
 
 
 
 
 
 

 
โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
(เกียกกาย) พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

ก่อนเปิดการประชุม พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้อนุญาตให้
สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที่ เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด                      
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จ านวน ๑๐ คน เป็นเวลาพอสมควร 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม                        
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

(๑) เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม                                               (ไม่มี) 

(๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม                                                                (ไม่มี) 

(๓) กระทู้ถำม                                                                                    (ไม่มี) 

(๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว                                  จ ำนวน  ๔  เรื่อง    
 

 
  ผลกำรพิจำรณำ 

ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (พลเอก วสันต์  สุริยมงคล) 
ประธานคณะท างานพิจารณาศึกษาแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภควิถีใหม่ (นายถนัด  มานะพันธุ์นิยม) และ
เลขานุการคณะท างาน (นายอินธนันต์  เหล็กนวลชูสิน) ได้ร่วมกันเสนอผลการพิจารณาศึกษา                     

   ๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการคุม้ครองผู้บริโภควถิีใหม่ 
ซึ่งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บรโิภคพิจารณาเสร็จแลว้ 
(เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่น่ึง)                
วันอังคารที่ ๒๘ มถิุนายน ๒๕๖๕) 
  

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง)  

วันอังคำรที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕  
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ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการได้ด าเนินการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม                
การสนทนากลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
ภาคประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ๓ ประเด็น ดังนี้ 

๑. สภำพกำรบังคับใช้ของกฎหมำยที่อยู่ในหน้ำที่และอ ำนำจในกำรด ำเนินงำน             
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย พบว่า (๑) กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ 
ที่มีต่อการคุ้มครองผู้บริโภค มีความล้าสมัย ขาดความชัดเจน มีความขัดแย้งกัน และไม่ครอบคลุม                    
ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน (๒) การด าเนินงานของหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค                    
ขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงาน บุคลากรไม่ เพียงพอและขาดความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
เฉพาะทางตามภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมาย ขาดแคลนอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย หน่วยงาน              
ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้เบ็ดเสร็จภายในหน่วยงานเดียว และไม่มีระบบการเชื่อมโยงถ่ายโอน
ข้อมูลภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 

๒. แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำของผู้บริโภคในสภำพบริบทวิถีใหม่ จะต้อง
เร่งด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน บูรณาการในการบังคับใช้
กฎหมายร่วมกันของหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ก าหนดอัตราโทษสูงขึ้นเพ่ือให้ผู้กระท าความผิด
เกรงกลัว พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงหน่วยงานได้ง่ายขึ้น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้กับประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลาง
ระหว่างหน่วยงานร่วมกันเพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวด เร็ว ตลอดจนส่งเสริม             
การซื้อขายสินค้าออนไลน์ให้อยู่ในแพลตฟอร์ม (Platform) จดทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าเพ่ือเป็นข้อมูลในการตรวจสอบและผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการคุ้มครองผู้บริโภค               
มีอ านาจในการสั่งปิดเว็บไซต์ที่กระท าผิดกฎหมาย และหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคควรบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจังและท างานเชิงรุกในการป้องปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค     
อีกทั้งควรก าหนดแนวทางการท างานร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภค โดยเสริมการท างานร่วมกันเพ่ือให้เกิด
การแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓. ข้อเสนอเชิงนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำกำรคุ้มครองผู้บริโภควิถีใหม่  แบ่งเป็น                
(๑) ข้อเสนอด้านการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค โดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคที่มี               
ความซับซ้อนและมีความเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหนว่ยงาน 
ซึ่งคณะอนุกรรมการสามารถแต่งตั้งคณะท างานคณะหนึ่งคณะใดเพ่ือท าการศึกษาและแก้ไขปัญหา
เฉพาะเรื่องดังกล่าว อันจะน าไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง  
(๒) ข้อเสนอด้านการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อผู้บริโภค ควรเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพ่ือพัฒนา
ระบบการรับเรื่องร้องเรียนและติดตามผลการด าเนินงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชัน รวมถึง



- ๓ - 
 

การส่งต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค เป็นการลดขั้นตอนด้านระยะเวลา
และอ านวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค (๓) ข้อเสนอด้านการประสานความร่วมมือกับสภาองค์กรของ
ผู้บริโภค โดยการประสานความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้านการคุ้มครองผู้บริโภคกับ                  
สภาองค์กรของผู้บริโภคในการเพ่ิมช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค และประสานการแก้ไขปัญหา
ตามความประสงค์ของผู้บริโภคโดยไม่ท างานซ้ าซ้อนกัน การเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลข่าวสารในการ
เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และการประสานความร่วมมือเชิงวิชาการร่วมกันอันจะน าไปสู่การช่วยเหลือ
ผู้บริโภคให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีหน่วยงานกลางด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันสมัย ควรพัฒนา
ระบบการสร้างฐานข้อมูลของผู้ประกอบการทุกระดับเพ่ือติดตาม ตรวจสอบ หรือส่งเสริมให้รูปแบบ              
การซื้อขายสินค้าหรือบริการเป็นไปตามกฎหมาย ควรมีมาตรการที่ชัดเจนในการด าเนินก าร                      
อย่างเด็ดขาดกับผู้ประกอบธุรกิจที่โฆษณาหลอกลวงหรือเอาเปรียบผู้บริโภค  ควรมีศูนย์ข้อมูล                      
เพ่ือผู้บริโภคในการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้บริโภคเข้าถึงข่าวสารได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว และพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคในระดับชาติ  

ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมำธิกำร และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยัง
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 

 
  ผลกำรพิจำรณำ 
  ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (นายเจตน์  ศิรธรานนท์) และประธาน 
คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีต่อประชาชน (พลโท อ าพน  ชูประทุม) 
ได้เสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ปัจจุบันการขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ               
ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ท าให้ประชาชนขาดโอกาสเข้าถึงบริการสุขภาพปฐมภูมิ ภารกิจของ
หน่วยงานการขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิมีจ านวนมาก การด าเนินการแต่ละด้านยังมี ปัญหา
อุปสรรคหลายประการ เนื่องจาก ไม่มีหน่วยงานขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีสถานะทางกฎหมาย

   ๔.๒  รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรือ่ง กำรจัดตั้งหน่วยงำนขับเคลือ่นระบบสุขภำพปฐมภูมิ 
ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะกำรด ำเนินกำรระบบสุขภำพปฐมภูมิ 
ซึ่งคณะกรรมำธกิำรกำรสำธำรณสุขพิจำรณำเสร็จแลว้  

