
 
 

 

 

 

 

 
โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 

 
       วันจันทร์ท่ี ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
(เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา  
ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม  
       เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปดิประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบยีบ
วาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 
 

  (๑)  เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม                                              จ ำนวน  ๔  เรื่อง 
                       ๑.๑ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง 
แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพในระดับชุมชนท้องถิ่น   
กรณี  EEC  ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
                      ๑.๒ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี ๒๕๖๓ ของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ 
และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์  
                       ๑.๓ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง 
โรคโควิด ๑๙  ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
      ๑.๔ คณะกรรมาธิการการคมนาคมได้มีมติตั้งนางจิรดา  สงฆ์ประชา กรรมาธิการ  
ในคณะกรรมาธิการการคมนาคม เป็นประธานคณะอนุกรรมาธกิารดา้นโลจิสติกส์  ซึ่งท าหน้าที่ในการตดิตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  แทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลง เนื่องจาก พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์ ได้ถึงแก่อนิจกรรม  ดังนั้น นางจิรดา  สงฆ์ประชา จึงเป็น
กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๗๕ 
 

         ที่ประชุมรับทรำบ 
 
 
 

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่  ๒๘  (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีห่นึ่ง)  

วันจันทร์ที่  ๕  กันยำยน  ๒๕๖๕ 



๒ 

 

   (๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม            จ ำนวน ๔ ครั้ง 
         - รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา 
            ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
         ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปคีรั้งที่หนึ่ง) วันอังคารท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
          ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจ าปคีรั้งที่หนึ่ง) วันจนัทรท่ี์ ๖ มิถนุายน ๒๕๖๕  และ 
                          ครั้งที ่๖ (สมัยสามญัประจ าปคีรั้งที่หนึ่ง) วนัอังคารที ่๗ มิถนุายน ๒๕๖๕ 

 
  (๓) กระทู้ถำม         
 

            ๓.๑ กระทู้ถำมเป็นหนังสือ        จ ำนวน  ๒ เรื่อง 
  

 
ผลกำรพิจำรณำ  
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

(นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน)์ ผูถู้กตั้งกระทู้ถามติดภารกจิ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

 

ผลกำรพิจำรณำ  
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด ได้ท าประกันชีวิต ประกันภัยกลุ่ม และ

ประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อ กับบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นสวัสดิการและเป็นหลักประกันหนี้ของสมาชิก รวมถึงเป็นหลักประกัน 
ผู้ค้ าประกันและครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ แต่เมื่อวันที่  ๗ กันยายน ๒๕๖๑ กระทรวงการคลัง 
ได้มีค าสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เจ้าพระยาฯ และแต่งตั้งให้กองทุนประกัน
วินาศภัย เป็นผู้ ช าระบัญชีของบริษัท ทั้ งนี้  ในช่ วงระหว่ างปี  พ .ศ .  ๒๕๕๕ ถึ งปี  พ .ศ .  ๒๕๖๑  
มีสมาชิกสหกรณ์เสียชีวิต จ านวน ๑๑๑ ราย ทางสหกรณ์จึงยื่นค าร้องทวงหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัย  
เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีทุนประกันรวมทั้งสิ้น ๑๘๒,๗๐๑,๐๐๐ บาท ซึ่งกองทุนประกันวินาศภัยจ่าย
แล้ว  ๑๐๗,๒๐๐,๐๐๐ บาท ยังคงเหลือไม่ ได้จ่ าย ๗๕,๕๐๑,๐๐๐ บาท ขอเรียนถามว่า  กรณ ี
ค่ าสิ นไหมคงเหลื อที่ กองทุนประกันวิ นาศภั ยไม่ ได้ จ่ ายให้ แก่ทายาทสมาชิ กสหกรณ์ที่ เสี ยชี วิ ต  
จ านวน ๙๘ ราย จะได้รับเมื่อใด และสินไหมในส่วนที่เกิน ๑ ล้านบาท ตามมาตรา ๘๐/๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งกองทุนประกันวินาศภัยแจ้งว่าไม่สามารถด าเนินการได้ รัฐมนตรีว่าการ

๓.๑.๑ กระทู้ถำม เรื่อง แนวทำงกำรช่วยเหลือนิสิตนักศึกษำหลังจำกกำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙  (รองศำสตรำจำรย์ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ เป็นผู้ตั้งถำม  
ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) 

    
  
 

๓.๑.๒ กระทู้ถำม เรื่อง ปัญหำกำรจ่ำยสินไหมกำรท ำประกันชีวิต ประกันภัยกลุ่ม 
และประกันภัยคุ ้มครองสินเชื ่อของสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู (นำยออน  กำจกระโทก  
เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง) 

