร 
ในปกครองให้ประพฤติตำมพระธรรมวินัย กฎหมำย กฎมหำเถรสมำคม ข้อบังคับ ระเบียบ ค ำสั่งและมติ
ของมหำเถรสมำคมอย่ำงเคร่งครัด ก ำชับให้เจ้ำคณะผู้ปกครองในแต่ละระดับสอดส่องและดูแลพระภิกษุ
ในกำรปกครองในแต่ละระดับประพฤติให้อยู่ในควำมเรียบร้อย หำกพบเห็นหรือทรำบข่ำวเกี่ยวกับ
พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมให้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำให้ยุติโดยเร็ว  นอกจำกนี้ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ
แห่งชำติมีกำรบูรณำกำรร่วมกับกองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร (กอ.รมน.)  
ในกำรรับเรื่องร้องเรียนกรณีพระภิกษุและสำมเณรที่มีอำจำระไม่เหมำะสมหรือพฤติกำรณ์อื่นที่อำจจะ
เป็นภัยต่อพระพุทธศำสนำ ผ่ำนสำยด่วน ๑๓๗๔ ตลอดจนให้ค ำปรึกษำแนะน ำและช่วยด ำเนินกำรกรณี
ที่มีกลุ่มบุคคลเข้ำไปภำยในวัดและมีพฤติกรรมที่ก้ำวล่วงและไม่เหมำะสมต่อพระภิกษุ ท้ังในทำงแพ่งและ
ทำงอำญำ และมีกำรจัดตั้งศูนย์กฎหมำยเพื่อคณะสงฆ์หรือศูนย์ปกป้องคุ้มครองคณะสงฆ์  
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 กำรขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมในภำพรวมของประเทศไทย ศูนย์คุณธรรมมีกำร
ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนส่งเสริมคุณธรรมที่มีควำมสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนแม่บทส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชำติ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม  
ซึ่งได้ร่วมมือกับภำคีเครือข่ำยขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมใน ๓ ระดับ คือ (๑) ควำมร่วมมือระดับ
นโยบำยโดยร่วมกับกรมกำรศำสนำ กระทรวงวัฒนธรรม ในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรส่งเสริม
คุณธรรมแห่งชำติ (๒) ควำมร่วมมือกับสถำบันทำงวิชำกำรร่วมกับมหำวิทยำลัยส่วนกลำง ได้แก่ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือพัฒนำเครื่องมือองค์ควำมรู้ด้ำนกำร
ส่งเสริมคุณธรรม เช่น ดัชนีชี้วัดคุณธรรมและรำยงำนสถำนกำรณ์คุณธรรมของสังคมไทย กำรพัฒนำ
ระบบเครดิตทำงสังคม Social Credit (๓) กำรขับเคลื่อนกำรส่งเสริมคุณธรรมในภำพรวมของประเทศ
ด้วยกระบวนกำรสมัชชำคุณธรรมร่วมกับภำคีเครือข่ำยทำงสังคม ๖ ภำคส่วน ได้แก่ ภำครัฐ ธุรกิจ 
เอกชน กำรศึกษำ ศำสนำ ภำคประชำสังคมและชุมชนทั้งในระดับส่วนกลำงและเชิงพ้ืนที่ 

 กำรขับเคลื่อนอัตลักษณ์คนไทยด้วยคุณธรรมพ้ืนฐำน ๕ ประกำร คือ กตัญญู วินัย 
สุจริต พอเพียง และจิตอำสำ ศูนย์คุณธรรมได้ให้ควำมส ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนคุณธรรมดังกล่ำวในทุก
ประเด็น โดยก ำหนดเป็นเป้ำหมำยและตัวชี้วัดของแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนวัฒนธรรม แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมและวัฒนธรรม รวมทั้งแผนระดับ ๓ ซึ่งเป็น
แผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรส่งเสริมคุณธรรม โดยกำรขับเคลื่อนคุณธรรมพ้ืนฐำน ๕ ประกำร เป็นกำร
ขับเคลื่อนโดยให้ควำมส ำคัญกับบริบทที่เหมำะสมของกลุ่มเป้ำหมำยตำมช่วงอำยุ  โดยใช้ผลกำรส ำรวจ