(เป็นเรือ่งที่เลื่อนมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งทีห่น่ึง)                    
วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕) 
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ที่ชัดเจน เป็นเพียงหน่วยงานย่อยภายในระดับกรม ส่งผลให้การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิ
ล่าช้า โดยการด าเนินการบริการสุขภาพปฐมภูมิจัดตั้งได้เฉพาะในพ้ืนที่ที่มีความพร้อม โดยเฉพาะ            
เขตเมืองใหญ่ และมีข้อสังเกตว่า การถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
(รพ.สต.)) ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ เป็นต้นมา สามารถถ่ายโอนได้เพียง ๖๕ แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๖ จากจ านวน รพ.สต. ทั้งหมด เนื่องจากความไม่พร้อมของหน่วยรับถ่ายโอนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความไม่พร้อมของ รพ.สต. ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะ  
ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ว่า ๑) หน่วยงานขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ควรเป็นหน่วยงานระดับกรม 
เพ่ือให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล รวมทั้งให้มีหน่วยงานระดับภูมิภาคและพ้ืนที่ ๒) ควรก าหนดหน้าที่ให้ รพ.สต. 
เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างเครือข่ายปฐมภูมิกับภาคส่วนอื่น ๓) รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ควรก าหนดให้เป็นรูปแบบคณะกรรมการการบริหารร่วมกันของเครือข่ายในพ้ืนที่ 
๔) ไม่ควรก าหนดจ านวนประชากรขั้นต่ าเป็นเกณฑ์ในการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ เนื่องจากเป็น
อุปสรรคกับพื้นที่ชนบทที่ส่วนใหญ่มีจ านวนประชากรไม่ครบ ควรค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
เป็นเกณฑ์ ๕) ควรพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของเทคโนโลยี Telemedicine และการเชื่อมโยงข้อมูล
ประวัติการรักษาในระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมถึงหน่วยบริการปฐมภูมิ ๖) ควรยกระดับ รพ.สต.  
ให้มีศักยภาพ และเพ่ิมขวัญและก าลังใจให้บุคลากร ทั้งในด้านค่าตอบแทนและความก้าวหน้า                  
๗) ควรพัฒนาและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีอยู่ให้มีความสามารถ
ในด้านระบาดวิทยา ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และ ๘) เพ่ือก าหนดความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทาง             
การถ่ายโอน รพ.สต. ควรก าหนดพ้ืนที่น าร่อง (Sandbox) เพื่อให้ทราบถึงข้อดีข้อเสียและประสิทธิภาพ
ที่เกิดกับประชาชนอย่างชัดเจน   
  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม  
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า เห็นด้วยกับการสนับสนุน  
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิต่อไป เพราะให้บริการสาธารณสุขพ้ืนฐานที่มีคุณภาพในราคา
ค่าบริการที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งปัจจุบันงานด้านบริการสุขภาพปฐมภูมิได้เริ่มถ่ายโอนบริการจากส่วนกลาง
ไปยังส่วนท้องถิ่น และท างานร่วมกันแบบภาคีเครือข่าย โดยมีกระทรวงสาธารณสุขช่วยสนับสนุน                  
การขับเคลื่อนการด าเนินงานให้มีความเข้มแข็ง และเห็นว่า หน่วยงานขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ 
ไม่จ าเป็นต้องเป็นหน่วยงานระดับกรม โดยอาจเป็นเพียงหน่วยงานหนึ่งในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข ซึ่งมีหน้าที่ดูแลภาพรวมระบบสาธารณสุขของประเทศ แต่ต้องเป็นหน่วยงานที่มี
ประสิทธิภาพทั้งด้านวิชาการ ด้านการประสานงาน การผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ  และจากสถิติ
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง หัวใจ และเบาหวาน ที่เพ่ิมขึ้นทุกปี จึงเห็นด้วยกับการยกระดับ
บริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการสุขภาพของ
ประชาชน ด้วยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและสนับสนุนงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง              
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การส่งเสริมป้องกันโรค เพ่ือให้ประชาชนตระหนักรู้และดูแลสุขภาพของตนเองต่อไปในภาวะที่ประเทศ
ไทยก าลังเข้าสู่สังคมสูงวัย นอกจากนี้ มีข้อเสนอให้พิจารณาโครงการสุขศาลาพระราชทานที่ได้เปิด
ให้บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน เป็นเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ต่อไป 
  ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (นายเจตน์  ศิรธรานนท์) และประธาน 
คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีต่อประชาชน (พลโท อ าพน  ชูประทุม) 
ได้ชี้แจงว่า ประเทศไทยยังต้องมีการพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสร้าง
ความเท่าเทียมกันทางสุขภาพของประชาชนในทุกพ้ืนที่ให้ก้าวหน้าต่อไป โดยหากมีหน่วยบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยสนับสนุนงานการส่งเสริมป้องกันโรค ซึ่งเป็นนโยบายส าคั ญของ
กระทรวงสาธารณสุขมาตลอด และแม้ว่าเครือข่ายหน่วยบริการทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค           
จะมิได้อยู่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด แต่กระทรวงสาธารณสุขก็ท าหน้าที่ก ากับดูแล              
การด าเนินงานของหน่วยบริการปฐมภูมิทั้งระบบไม่ว่าในพ้ืนที่ใด ให้ด าเนินการได้ตามมาตรฐาน                 
เพ่ือสร้างการสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้น 
คณะกรรมาธิการเห็นว่า ควรมีหน่วยงานหลักเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและการด าเนินงานทั้งในระดั บ
นโยบายส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเสนอว่าในระยะเร่งด่วน ควรเร่งรัดการจัดตั้งเป็นหน่วยงาน
ระดับกอง โดยแปรสภาพจากส านักสนับสนุนบริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นกองสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิเพ่ือให้มีสถานะทางกฎหมาย ส่วนในระยะต่อไปจะยกระดับเป็นหน่วยงานระดับกรมเพ่ือให้มี
สถานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ขึ้นอยู่กับภารกิจงานเป็นส าคัญ และขอรับข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา
ไปพิจารณาด าเนินการต่อไป 

  ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมำธิกำรและมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป  
 

 

  ผลกำรพิจำรณำ 
 รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๑ (นายกิตติ  วะสีนนท์) ได้เสนอ
รายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาถึงความเป็นมา กระบวนการแต่งตั้ง  

   ๔.๓ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรือ่ง กำรปฏิบัติหนำ้ที่ของผูต้รวจกำรเลอืกตั้ง 
ซึ่งคณะกรรมำธกิำรกิจกำรองค์กรอสิระตำมรฐัธรรมนูญพิจำรณำเสร็จแล้ว  

(เป็นเรือ่งที่เลื่อนมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งทีห่น่ึง)                     
วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕) 
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และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง เพ่ือให้ทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง โดยผู้ตรวจการเลือกตั้งเกิดขึ้นจากแนวคิดของคณะกรรมการ                      
ร่างรัฐธรรมนูญที่ยกเลิกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่มีอยู่เดิมเนื่องจากเป็นกลไกที่ยังไม่มี
ความเป็นกลาง ซึ่งที่ผ่านมาผู้ตรวจการเลือกตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่ง 
ที่ว่างและการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แต่ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจ  
การเลือกตั้งส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยปรากฏผลงานด้านการตรวจจับการกระท าความผิดกฎหมายเกี่ยวกับ  
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือการกระท าใดที่จะเป็นเหตุท าให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต 
หรือเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมาธิการจึงได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ดังนี้     

  ๑. ข้อสังเกต ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีหน้าที่และอ านาจค่อนข้างจ ากัด ท าให้ไม่ค่อยมี
บทบาทเมื่อมีการจัดการเลือกตั้ง รวมถึงการสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตัง้และ
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด  นอกจากนี้ การที่มิได้มีการก าหนดคุณสมบัติ 
ของผู้ตรวจการเลือกตั้งไว้ว่าจะต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัด 
การเลือกตั้ง ซึ่งอาจท าให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งไม่มีความเข้าใจหน้าที่และอ านาจรวมทั้งภารกิจต่าง ๆ  
อย่างเพียงพอ ประกอบกับผู้ตรวจการเลือกตั้งจะปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็น "ผู้ตรวจ  
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด" เท่านั้น โดยการคัดเลือกใช้วิธีการจับสลากซึ่งท าให้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ 
ครบทุกคน และวิธีการจับสลากอาจไม่ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดมาปฏิบัติหน้าที่ ส่วนผู้ที่ได้รับ 
การคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดที่มิได้มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่ที่
แต่งตั้งอาจไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมความพร้อมเพ่ือปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้  
ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ยังคงเป็นลักษณะการตรวจสอบ                  
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้ง ยังไม่ค่อยปรากฏผลงานด้านการตรวจจบัการกระท าความผดิ
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจ าจังหวัด ไม่ได้เป็นลักษณะการท างานร่วมกัน จึงน ามาสู่การขาดความสัมพันธ์ที่ดีและ
ความร่วมมือระหว่างกัน  
 ทั้งนี้ แม้ว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งประจ าจังหวัดจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะช่วงที่มีการจัด 
การเลือกตั้ง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดแล้ว  
กลับพบว่า ใช้งบประมาณมากกว่า อีกทั้งยังพบปัญหาเชิงโครงสร้างของผู้ตรวจการเลือกตั้งที่ไม่อ านวย 
ให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งสามารถช่วยเหลือหรือแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งและส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดในการควบคุมดูแลการเลือกตั้ง               
ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมได้  



- ๗ - 
 

 ๒. ข้อเสนอแนะ ควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยยกเลิกผู้ตรวจการเลือกตั้ง และให้น าคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจ าจังหวัดมาด าเนินการแทน พร้อมทั้งก าหนดหน้าที่และอ านาจให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
ไม่ซ้ าซ้อนกับส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด โดยให้มีหน้าที่และอ านาจ                          
ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ด าเนินการเลือกตั้ง และการกระท าความผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือการกระท าใดที่จะเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป                
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ซึ่งเป็นหน้าที่และอ านาจเดิมของผู้ตรวจการเลือกตั้ง รวมทั้งแก้ไขเพ่ิมเติม
ประเด็นที่เคยเป็นปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดเพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรมีแนวทาง                
ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้ง ในระหว่างที่ยังไม่มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งอาจช่วยลด
ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง เช่น การสรรหาผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
หรือค่าตอบแทนของผู้ตรวจการเลือกตั้ง รวมทั้งส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด               
ควรจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง และควร
อ านวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานส าหรับผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจ าจังหวัด รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่ประชาชนด้วย  
 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า เห็นด้วยกับการยกเลิกผู้ตรวจการเลือกตั้ง 
และให้น าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมาด าเนินการแทน โดยต้องก าหนดให้มีกระบวนการ
คัดเลือกเพ่ือให้ได้ผู้ที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานและไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องมีความรู้ 
มีประสบการณ์ และมีความคุ้นเคยกับพื้นที่ที่จะต้องไปปฏิบัติงาน นอกจากนี้ เห็นว่าผู้ตรวจการเลือกตั้ง
และกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดมีหน้าที่และอ านาจต่างกัน โดยผู้ตรวจการเลือกตั้งมีกรอบอ านาจ            
ที่เริ่มต้นจากการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่วนกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด                   
มีอ านาจอ านวยการการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ซึ่งกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด
สามารถท าหน้าที่อ านวยการการเลือกตั้งได้อย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากมีการประชุมคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ าจังหวัดทุกสัปดาห์ เพ่ือพิจารณากลั่นกรองเรื่องส าคัญในรูปแบบของคณะกรรมการ 
มิใช่การพิจารณาโดยบุคคลเพียงคนเดียว เช่น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาน าเสนอบุคคลที่จะไปท าหน้าที่  
เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์
เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง และมีความเป็นกลาง เพ่ือให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต โปร่งใส  
และเที่ยงธรรม  อย่างไรก็ตาม ผู้ตรวจการเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดจะผ่านการเป็นผู้อ านวยการ  
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การเลือกตั้งประจ าจังหวัดมาแล้วทั้งสิ้นซึ่งบุคคลดังกล่าวย่อมเป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ 
เกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้ง หากมีการยกเลิกผู้ตรวจการเลือกตั้งควรผนวกบทบาทในส่วนที่ดีของ
ผู้ตรวจการเลือกตั้งไปเป็นหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดด้วย 
 ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (นายกล้านรงค์  จันทิก) 
ได้ชี้แจงสรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการอยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทั้ง ๕ องค์กร โดยจะได้พิจารณาว่าองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญดังกล่าวได้ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจที่กฎหมายก าหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ รวมทั้งศึกษาเหตุขัดข้องที่ไม่สามารถด าเนินการตามกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ                    
และสมควรที่จะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์กรหรือไม่ อย่างไร  
ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของสมาชิกวุฒิสภาเป็นข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมาธิการจะได้รับ
ไปพิจารณาด าเนินการศึกษาเพิ่มเติมตามหน้าที่และอ านาจต่อไป  

 ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมำธิกำร และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยัง
คณะรัฐมนตรี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง และคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พิจำรณำ
ด ำเนินกำรต่อไป  
 

 

  ผลกำรพิจำรณำ 
กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการ

ผู้สูงอายุและสังคมสูงวัยเยาวชน (นายอ าพล  จินดาวัฒนะ) และอนุกรรมาธิการและเลขานุการ                         
คณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย (นางกรรณิการ์  บรรเทิงจิตร) 
ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่                     
พ.ศ. ๒๕๔๘ บางจังหวัดเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) และคาดว่าในปี                   
พ.ศ. ๒๕๗๘ ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged Society) จึงจ าเป็นต้องมีการ
เตรียมความพร้อมส าหรับการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่ (ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่งพิง) โดยแบ่งออกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มติดบ้าน ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ดูแลตนเองได้บ้าง 