สถำนกำรณ์คุณธรรมของแต่ละช่วงวัยเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริมให้มีควำมเหมำะสม  

 กระทรวงวัฒนธรรมได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับระบบหนังสือ
ของชำติและภำษำไทยเป็นภำษำชำติ  โดยมีกำรด ำเนินโครงกำรและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมหนังสือและระบบหนังสือที่เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้จัดท ำแผนส่งเสริม
วัฒนธรรมกำรอ่ำนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ของไทย โดยเป็นกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำง
กระทรวงศึกษำธิกำร กระทรวงมหำดไทย กระทรวงวัฒนธรรม และภำคีเครือข่ำยอื่น ๆ ทุกภำคส่วน 
เช่น สมำคมนักเขียน มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และสมำคมผู้จัดพิมพ์และผู้จ ำหน่ำยหนังสือแห่งประเทศไทย 
ซึ่งตั้งเป้ำหมำยให้คนไทยมีกำรอ่ำนเพิ่มขึ้นเป็น ๙๐ นำทีต่อวัน เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ 
และมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำวัฒนธรรมหนังสือและระบบหนังสือของประเทศ นอกจำกนี้ ยังให้ควำมส ำคัญ 
กับกำรส่งเสริมให้เกิดระบบหนังสือของประเทศตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่นักเขียน บรรณำธิกำร และส ำนักพิมพ์  
มีกำรพัฒนำร้ำนหนังสืออิสระให้เป็นศูนย์กลำงกำรอ่ำนในทุกพ้ืนที่ของประเทศ รวมทั้งส่งเสริม 
กำรพัฒนำวัฒนธรรมหนังสืออื่น ๆ เช่น โครงกำรแปลหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมแห่งชำติอำเซียน
เป็นภำษำไทย ส่งเสริมและพัฒนำห้องสมุดประจ ำเมือง ได้แก่ ห้องสมุดในพิพิธภัณฑ์พระรำชวังนิเวศน์
มฤคทำยวัน ห้องสมุดประชำชน “เฉลิมรำชกุมำรี” เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ภำยในท้องถิ่น อีกทั้งยังได้
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ด ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งเสริมภำษำไทย โดยกำรคัดเลือกเยำวชนผู้ใช้ภำษำไทยดีเด่น 
ที่มีควำมสำมำรถทำงกำรพูด อ่ำน เขียน เพื่อเป็นกำรสร้ำงแรงบันดำลใจให้กับเยำวชนให้เกิดกำรอนุรักษ์
กำรใช้ภำษำไทยและสำมำรถใช้ภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้องเหมำะสม ส่งเสริมผู้มีคุณูปกำรด้ำนภำษำไทย
ซึ่งเป็นบุคคลผู้สร้ำงสรรค์และถ่ำยทอดกำรใช้ภำษำไทยให้เป็นที่ประจักษ์อย่ำงกว้ำงขวำง รวมทั้งมีกำร
จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรพูด อ่ำน เขียนภำษำไทยผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และกิจกรรม 
วันภำษำไทยแห่งชำติ ตลอดจนมีโครงกำร “สพฐ. รักกำรอ่ำน : แก้ปัญหำ Learning Loss ด้วยกำรอ่ำน” 
เพื่อฟ้ืนฟู เติมควำมรู้และส่งเสริมกำรอ่ำน  

 กำรแก้ปัญหำควำมขัดแย้งเรื่องลัทธิ วิธีกำร ควำมเชื่อ ของศำสนำต่ำง ๆ เนื่องด้วย
สังคมไทยเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมที่มีควำมหลำกหลำยทำงเชื้อชำติ  ศำสนำ วัฒนธรรม และควำมเชื่อ  
ซึ่งมีควำมแตกต่ำงทั้งในด้ำนควำมคิดและควำมเชื่อแต่สำมำรถอยู่ร่วมกันได้อย่ำงสันติสุข  แต่อำจจะมี
บำงส่วนของศำสนิกชนที่เกิดควำมไม่เข้ำใจในเรื่องของหลักธรรม กรมกำรศำสนำมีกำรด ำเนินกำรตำม