   ๔.๔ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรือ่ง ระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพ่ึงพิง                
ของประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมำธกิำรกำรพัฒนำสังคม และกิจกำรเดก็ เยำวชน สตรี ผูสู้งอำยุ             
คนพิกำร และผูด้้อยโอกำสพิจำรณำเสร็จแล้ว  
(เป็นเรือ่งที่เลื่อนมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งทีห่น่ึง)               
วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕) 
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ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง และกลุ่มที่ ๒ กลุ่มติดเตียง ซึ่งหมายถึง ผู้ที่พึ่งตนเองไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 
พิการหรือทุพพลภาพ  ทั้งนี้ เนื่องจากบริบทสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากกรณีที่ประชากรมีอายุ            
ยืนยาวขึ้น มีการพ่ึงพิงทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป มีการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว 
มีผู้สูงอายุอยู่ตามล าพังในครัวเรือนเพ่ิมขึ้น และขาดแคลนผู้ดูแลทั้งในภาคธุรกิจและอาสาสมัคร ฉะนั้น 
มาตรการดูแลผู้สูงอายุตามกฎหมายจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ทั้งพระราชบัญญัติสถานประกอบการ              
เพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติเพ่ือสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน             
ที่สังกัด เช่น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร                 
การดูแลผู้สูงอายุ เป็นต้น  ทั ้งนี ้ รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิง แบ่งได้ เป็น ๓ กลุ่ม คือ                   
กลุ่มที่ ๑ ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนด้วยการให้บริการกันเองในชุมชน มี ๔ ลักษณะ 
ได้แก่ (๑) บริการดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงโดยผู้ให้การดูแล (Care Giver : CG) (๒) บริการ
ดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (๓) บริการดูแลสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยอาสาสมัครอื่น (อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ : อผส. และอาสาสมัครสาธารณสุข) 
และ (๔) บริการดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงโดยการให้บริการในรูปแบบอื่น (นวัตกรรม
บริการสุขภาพเชิงรุกของโรงพยาบาลชุมชน รพสต. และท้องถิ่น) กลุ่มที่ ๒ ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงด้วยการให้บริการในลักษณะสถาบันของภาครัฐ (Public Institutional Care) มี ๕ ลักษณะ 
ได้แก่ (๑) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) (๒) สถานสงเคราะห์คนชราในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (๓) การจัดบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงโดยกรุงเทพมหานคร 
(โรงพยาบาลราชพิพัฒน์) (๔) การจัดบริการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงโดยสภากาชาดไทย                    
(ศูนย์ส่งเสริมฟ้ืนฟูสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี และโครงการสวางคนิเวศ) และ (๕) การจัดบริการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงโดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ภาครัฐ  และกลุ่มที่ ๓ ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพ่ึงพิงด้วยการให้บริการในลักษณะสถาบันของภาคเอกชน (Private Institutional Care)                         
มี ๓ ลักษณะ ได้แก่ (๑) วิสาหกิจเพ่ือสังคม (๒) การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงโดยภาคธุรกิจ
เอกชน และ (๓) การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยองค์กรภาคประชาสังคม (มูลนิธิ) ในการนี้ 
คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะ ๒ ประเด็น กล่าวคือ (๑) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ได้แก่ การให้
ความส าคัญกับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Community Based Care) การส่งเสริมสนับสนุนการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชนโดยจตุพลังในต าบล การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและลดบทบาทของภาครัฐโดยพัฒนา
นโยบายและมาตรการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมและเอกชนได้ใช้วิสาหกิจเพ่ือสังคมในการบริหารจัดการ
เป็นรูปธรรมและกว้างขวาง การพัฒนาระบบการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง การก ากับดูแล           
การให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงตามมาตรฐานและการควบคุมก ากับดูแลสถานพยาบาลผู้สูงอายุ 
และ (๒) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ และด้านการ
ให้บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง 
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ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม                 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า  (๑) ควรด าเนินการดูแลผู้สูงอายุ             
ที่มีภาวะพ่ึงพิงให้สอดคล้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๓ โดยเฉพาะในแผนกลยุทธ์รายหมุดหมายที่เกี่ยวข้อง (๒) ควรให้ความส าคัญต่อระบบ
สุขภาพอนามัยโดยการเพ่ิมโอกาสของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีให้สามารถมีส่วนร่วมในสังคม ช่วยเหลือตนเอง 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Active Aging หรือ Healthy Aging) รวมถึงสุขภาวะในช่องปากที่ดีด้วย                
(๓) ควรสนับสนุนให้ผู ้สูงอายุได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ  การเข้าร่วมกิจกรรมการด าเนินชีวิต                  
ที่เหมาะสม และการเข้าถึงซึ่งสิ่งเหล่านั้นได้โดยง่าย รวมถึงสนับสนุนการบริการประกันสุขภาพ                   
ของผู้สูงอายุร่วมกับภาคเอกชน (๔) ควรพิจารณาให้เกิดความสอดคล้องของอุปสงค์และอุปทาน 
(Demand and Supply) กล่าวคือ ปริมาณของผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิงกับจ านวนผู้ดูแล (Caretaker)    
ควรมีสัดส่วนที่เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการ โดยสนับสนุนให้อาชีพผู้ดูแลมีความแพร่หลาย ไม่ถูก
จ ากัดโดยทัศนคติหรือค่านิยมด้านความสะอาด รายได้ หรือเงื่อนไขอื่นใด รวมทั้งมีการศึกษาเพ่ิมเติม           
เพ่ือให้ เกิดกลยุทธ์หรือนโยบายเพ่ือการพัฒนาอาชีพผู้ดูแล (๕) ควรมีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแรง                      
โดยมีงบประมาณที่เพียงพอส าหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง และ (๖) ควรสนับสนุนระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพ่ึงพิงในชุมชนด้วยการให้บริการกันเองในชุมชน โดยเริ่มจากการส่งเสริมให้เกิดการดูแล                 
ในครอบครัว ชุมชน และสังคมที่ใหญ่ขึ้นตามล าดับ 

หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัยเยาวชน (นายอ าพล  จินดาวัฒนะ) ได้ตอบ
ชี้แจงและขอรับประเด็นตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของวุฒิสภา สรุปได้ว่า เพื่อให้เกิดการดูแล
ผู้สูงอายุที ่มีภาวะพึ่งพิงในประเด็นต่าง ๆ กล่าวคือ การด าเนินการให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การให้ความส าคัญกับระบบ
อุปสงค์ (ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง) และอุปทาน (ผู้ดูแล) (Demand and Supply) การดูแลสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (Healthy Aging) โดยเฉพาะสุขภาวะในช่องปากและทันตบุคลากร การ
สนับสนุนอาชีพผู้ดูแล (Caretaker) โดยปราศจากข้อจ ากัดใด ๆ การสนับสนุนระบบเศรษฐกิจทั้งด้าน
งบประมาณ สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ การตระหนักรู้ถึงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง
อย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการพัฒนาที่ครอบคลุม (Inclusive 
Development) อย่างเหมาะสม และการใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาจากสภาพที่แท้จริงของชุมชน
ในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  ทั้งนี้ เพ่ือผลักดันระบบการดูแลผู ้ส ูงอายุที ่ม ีภาวะพึ่งพิง ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

ที่ประชุม พิจำรณำแล้ว เห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้ งข้ อ เสนอแนะ                          
ของคณะกรรมำธิกำร และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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(๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ    (ไม่มี) 

 (๖) เรื่องที่เสนอใหม่                                                                 จ ำนวน  ๒  เรื่อง    

 
  ผลกำรพิจำรณำ 
  ในการพิจารณารายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ของประเทศ ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยมีรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล) กับคณะ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  
  จากนั้น คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากประธานวุฒิสภาให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยรองประธานคณะกรรมาธิการ 
คนที่สาม (ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์) และโฆษกคณะกรรมาธิการ (รองศาสตราจารย์
ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ) ได้ร่วมแถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า  
  ๑) ด้านการอุดมศึกษา จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอุดมศึกษา 
(Disruption) ควรพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาในการเรียนการสอนออนไลน์อาจจะ
แตกต่างจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ควรมีการประเมินผลการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา  
เพ่ือปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการสอนให้เหมาะสมทั้งกับนักศึกษาและครูผู้สอน ๒) กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม มีแพลตฟอร์ม  ThaiMOOC และ MOOC 
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ควรจะมีการเชื่อมโยงให้เกิดการท างานเป็นแพลตฟอร์มเดียวกัน สนับสนุน
แพลตฟอร์มเพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ  (NDLP) ควรมีแพลตฟอร์มเดียวที่ครอบคลุมการศึกษา 
ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา วัยท างาน และวัยเกษียณ อันจะท าให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการด าเนินงานและงบประมาณในการด าเนินการ ดังนั้น 
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ควรประสานความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และกระทรวงศึกษาธิการ อันเป็นการ
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ทุกช่วงวัยตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ควรพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดอนัดบั
มหาวิทยาลัยโลก (World University Rankings) ให้ถ่องแท้ในหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีของ 
การประเมินผลตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในแต่ละเกณฑ์ ทั้งนี้ ควรเลือกใช้หลักเกณฑ์  

   ๖.๑ รำยงำนกำรพัฒนำกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
ประจ ำปี ๒๕๖๔ 
(ตำมมำตรำ ๑๑ (๑๐) แห่งพระรำชบัญญัตสิภำนโยบำยกำรอดุมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย     
และนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
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บางประการในการน ามาชี้วัด โดยไม่จ าเป็นต้องใช้หลักเกณฑ์ทั้งหมด เพ่ือให้ทราบถึงอันดับเฉพาะด้าน
และสอดคล้องตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายตามแนวทางการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย (Reinventing University) อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกัน
ของแต่ละมหาวิทยาลัยเพ่ือเสริมความเข้มแข็งเฉพาะด้านให้สามารถแข่งขันระดับโลกได้ อย่างไรก็ตาม 
การจัดแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเฉพาะ
กลุ่มการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก และกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม ควรให้เกิดการแข่งขันและสร้างผลงานตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ของ Times Higher Education University Rankings (THE) ให้ เ พ่ิมมากขึ้น  อีกทั้ ง  ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายการวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์การอุดมศึกษาแห่งชาติ  (สอวช.) 
กระทรวงศึ กษาธิ ก าร  ควรบู รณาการร่ วมกั บกระทรวงศึ กษาธิ ก าร เ พ่ือจั ดท าหลั กสู ต ร  
และพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ STEM ที่ส่งเสริมให้นักเรียนตั้งแต่ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าใจการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ด้วยหลักสูตร 
ที่เหมาะสมตามวัย เสริมความรู้ให้กับนักศึกษาต่างสาขาได้เรียนรู้ระหว่างกันผ่านหลักสูตรระยะสั้น  
อาทิ สายวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และพัฒนาก าลังคน  ที่สามารถ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นการผสมผสานศาสตร์เหล่านี้ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้  สอวช. ควรออก
มาตรการที่จะบรรเทาปัญหาของครอบครัวยากจน เพ่ือท าให้อัตราการเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา  
ของครอบครัวยากจนเพ่ิมขึ้น จะเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ าได้อีกทางหนึ่ง การก าหนดนโยบาย  
ของ สอวช. ควรปรับทิศทางของสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการ  
ของประเทศ ผลักดันการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ  
กับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) เพ่ือสร้างรูปแบบการเรียนรู้ 
หรือหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งนี้ เพ่ือการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาในการตอบโจทย์ความต้องการ               
ของประเทศ ควรเร่งออกกฎหมายล าดับรองของพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เสร็จภายในเวลาก าหนด             
ใช้บังคับ และเร่งรัดการออกกฎหมายล าดับรองของพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรสนับสนุนด้านงบประมาณในการเริ่มต้นธุรกิจ หรือจัดหาสถาบันการเงิน
มาพิจารณาแผนธุรกิจของนักศึกษา ควรมีเวทีในการส่งเสริมสนับสนุน Start up และจัดตั้งพื้นที่ส าหรับ
ทดสอบนวัตกรรม (Sandbox) ในทุกมหาวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จึงควรก าหนด                     
การด าเนินงานในเชิงพ้ืนที่ให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดการทับซ้อนในการท างานเชิงพ้ืนที่ หรือเกิดการแข่งขันกัน
ท างานเชิงพื้นที่ 
  ๒) ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สอวช. ควรเร่งสร้างความสามารถ                    
ในด้านวิจัย วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (ววน.) สู่การเก็บเกี่ยวผลในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 
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สนับสนุนการสร้างเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ให้ความรู้แก่เกษตรกรเรื่องการผลิตภายใต้
มาตรฐานทางการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนการศึกษา วิจัยและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกี่ยวกับอาหารเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ จีโนมิกส์ 
(Genomics) วัคซีน และยาชีววัตถุ  และมีมาตรการส่ง เสริมอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้น จากสถานการณ์ช่วงโควิด -๑๙ ส่งผลให้การลงทุนของเอกชน
ชะลอตัว ภาครัฐควรเพ่ิมการลงทุนด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนของ
ภาครัฐต่อภาคเอกชน และรักษาระดับการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อ GDP                    
ควรพิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ือการท าวิจัยและนวัตกรรมให้กับบริษัทเอกชน ควรเร่ง
ด าเนินการกลไก Innovation Sandbox ที่สภานโยบายได้มีมติเห็นชอบหลักการตามที่ สอวช. เสนอ 
เพ่ือส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมด้านใหม่ อีกทั้งควรมีกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประ เทศให้กับ
ผู้ประกอบการ ชุมชนและสังคม เพ่ือประโยชน์ในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเอง และควรมีกองทุน                   
เพื่อสนับสนุนและรองรับการใช้ผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีดังกล่าว   
  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมแล้ว ประธาน                  
ของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า               
เพ่ือความสมดุลมิติวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ควรเพ่ิมการเรียนรู้ให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์                
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสายศึกษาศาสตร์เพิ่มเติม ควรก าหนดขอบเขตในการศึกษาโดยต้องท าทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัยจนถึงสถาบันอุดมศึกษา โดยมีนโยบายให้เกิดการพัฒนาให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ไม่ว่าจะ
เป็นวัยเด็ก วัยแรงงาน หรือวัยผู้สูงอายุ นอกจากนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามแผนแม่บทและแผนปฏิรูป                
ด้านการศึกษา สอวช. ควรบูรณาการร่วมกับกระทรวง อว. เพื่อสนับสนุนการผลิตครูใหม่ พัฒนาครูเดิม 
ให้มีครูครบทุกสายวิชาในทุกพ้ืนที่ ในส่วนของการช่วยเหลือผู้เรียนซึ่งมีฐานะยากจน ขาดโอกาส                 
ทางการศึกษา ถึงแม้จะมีโครงการสนับสนุนทุน อาทิ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) แต่ยังมี
ผู้ด้อยโอกาสซึ่งไม่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ ควรเพ่ิมการสนับสนุนผ่านวิสาหกิจเพ่ือสังคม หรือ
กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา จะเป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาให้กับผูด้อ้ยโอกาส
ได้อีกทางหนึ่ง  
  จากนั้น รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล) และผู้อ านวยการ สอวช. (นายกิติพงค์ พร้อมวงค์) ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า 
ในปัจจุบันแพลตฟอร์มของกระทรวง อว. (ThaiMOOC) ใช้เป็นแพลตฟอร์มกลางมีหลักสูตรและ                
เพ่ิมรายวิชาที่ทันสมัยมากขึ้น มีผู้สนใจเข้าเรียนเป็นจ านวนมาก ใช้ระบบจัดการหน่วยกิตที่สามารถ          
เทียบโอนหน่วยกิตได้ในทุกรูปแบบ มีการประเมินผลการเรียนรู้ในคลังหน่วยกิต สามารถเรียนรู้ได้               
ทุกช่วงวัย และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยระบบมีการเชื่อมโยงระหว่างเอกชนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ               
เกิดประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสถาบันสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กัน          
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ได้มากขึ้น ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยติดอันดับที่ ๒ จากรายการ THE Impact Rankings 2022 
ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดย Times 
Higher Education โดยใช้เกณฑ์ตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ หรือ 
United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs) จ านวน ๑๗ รายการ ซึ่งผลคะแนนของ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยได้มีการลงไปพัฒนา 
ในพ้ืนที่อย่างจริงจัง ทั้งนี้ กระทรวง อว. มีแนวทางในการก าหนดหลักสูตรเพ่ิมเติมในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
การแพทย์ฉุกเฉิน และอุตสาหกรรมเกี่ยวกับกลุ่มไฟฟ้า เพ่ือรองรับการพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้อง          
กับความต้องการของประเทศในอนาคต ส าหรับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยที่ สอวช. ได้รับในปี ๒๕๖๓ 
ได้รับงบสนับสนุนเพ่ิมเติมจากภาครัฐ แต่การวิจัยยังไม่สามารถท าตามเป้าหมายที่วางไว้ได้เนื่องจาก             
การระบาดของโรคโควิด-๑๙ แต่ในปัจจุบันการจัดกลไกต่าง ๆ และงบประมาณเฉพาะเพ่ือน างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้ จัดหน่วยงานรับผิดชอบเข้าไปดูแล จัดผู้ควบคุมงานในแล็บ เพ่ือน างานวิจัยที่ส าเร็จไปต่อยอด
ในด้านอุตสาหกรรมและอื่น ๆ โดยก าหนดนโยบายสนับสนุนทางการเงินเพ่ือสร้างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยต่อไป ส าหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอื่น ๆ สอวช. 
ขอรับไปเพื่อปรับปรุงการจัดท ารายงานเพ่ือน าเสนอต่อวุฒิสภาในปีถัดไป 

  ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ  
 

 

   ผลกำรพิจำรณำ 
  ในการพิจารณารายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ ของที่ประชุมวุฒิสภา มีคณะผู้แทนจากส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมประชุม               
เพ่ือชี้แจงรายงานดังกล่าว โดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) เป็นผู้น าเสนอ
รายงานต่อที่ประชุม  
  จากนั้น  คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รับมอบหมาย     
จากประธานวุฒิสภาให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดย รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กร

   ๖.๒ รำยงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ                 
รำยงำนของผู้สอบบัญชแีละรำยงำนกำรเงินของส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ส ำหรับปีสิ้นสุด
วันท่ี ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔ 
(ตำมมำตรำ ๓๙ วรรคหน่ึง และมำตรำ ๕๔ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยผู้ตรวจกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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อิสระตามรัฐธรรมนูญ คนที่สอง (พลเอก พิสิทธิ์  สิทธิสาร) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม  
สรุปได้ว่า 
  ในประเด็นเกี่ยวกับภำพรวมกำรพิจำรณำศึกษำ ขอน ำเสนอใน ๓ เรื่อง ดังน้ี 
  ๑) ภาพรวมการปฏิบัติงานตามภารกิจ ด้านทรัพยากรบุคคล พบว่ายอดรวม                  
ของบุคลากรโดยรวมในปีนี้กับปีที่ผ่านมาไม่แตกต่างกันมาก พบว่ามีการเลื่อนระดับของบุคลากรในส่วน
ของสายงานสอบสวน และสายงานสนับสนุน จากประเภทวิชาการ (ช านาญการพิเศษ) ไปเป็น
อ านวยการ (ต้น) จ านวนมากถึง ๔๓ คน ส าหรับงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                 
ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ได้รับงบประมาณในแผนงานบูรณาการต่อต้าน               
การทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ิมขึ้น ๓.๔ ล้านบาท ส าหรับผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียน ในปีนี้
ผู้ตรวจการแผ่นดินรับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาทั้งสิ้น  จ านวน ๔,๘๖๖ เรื่อง ด าเนินการแล้วเสร็จ        
จ านวน ๒,๖๗๕ เรื่อง ได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๓,๐๗๓ เรื่อง  
  ๒) ส าหรับผลการแก้ไขปัญหาหรือด าเนินการใด ๆ  ตามที่ได้รับข้อสังเกตหรือค าแนะน า
จากวุฒิสภา ส่วนใหญ่ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขไปแล้ว แต่มีบางเรื่องที่ยังคงต้องติดตามและเน้นย้ า
ต่อไป เช่น การแก้ปัญหาเชิงระบบ การด าเนินการตามพันธกรณีทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
  ๓) ส าหรับผลการด าเนินงานตามรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้น าเสนอใน ๔ เรื่องหลัก ดังนี้  
      ๓.๑) สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มีจ านวน ๓ ยุทธศาสตร์ โดยได้น าเสนอประเด็นการวิเคราะห์ต้นทุน – 
ประสิทธิผล การด าเนินงานตามภารกิจการอ านวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน และการประเมินประสิทธิภาพด้านงบประมาณในการด าเนินงาน เป็นต้น 
     ๓.๒) สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงานในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับพันธกรณีทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     ๓.๓) ความส าเร็จในการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล 
      ๓.๔) ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน 
  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำรมี ๓ ประเด็นหลัก มีดังน้ี 