แผนอุปถัมภ์คุ้มครองศำสนำต่ำง ๆ ภำยใต้ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติที่ ๔๙/๒๕๕๙ 
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรศึกษำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเผยแผ่
หลักธรรมที่ถูกต้อง กำรอุปถัมภ์ศำสนำ คุ้มครองป้องกันกำรบ่อนท ำลำยศำสนำ ส่งเสริมควำมเข้ำใจอันดี
และควำมร่วมมือระหว่ำงศำสนำ และสร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำ ใจในกิจกำรศำสนำ ซึ่งปัจจุบัน 
มีคณะกรรมกำรศำสนสัมพันธ์ที่มำจำกองค์กำรทำงศำสนำต่ำง ๆ ที่ทำงรำชกำรรับรอง ได้แก่ ศำสนำ
พุทธ ศำสนำอิสลำม ศำสนำคริสต์ ศำสนำพรำหมณ์-ฮินดู และศำสนำซิกข์ มีหน้ำที่เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจ
ให้ทุกคนที่นับถือศำสนำต่ำงกันมีควำมเข้ำใจกัน มีกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ รวมถึงกิจกรรมระดับเยำวชนที่
มีกำรออกค่ำยเยำวชนศำสนิกสัมพันธ์เพ่ือที่จะได้ศึกษำและเข้ำใจในขนบธรรมเนี ยมประเพณีและแนว
ปฏิบัติของศำสนำอื่น จัดกิจกรรมคำรำวำนช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งเป็นกำรร่วมมือระหว่ำงองค์กำร
ศำสนำท ำให้เกิดกำรเรียนรู้ เข้ำใจซึ่งกันและกัน นอกจำกนี้ ยังมีกำรตั้งคณะกรรมกำรศำสนิกสัมพันธ์ใน
ระดับจังหวัดเพื่อที่จะด ำเนินกำรในเรื่องนี้ด้วย โดยในกำรประชุมครั้งล่ำสุดของคณะกรรมกำรมีกำรเสนอ
ให้ดูแลในเรื่องของคุณธรรมร่วม ๑๐ ประกำรของศำสนำต่ำง ๆ เกี่ยวกับเรื่องของกำรท ำควำมดี กำรละ
เ ว้ นควำมชั่ ว  โ ดย เน้ นคุณธรรม พ้ืนฐำน  ๕  ประกำร  คื อ  กตัญญู  วิ นั ย  สุ จ ริ ต  พอ เ พีย ง  
จิตอำสำ รวมทั้งคุณธรรมด้ำนอื่น ๆ ที่เป็นกำรอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 โครงกำรแลกเปลี่ยนศิลปินเพ่ือสร้ำงสรรค์งำนศิลปะทุกสำขำระหว่ำงกลุ่มประเทศ
อำเซียน กระทรวงวัฒนธรรมให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปินไทยในทุกสำขำเป็นที่รู้จัก
และเป็นที่ยอมรับในระดับสำกล ซึ่งได้มีกำรก ำหนดแนวนโยบำยและกิจกรรม/โครงกำรต่ำง ๆ รวมถึง
กำรผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ผลงำนของศิลปินทุกสำขำ โดยได้รับกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกกองทุนวัฒนธรรมอำเซียน ในกำรด ำเนินงำนด้ำนศิลปวัฒนธรรมไม่ได้จ ำกัดเพียงแค่ 
กำรแลกเปลี่ยนศิลปินแต่มีกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้และแนวปฏิบัติอันเป็นเลิศเชิงศิลปวัฒนธรรม  
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ที่ครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยท่ีหลำกหลำยไม่ว่ำจะเป็นศิลปินแห่งชำติ ศิลปินพ้ืนบ้ำน นักวิชำกำรด้ำน
วัฒนธรรม รวมทั้งประชำชนและกลุ่มเยำวชน ตลอดจนสนับสนุนสร้ำงควำมตระหนักรู้ ชื่นชมและ
ภำคภูมิใจในควำมเป็นพลเมืองอำเซียน ในส่วนของกำรจัดท ำโครงกำรแลกเปลี่ยนศิลปินผู้สร้ำงสรรค์ 
งำนศิลปะทุกสำขำมีกำรด ำเนินกำรกิจกรรมอย่ำงต่อเนื่องและหมุนเวียนกำรเป็นเจ้ำภำพร่วมกันซึ่งเป็น
กำรท ำงำนภำยใต้กรอบควำมร่วมมืออำเซียน  ทั้งนี้ ในกำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ กระทรวง
วัฒนธรรมมีหน่วยรับปฏิบัติในพ้ืนที่ ได้แก่ ส ำนักงำนวัฒนธรรมจังหวัดซึ่งท ำหน้ำที่รับนโยบำยและแปล