๑. ประเด็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร มีรำยละเอียดดังน้ี 
  ด้ำนกำรพัฒนำองค์กรผู้ตรวจกำรแผ่นดินและส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิ น                 
ควรน าเสนอในรายงานให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินงานที่ชัดเจน ครอบคลุมและแยกตาม
ระยะเวลา วิธีการด าเนินงานที่สอดคล้องกันในแต่ละพันธกิจ โดยควรแบ่งประเภทของงานที่รับผิดชอบ
ได้อย่างเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์จัดท าแผนงาน วิธีการด าเนินงาน มีการติดตาม 
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และประเมินผลเพ่ือพัฒนาองค์กรไปสู่ความมุ่งหมายในการเป็นองค์กรที่เป็นที่พ่ึงของประชาชน                      
ได้อย่างแท้จริง 
  ด้ำนทรัพยำกรบุคคล จากข้อมูลสถิติผลการด าเนินการเรื่องร้องเรี ยนระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่ามีผลการด าเนินการ              
เรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จที่ลดลง สะท้อนไปที่การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่ควรให้ความส าคัญ
ในการปรับปรุง ควรน าสภาพปัญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลไปพิจารณา
ประกอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
ต่อไป 
  ด้ำนระบบเทคโนโลยี ควรพัฒนาจัดระบบจัดการเรื่องร้องเรียนและเชื่อมโยงข้อมูล
ร่วมกับองค์กรอื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สะดวกต่อการ
ติดตามเรื่องร้องเรียนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนซ้ าซ้อน ทั้งนี้
ควรน าข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณาประกอบการจัดท าแผนแม่บทด้านดิจิทัลของส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพ่ือเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล โดยค านึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่าย
งบประมาณดังกล่าวด้วย 
  ด้ำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง  ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน              
ควรให้ความส าคัญในการจัดท าแผนงานเพ่ือพิจารณาปัญหาอุปสรรคที่ส าคัญและความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น รวมไปถึงในระดับเจ้าหน้าที่ โดยก าหนดกรอบระยะเวลาของการด าเนินงาน แนวทาง            
การแก้ไขปัญหาผลการด าเนินงานที่แล้วเสร็จ และมีการรายงานผลดังกล่าว  
                 ด้ำนกำรปฏิบัติงำน  กรณีการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบ ส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องพิจารณาอย่างจริงจังและให้ความส าคัญเนื่องจากจะเกิดประโยชน์ต่อคนเป็น
จ านวนมาก ควรมีการติดตาม และรายงานผลความคืบหน้าของการด าเนินงาน รวมทั้งให้ความส าคัญ
การด าเนินงานเกี่ยวกับมาตรการเชิงป้องกัน และตระหนักถึงการส่งเสริมการด าเนินงานด้านจริยธรรม
ภายในองค์กร เพ่ือตอบสนองความคาดหวังของประชาชน 
  ด้ำนควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำองค์กร ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินควรแสดงให้เห็น
แผนการด าเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และการยกระดับ
องค์กรอย่างเหมาะสมและชัดเจน วิธีการด าเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง มีการติดตาม และการรายงาน  
ผลความคืบหน้าเพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้มีการพัฒนาตามล าดับขั้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
  ด้ำนกำรด ำเนินกำรตำมพันธกรณี ส าหรับพันธกรณีในประเทศ การน าเสนอข้อมูล             
การสร้างเครือข่ายและการพัฒนาเครือข่าย ในส่วนที่เป็นมาตรการสนับสนุนในเชิงป้องกัน ส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินควรแสดงข้อมูลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 
และสอดคล้องกับแผนงานที่วางแผนไว้ ส าหรับตามพันธกรณีในต่างประเทศ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
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ควรน าเสนอองค์ความรู้ทางวิชาการที่ได้รับจากการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมระดับ
ภูมิภาค หรือการศึกษาดูงานในต่างประเทศ อันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้จริงต่อไป นอกจากนี้การใช้งบประมาณในกิจกรรมการด าเนินโครงการในส่วนของการ
ด าเนินการตามพันธกรณีในต่างประเทศค่อนข้างสูง หากสามารถปรับวิธีการด าเนินงานโดยใช้การ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือการเชิญผู้แทนต่างประเทศมาเยือนประเทศไทยในการเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว จะช่วยประหยัดงบประมาณส่วนนี้ได้ 
 ๒. ประเด็นเกี่ยวกับรำยงำนกำรพิจำรณำรำยงำนของผู้สอบบัญชีและรำยงำนกำรเงิน 
ของส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ส ำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔ มีข้อสังเกตดังน้ี 
  ๒.๑ มีค่าใช้จ่ายบางประเภทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายบุคลากร ส่วนค่าล่วงเวลา
ของปี ๒๕๖๔ ลดลงอย่างต่อเนื่อง หากเปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓ แต่เมื่อ
พิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปัจจุบัน 
ค่าล่วงเวลาควรจะลดลงมากกว่าที่รายงาน ดังนั้น ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินควรให้ความส าคัญ 
ตระหนักถึงความเหมาะสมในการใช้จ่ายและระมัดระวังควบคุมการใช้จ่าย  
   ๒.๒ ค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้สอย โดยเฉพาะค่าประชาสัมพันธ์ พบว่ายังคงค่อนข้างสูง  
แม้ลดลงจากปีก่อนหน้า ดังนั้น ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินควรพิจารณาค านึงถึงเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ และเกิดความคุ้มค่าสอดคล้องกับภารกิจ
ขององค์กร 
 ๓. ประเด็นเกี่ยวกับกำรเสนอรำยงำนประจ ำปีในปีถัดไป 
         ๓.๑ ประเด็นสำระส ำคัญของกำรเสนอรำยงำนประจ ำปี มีดังนี ้
       - ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินควรให้ความส าคัญในการน าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการไปพิจารณาด าเนินการด้วย  
                 - จากรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ปรากฏว่า เอกสารหน้า ๓๙๘ ของรายงาน มีข้อมูล                  
ที่คลาดเคลื่อน แม้เกิดจากขั้นตอนการผลิตเล่มรายงานส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินควรมีระบบ                  
การตรวจทานอย่างรอบคอบและรัดกุมก่อนมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน   
       - จากรายงานผู้ตรวจการแผ่นดินฯ (หน้า ๕๘ - ๕๙) เป็นสถิติแสดงจ านวนเรื่อง
ร้องเรียนที่ด าเนินการแล้วเสร็จจ าแนกตามหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน ซึ่งข้อมูลสถิติที่ดังกล่าว ไม่อาจเขา้ใจ
ถึงความมุ่งหมายของการน าเสนอได้ ดังนั้น ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินควรแสดงสถิติเรื่องร้องเรียน
จ าแนกตามลักษณะงานและระดับความส าคัญเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง ซึ่งจะสามารถสะท้อนได้ว่ามีเรื่อง
ร้องเรียนจ านวนเท่าใดที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนจริงทั้งยังเป็นตัวชี้วัดสภาพโดยรวมถึงความสงบสุข
ของประชาชนได้อีกด้วย  
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     - ตามรายงานผู้ตรวจการแผ่นดินฯ (หน้า ๗๒ - ๑๘๑) ปรากฏผลการแก้ไขปัญหา 
และการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของ  
ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนค่อนข้างมาก โดยไม่มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานดังกล่าว ดังนั้น 
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินควรมีการวิเคราะห์ให้เห็นถึงประเด็นปัญหาการร้องเรียน ข้อบกพร่อง  
ที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไขปัญหา ในลักษณะบัญชีสรุปโดยย่อ 
       - การน าเสนอข้อมูลในส่วนทรัพยากรบุคคลของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
ยังไม่เพียงพอ ดังนั้น ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินควรแสดงข้อมูลเปรียบเทียบจ านวนทรัพยากรบุคคล
ของปีก่อนหน้าและปีที่รายงาน พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องความส าเร็จในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาทบทวนโครงสร้างและกรอบอัตราก าลังตามประเภทและ
สายงานที่เหมาะสมต่อไป    
  ๓.๒ ประเด็นรูปแบบของรำยงำนประจ ำปี มีดังนี้ 
   - การน าเสนอรายงานประจ าปี ควรแสดงข้อความอันเป็นสาระส าคัญส่วนแรก
ของรายงาน ที่กล่าวถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตของการรายงานเพ่ือให้ผู้อ่านได้รับทราบความเป็นมา
และวัตถุประสงค์ของรายงานนั้น กรณีนี้ คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะดังกล่าวในรายงานปีก่อนหน้า
แล้ว แต่ยังไม่มีการเพ่ิมเติมในรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างไรก็ตาม ส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ขอน าไปปรับปรุงในเล่มรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป 
   - การพิจารณาจัดท ารายงาน ควรค านึงว่าประสงค์ให้ผู้อ่านทราบประเด็นใด 
วุฒิสภาและประชาชนควรทราบหรือต้องทราบเรื่องใด ประกอบกับข้อมูลการน าเสนอ ควรมีการ
สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของปีก่อนหน้าและปีที่รายงานผลของการด าเนินงาน 
ปัญหาและอุปสรรคพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขอย่างชัดเจนด้วย 
             แต่อย่างไรก็ตามการเปิดเผยข้อมูลใน “รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” ควรบ่งบอกถึงเจตนารมณ์ของรายงานอย่างชัดเจน ข้อมูลมีความถูกต้อง  
ตรงประเด็น น่าเชื่อถือ เข้าใจได้ง่าย เหมาะสม ทันกาล และเปรียบเทียบได้ รวมทั้งมีการปรับปรุง                
การด าเนินงานภายในองค์กรให้ดีขึ้นอยู่เสมอนั้น ถือว่ามีความส าคัญมาก อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนที่จะเข้าใจถึงบทบาทและภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างแท้จริง และน าไปสู่ความเชื่อมั่น
ต่อส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและ
ประเทศชาติต่อไป     
  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมแล้ว ประธาน
ของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า  
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  การด าเนินการศึกษาแก้ไขเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินในเชิงระบบโดยเฉพาะ
การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในช่วงทีเ่กดิ
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในช่วงปี ๒๕๖๔ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีการน า
ผลการศึกษาดังกล่าวมาช่วยแก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่เกิดขึ้น
ในขณะนี้อย่างไร 
  ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอ านาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฏิบัตินอกเหนือ
หน้าที่และอ านาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือเสนอแนะต่อหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๒๓๐              ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ถือเป็นหน้าที่และอ านาจที่กว้างขวางโดยไม่จ าเป็นต้องเป็น              
เรื่องร้องเรียนเท่านั้น หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม 
บางเรื่องอาจทับซ้อนกับหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) เช่น การใช้อ านาจรัฐที่ท าให้ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งอาจเป็นปัญหาในเชิงระบบที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินสามารถด าเนินการได้  
   ผู้ตรวจการแผ่นดินมีการด าเนินการทั้งในเชิงรุกและเชิงระบบ ได้แก่ การด าเนินการ
เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินด าเนินการเอง หรือด าเนินการศึกษาในเชิงระบบ เช่น 
ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ การแก้ปัญหาสาธารณสุขบนเกาะพงัน ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนา
สถานีกลางบางซื่อ หรือการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นหน้าที่และ
อ านาจบนพ้ืนฐานของงบประมาณ บุคลากร และเวลา ซึ่งเป็นบริบทเดียวกันหรือไม่ 
   หน้าที่และอ านาจของผู้ตรวจการแผ่นดินในส่วนของการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐ ทั้งที่เป็นเรื่องร้องเรียนและเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินด าเนินการเอง และได้มีการ
ส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บางกรณีเป็นปัญหา
หรือโครงการขนาดใหญ่ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีการติดตามผลการด าเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ในแต่ละเรื่อง
หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนที่ได้ด าเนินการไปแล้วหรือเป็นการแก้ปัญหาในเชิงระบบในลักษณะที่
เป็นการท างานเชิงรุกที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าเกิดผลส าเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจในการแก้ปัญหาหรือ
สร้างธรรมาภิบาลแก่องค์กรมีกรณีใดบ้าง 
  จากนั้น ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) ได้ตอบชี้แจงใน
ประเด็นส าคัญ สรุปได้ว่า ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ Covid-19 เนื่องจากเป็นกรณีฉุกเฉิน  
จึงเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่ได้มีการศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 
เพื่อพัฒนาการด าเนินงานและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอย่างไร ส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีการติดตามผลการด าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ส่วนการรับเรื่องร้องเรียน 
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การแก้ไขปัญหาจะมีการด าเนินการ ๒ ส่วน คือ ปัญหาเฉพาะหน้า (รายกรณี) และปัญหาเชิงระบบ 
(ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสาธารณะ หรือบุคคลส่วนใหญ่) ส่วนการแก้ปัญหาเชิงรุก เป็นโครงการที่หยิบ
ยกกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ด าเนินการครบถ้วน เช่น กรณีของเด็กยากไร้และได้รับการศึกษาต่ ากว่า
ที่ตลาดแรงงานต้องการซึ่งถือว่าเป็นแรงงานไร้ฝีมือ จึงมีการร่วมมือแก้ปัญหากับกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงแรงงาน 
  การตรวจภายในของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมาตรวจสอบ แต่อย่างไรก็ดีในส านักงานจะมีการตั้งคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิ
ตรวจสอบด้วยเช่นกัน ส่วนปัญหาการจัดอบรมครู เนื่องจากเป็นการจัดการเกินกรอบอ านาจหน้าที่ของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจะมีการรายงานสะท้อนถึงปัญหา ส าหรับข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะอื่น ๆ ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอรับไปเพ่ือตอบเป็นหนังสือและปรับปรุงการ
จัดท ารายงานเพ่ือเสนอต่อวุฒิสภาในปีถัดไป 

            ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ 

(๗) เรื่องอื่น ๆ  (ไม่มี) 
 
เลิกประชุมเวลำ ๑๗.๔๐ นำฬิกำ  
 
 