ผลยุทธศำสตร์ด้ำนวัฒนธรรมไปสู่กำรปฏิบัติให้เหมำะสมกับบริบททำงวัฒนธรรมที่มีควำมแตกต่ำงกัน 
รวมทั้งมีกำรอนุรักษ์สืบสำนต่อยอดวิถีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นร่วมกับเครือข่ำยภำครัฐ  ภำคเอกชน 
และภำคประชำสังคมในพ้ืนที่  และมีกำรเปิดพ้ืนที่สร้ำงสรรค์ให้ศิลปินและผู้ที่สนใจสร้ำงงำนศิลปะ 
ได้มีโอกำสแสดงผลงำนร่วมกันซึ่งท ำให้กลุ่มคนทุกช่วงวัยสำมำรถเข้ำถึงและเป็นกำรสร้ำงแรงบันดำลใจ
ในกำรสร้ำงผลงำนศิลปะได้ 

 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
 - กิจกรรมปฏิรูปที่ ๑ การสร้างโอกาสทางการศึกษาและความเสมอภาคการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย มีสมำชิกอภปิรำยสรุปควำมได้ว่ำ ขณะนี้ได้มีกำรด ำเนินกำรแก้ปัญหำเด็กหลุดออก
นอกระบบไปถึงขั้นตอนใด มีปัญหำอุปสรรคในกำรด ำเนินกำรอย่ำงไร และคำดว่ำจะบรรลุเป้ำหมำยตำม
ตัวชี้วัดได้หรือไม่ อย่ำงไร นอกจำกนี้ กำรบูรณำกำรท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยโดยเฉพำะในระดับ
พ้ืนที่ให้บรรลุผลส ำเร็จมีกระบวนกำรอย่ำงไร รวมทั้งกำรปรับระบบกำรจัดสรรงบประมำณลงไปทีจ่งัหวดั
จะสำมำรถจัดสรรงบประมำณตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเด็กปฐมวัยรวมไว้ที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด โดยให้
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสำมำรถบริหำรจัดกำรงบประมำณได้หรือไม่  

 - กจิกรรมปฏิรูปที่ ๒ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ
เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีสมำชิกวุฒิสภำอภิปรำยสรุปควำมได้ว่ำ  
กำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะโดยเฉพำะในสถำนศึกษำของรัฐมีควำมคืบหน้ำอย่ำงไร รวมทั้ง
มีปัญหำและอุปสรรคประกำรใดบ้ำง นอกจำกนี้ ในกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ฐำนสมรรถนะได้มี
กระบวนกำรนิเทศ กำรติดตำม กำรวัดผล และประเมินผลครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงไรบ้ำง 

 - ประเด็นอื่น ๆ มีสมำชิกอภิปรำยสรุปควำมได้ว่ำ โดยที่พ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำเป็น
หนึ่งในกลไกและกระบวนกำรปฏิรูปกำรศึกษำที่สำมำรถจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับบริบทใน
พ้ืนที่และสำมำรถมีกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงยืดหยุ่นคล่องตัว เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำมีคุณภำพและ
ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น จึงต้องกำรสอบถำมควำมคืบหน้ำในกำรขับเคลื่อนพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ 
ให้บรรลุผลส ำเร็จ 
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 จำกนั้น ผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำร ประกอบด้วย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
(นำยสมใจ  วิเศษทักษิณ) รองเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (นำงเกศทิพย์  ศุภวำนิช) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (นำงพัชรำพรรณ  
กฤษฎำจินดำรุ่ง) ครูช ำนำญพิเศษ หัวหน้ำกลุ่มงำนจัดส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัด กศน. ส ำหรับ
ผู้ด้อยโอกำส (นำงสำวอังคณำ  เทศทิศ) รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยเพ่ือควำมเสมอภำค  
ทำงกำรศึกษำ กองทุนเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ (นำยภูมิศรัณย์  ทองเลี่ยมนำค) ได้ตอบชี้แจง
สรุปควำมได้ว่ำ กำรแก้ปัญหำเด็กหลุดออกนอกระบบ กระทรวงศึกษำธิกำรได้ด ำเนินกำรขับเคลื่อนอย่ำง
จริงจังในเรื่องกำรแก้ปัญหำเด็กหลุดออกนอกระบบ เนื่องจำกกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและสร้ำงโอกำส
และควำมเสมอภำค เป็นนโยบำย Quick Win ที่ส ำคัญภำยใต้กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี แผนพัฒนำ
ประเทศระยะ ๕ ปี และแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ โดยเฉพำะในสภำวะวิกฤต Covid 19  
แพร่ระบำด มีนักเรียนและเยำวชนท่ีตกหล่นหรือออกกลำงคันค่อนข้ำงมำก จึงได้มีกำรขับเคลื่อน
นโยบำย “โครงกำรพำน้องกลับมำเรียน” ตำมเจตนำรมณ์ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้ำงหลัง” โดยสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือกับองค์กรภำยนอกรวม ๑๒ หน่วยงำน ร่วมกันติดตำมเด็กที่ตกหล่นและที่ออกกลำงคัน
กลับมำเรียนในโรงเรียนไม่ว่ำจะเป็นในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน (สพฐ.) 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน (สช.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) 
ส ำนักงำนส่งเสริมกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย (กศน.) ซึ่งกลไกในกำรด ำเนินกำร 
มีกำรตั้งศูนย์ประสำนงำน “พำน้องกลับมำเรียน” มีหน้ำที่ติดต่อประสำนงำนทั้งในระดับจังหวัด ระดับ
พ้ืนที่ และระดับสถำนศึกษำ พัฒนำระบบติดตำม รวบรวมข้อมูล ปัญหำอุปสรรค ข้อเสนอ และรำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรต่อผู้เกี่ยวข้อง โดยในระยะที่ ๑ ช่วงเดือนกุมภำพันธ์ถึงเดือนกรกฎำคมสำมำรถติดตำม
พบตัวเด็กนักเรียน นักศึกษำ ในสังกัด สพฐ. สช. สอศ. และ กศน. จ ำนวน ๕๒,๗๖๐ คน นักเรียนพิกำร 
จ ำนวน ๖,๒๘๗ คน และผู้พิกำรอำยุเกิน ๑๘ ปี (กศน. ผู้พิกำร) จ ำนวน ๓๙,๐๑๓ คน ซึ่งกลับเข้ำสู่
ระบบกำรศึกษำเพ่ิมมำกขึ้น ส ำหรับในระยะที่ ๒ มีกำรติดตำมพบตัวแต่ยังไม่กลับเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำ 
โดยภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีจ ำนวนนักเรียนที่ออกกลำงคันและไม่กลับมำเรียนค่อนข้ำงมำก ซึ่งได้มี
กำรส่งข้อมูลเหล่ำนี้ให้แก่ทุกจังหวัดเพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำวด้วยกำรจัดหำทุนกำรศึกษำ กำรจัดหำ
โรงพยำบำลเพ่ือดูแลเด็กที่สุขภำพไม่แข็งแรง ส ำหรับปัญหำที่พบในกำรด ำเนินโครงกำร ได้แก่ ไม่สำมำรถ
ติดต่อนักเรียนได้ เนื่องจำกกำรย้ำยถิ่นฐำนของผู้ปกครองโดยไม่ทรำบสำเหตุ ผู้ปกครองนักเรียน  
อยู่ไม่เป็นหลักแหล่ง ยำกต่อกำรติดตำมค้นหำ นักเรียนติดตำมผู้ปกครองไปประกอบอำชีพระยะทำงไกล 
และควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้ปฏิบัติระดับพื้นที่และงบประมำณในกำรด ำเนินงำนไม่เพียงพอ  

 กำรส่งเสริมกำรบูรณำกำรด้ำนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยเป็นสำระส ำคัญที่ก ำหนดไว้ 
ในพระรำชบัญญัติกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรนโยบำยกำรพัฒนำ
เด็กปฐมวัย มีหน้ำที่และอ ำนำจให้ควำมเห็นชอบแผนพัฒนำเด็กปฐมวัย ก ำหนดมำตรฐำนและแนว
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ปฏิบัตที่ดีเกี่ยวกับกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย รวมทั้งก ำหนดตัวชี้วัดกำรพัฒนำเด็กปฐมวัย โดยกระทรวง 
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต้องจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และกำรด ำเนินกำรด้ำนพัฒนำเด็กปฐมวัยสู่กำรปฏิบัติใน
สถำนพัฒนำเด็กปฐมวัยในระดับพ้ืนที่ตำมมำตรกำรและเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ก ำหนดในทิศทำง  
ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ซึ่งจะน ำไปสู่กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนในพ้ืนที่ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยแผนพัฒนำ
เด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐ ได้ก ำหนดนโยบำยและยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยของ
ประเทศให้เป็นเอกภำพ และมีควำมเชื่อมโยงกับทุกกระทรวงและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและ
เอกชนในลักษณะของกำรบูรณำกำร เพ่ือเป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนส ำหรับทุกหน่วยงำน มีกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติกำรในระดับพื้นที่และระดับส่วนกลำงที่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งได้มีกำรประชมุเพ่ือระดม
ควำมคิดเห็นในกำรแก้ปัญหำและจัดท ำแนวปฏิบัติ ส ำหรับกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนในระดับพื้นที่ สภำ
กำรศึกษำได้ด ำเนินกำรส ำรวจกลไกกำรขับเคลื่อนกำรท ำงำนระดับพ้ืนที่ พบว่ำแต่ละกระทรวง 
และหน่วยงำนด้ำนกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยมีผู้รับผิดชอบในระดับพ้ืนที่และกำรประสำนงำนอยู่แล้ว  
มีคณะอนุกรรมกำรในระดับจังหวัดซึ่งมีกำรท ำงำนร่วมกันในระดับพ้ืนที่แบบกระจำยอ ำนำจโดยมีกำร
ก ำหนดนโยบำยด้ำนเด็กปฐมวัยในระดับจังหวัด สนับสนุนองค์ควำมรู้และติดตำมรำยงำนผลกำร
ด ำเนินงำน และมีกำรจัดสรรงบประมำณให้กับพ้ืนที่ โดยกำรท ำงำนในระดับจังหวัดจะมีเอกภำพและ
กำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันอย่ำงชัดเจน มีส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเป็นหน่วยงำนหลัก 
ซึ่งมีบทบำทในกำรจัดท ำแผนพัฒนำเด็กปฐมวัยจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ในระดับประเทศหรือ
แผนพัฒนำเด็กปฐมวัย จึงเห็นได้ว่ำกำรเน้นกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกันของหน่วยงำนในพ้ืนที่
โดยเฉพำะในเรื่องของกำรจัดท ำนโยบำย แผนและแนวทำงกำรด ำเนินกำรเพ่ือให้เกิดกำรขับเคลื่อน  
ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน จะสำมำรถลดควำมเหลื่อมล้ ำและดูแลเด็กปฐมวัยได้ครอบคลุมมำกขึ้น  
ซึ่งจะได้เร่งด ำเนินกำรให้เกิดกำรบูรณำกำรในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภำพต่อไป นอกจำกนี้ในกำรพัฒนำครู
ปฐมวัยก็ถือว่ำเป็นสิ่งส ำคัญที่จะช่วยในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยด้วย โดยได้มีกำรด ำเนินกำรร่วมกับคุรุสภำ
เพื่อพัฒนำเป็นมำตรฐำนวิชำชีพของครูปฐมวัย   

 กำรปรับระบบกำรจัดสรรงบประมำณลงไปที่จังหวัดตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเด็ก
ปฐมวัย เนื่องจำกระบบกำรจัดสรรงบประมำณในปัจจุบันยังก ำหนดให้แต่ละหน่วยงำนเป็นผู้เสนอขอรับ
จัดสรรงบประมำณตำมบทบำทภำรกิจ และแผนยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน โดยส ำนักงบประมำณจะเป็น
ผู้พิจำรณำกำรจัดสรรงบประมำณให้ในเบื้องต้น และหน่วยงำนต้นสังกัดจะจัดสรรให้หน่วยงำน 
ในพ้ืนที่ต่อไป โดยหน่วยงำนในพ้ืนที่มีกลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ เด็กปฐมวัย ครูและบุคลำกรที่ปฏิบัติงำน  
ซึ่งมีบริบทและกำรบริหำรจัดกำรที่แตกต่ำงกัน ส่งผลต่อกำรได้รับกำรจัดสรรงบประมำณที่แตกต่ำงกัน 
ดังนั้น กำรปรับระบบกำรจัดสรรงบประมำณที่จะให้รวมไว้ที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด อำจจะมีกำรด ำเนินกำร
ได้ในลักษณะต่ำง ๆ ดังนี้ (๑) ให้จังหวัดก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้เป็นภำรกิจตำม
ยุทธศำสตร์และเป็นผลผลิตของจังหวัด (๒) รัฐบำลและส ำนักงบประมำณเห็นชอบให้จังหวัดเป็นผู้จัดท ำ
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แผนพัฒนำเด็กปฐมวัยโดยบูรณำกำรกำรท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำทั้งหมดไว้ที่จังหวัด เว้นแต่กำรบริหำร
จัดกำรอื่น ๆ เกี่ยวกับบุคคล วัสดุ อุปกรณ์หรือสถำนที่ อำจจะให้หน่วยงำนต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบ
จัดสรรตำมเป้ำหมำยและผลผลิตเช่นเดิม (๓) จังหวัดประสำนทุกภำคส่วนและทุกสังกัดในพ้ืนที่ร่วมกัน
จัดท ำแผนพัฒนำเด็กปฐมวัยระดับจังหวัดโดยเฉพำะในส่วนของกำรพัฒนำและกำรติดตำมและ
ประเมินผล รวมทั้งกำรรำยงำนผล และประสำนให้หน่วยงำนต้นสังกัดโอนงบประมำณไปในส่วนของกำร
พัฒนำเด็กปฐมวัยในจังหวัด  
 กำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนสมรรถนะผู้เรียนสู่ศักยภำพเด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑ มี
โรงเรียนทั้งหมดประมำณ ๒๐,๐๐๐ กว่ำโรงเรียน ใช้หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 
๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) ซึ่งได้ด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศโดยมีหลักสูตรที่เป็นมำตรฐำน 
อยู่แล้วและปรับกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นแบบ Active Learning เพ่ือน ำไปสู่สมรรถนะผู้เรียนที่ส ำคัญ  
๕ ด้ำน ตอบโจทย์ของศตวรรษที่ ๒๑ โดยได้มีกำรบูรณำกำรตัวชี้วัดและบูรณำกำรข้ำมกลุ่มสำระ จัดท ำ 
(ร่ำง) กรอบหลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช .... เพ่ือน ำไปทดลองใช้กับโรงเรียนน ำร่อง  
ในพ้ืนที่นวัตกรรมใน ๘ จังหวัด (ภำคเรียนที่ ๑ ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๕) ๑๘๖ โรงเรียน รวมทั้งต้องมีกำร
อบรมพัฒนำครูทั่วประเทศเพ่ือรองรับกำรเรียนรู้แบบ Active Learning ซึ่งจำกข้อมูลกำรพัฒนำครู 
Active Learning ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ พบว่ำมีครูที่ยังไม่ได้รับกำรอบรม Active Learning ประมำณ 
๕๘,๐๔๗ คน จึงได้มีกำรจัดท ำหลักสูตรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำสู่กำรพัฒนำฐำนสมรรถนะ
ด้วยกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning แบบ Fundamental AL Training ซึ่งเป็นกำรจัดกระบวนกำรพัฒนำ
ด้วยครูแกนน ำโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐำนระหว่ำงศูนย์บริหำรกำรพัฒนำศักยภำพบุคคลเพ่ือควำมเป็นเลิศ 
(HCEC) โดยมีหลักสูตรกำรพัฒนำประกอบด้วย ๕ modules ได้แก่ (๑) ปรับกระบวนทัศน์ชี้ชัด
สมรรถนะ (๒) ออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้สู่สมรรถนะ (๓) สร้ำงสื่อนวัตกรรมน ำสู่สมรรถนะ (๔) วัด
และประเมินสมรรถนะผู้เรียน (๕) นิเทศ ติดตำม หนุนเสริม เพ่ิมเติมสมรรถนะ โดยจะมีกำรติดตำม 
ผลกำรน ำไปใช้และพัฒนำครูทั่วประเทศให้ครบถ้วน ส ำหรับใน พ้ืนที่ที่ครูยังไม่ได้รับกำรอบรมจะมี
ศึกษำนิเทศก์มำเป็นพ่ีเลี้ยงในกำรจัดกำรเรียนรู้ Active Learning ในห้องเรียนเพ่ือลงสู่นักเรียน และ
สร้ำงเครือข่ำยกำรนิเทศให้เข้มแข็งแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียน  
มีสมรรถนะผู้เรียนตำมศตวรรษที่ ๒๑ ส่วนกระบวนกำรกำรนิเทศ กำรจัดกำรเรียนรู้เชิงรุก  (Active 
Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียนจะด ำเนินกำรโดยนิเทศชั้นเรียน/สังเกตชั้นเรียน ส ำหรับกำรติดตำม
กำรพัฒนำสมรรถนะผู้เรียนของ สพฐ. จะแบ่งเป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ (ภำยใน ๑ เดือนหลังกำร
อบรม) โรงเรียนต้องจัดท ำและส่งแผนกำรขับเคลื่อนระดับโรงเรียน ระยะที่ ๒ (๒ – ๓ เดือน หลังกำร
อบรม) ครูเครือข่ำยส่งหน่วยกำรเรียนรู้และแผนกำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร มีกำรติดตำม  
กำรจัดกำรเรียนรู้แบบบูรณำกำร และระยะที่ ๓ (๔ – ๕ เดือน หลังกำรอบรม) ต้องมีกำรติดตำมผล 
กำรพัฒนำสมรรถนะของผู้เรียนและน ำเสนอผลงำนนักเรียน ผลกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศของครู และกำร



 

- ๔๑ - 
 

บริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำ แบบ on-site ส ำหรับพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำซึ่งได้มีกำรด ำเนินกำร
มำแล้ว ๓ ปี มีกำรผลักดันกฎหมำยล ำดับรองเพ่ือสนับสนุนกำรท ำงำนในพ้ืนที่นวัตกรรมให้มีควำม
คล่องตัวโดยปัจจุบันมีโรงเรียนที่พร้อมเข้ำร่วมเป็นโรงเรียนน ำร่องเพ่ิมมำกขึ้นใน ๘ จังหวัด และมี
เพิ่มเติมอีก ๕ จังหวัดซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ มีกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรศึกษำ ปรับกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน Active Learning และปรับหลักสูตรสถำนศึกษำเข้ำสู่สมรรถนะ ซึ่งเป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ 
รวมทั้งได้มีกำรแต่งตั้งคณะผู้ประเมินอิสระตำมพระรำชบัญญัติพ้ืนที่นวัตกรรมกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 

 

เลิกประชุม เวลา ๑๙.๐๖ นาฬิกา 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 