 
   

  
 



๓ 

 

กระทรวงการคลังในฐานะผู้มีอ านาจได้ด าเนินการอย่างไร รวมถึงกรณีกองทุนประกันวินาศภัยแจ้งว่า 
ไม่สามารถช าระหนี้แทนบริษัท เจ้าพระยาฯ ในส่วนที่สูงกว่า ๗ ล้านบาท เนื่องจากสินไหมในส่วนที่เกิน 
๑ ล้านบาท เป็นอ านาจของคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ทายาทสมาชิกสหกรณ์ที่เสียชีวิตจึงร้องทุกข์ ถึงกระผมเพ่ือน าเรียน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอให้เร่งด าเนินการให้คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยจ่ายสินไหมในส่วนที่ยังคงเหลือโดยก าหนดเวลาจ่ายให้ชัดเจน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
จะด าเนินการอย่างไร 

นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ผู้ถูกตั้ งกระทู้ถาม 
ตอบชี้แจงว่า ส าหรับทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด ซึ่งเสียชีวิตจ านวน ๙๘ ราย  
ที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในส่วนที่เกินกรอบวงเงิน ๑ ล้านบาท กองทุนประกันวินาศภัยพิจารณาแล้ว 
เห็นว่า เป็นการขอรับช าระหนี้เงินในส่วนที่เกิน ๑ ล้านบาท กองทุนไม่สามารถที่จะพิจารณาจ่ายได้ เนื่องจาก
มาตรา ๖๑/๓ ประกอบกับมาตรา ๘๐/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ได้บัญญัติว่า เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยมีสิทธิได้รับช าระหนี้รายละไม่เกิน ๑ ล้านบาท เท่านั้น ซึ่งทาง
กองทุนได้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ส าหรับกรณีสมาชิกสหกรณ์เรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังใช้อ านาจตามมาตรา ๘๐/๖ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัยพ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือขยาย
กรอบวงเงินให้เจ้าหนี้ของบริษัท เจ้าพระยาฯ สามารถได้รับช าระหนี้เกินกว่ารายละ ๑ ล้านบาท นั้น  
ไม่สามารถกระท าได้ เนื่องจากการประกาศก าหนดจ านวนเงินที่จะจ่ายให้แก่เจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับช าระหนี้ 
ที่เกิดจากการเอาประกันภัยสูงกว่า ๑ ล้านบาท จะต้องเป็นการประกาศเพ่ือใช้บังคับเป็นการทั่วไป หรือเป็น
การเฉพาะแก่สัญญาประกันภัยประเภทใดประเภทหนึ่ง การประกาศก าหนดเพ่ือให้ประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคล
ใดหรือกลุ่มบุคคลใดไม่สามารถกระท าได้ อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้กองทุนประกันวินาศภัยอยู่ระหว่างการ
รวบรวมทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัท เจ้าพระยาฯ หากรวบรวมเสร็จแล้วและพบว่า มีทรัพย์สินน้อยกว่า
หนี้สิน กองทุนประกันวินาศภัยจะด าเนินการร้องขอต่อศาลเพ่ือสั่งให้บริษัท เจ้าพระยาฯ ล้มละลาย และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด เจ้าหนี้จ านวน ๙๘ ราย รวมถึงสหกรณ์อื่นมีสิทธิที่จะยื่นขอรับช าระ
หนี้ในส่วนนี้ที่เกินกว่า ๑ ล้านบาท ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะด าเนินการ
เฉลี่ยทรัพย์คืนให้แก่เจ้าหนี้ ซึ่งรวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด ต่อไป   

ทั้งนี้ ผู้ตั้งกระทู้ถามมีข้อสังเกตว่า สมาชิกของสหกรณ์ที่มาร้องเรียนเข้าใจว่า รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังสามารถใช้อ านาจตามมาตรา ๘๐/๖ แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕  
เพ่ือขยายกรอบวงเงินให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้เกินกว่ารายละ ๑ ล้านบาท ได้ จึงขอให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังชี้แจงประเด็นนี้เพ่ือให้เกิดความชัดเจน    

ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามชี้แจงเพ่ิมเติมว่า อ านาจของรัฐมนตรีตามมาตรา ๘๐/๖ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. ๒๕๓๕ คือการให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยเสนอ รัฐมนตรีไม่ได้มีอ านาจในการสั่งให้เจ้าหนี้ได้รับช าระหนี้เกินกว่ารายละ ๑ ล้านบาท นอกจากนี้ 
การประกาศก าหนดจ านวนเงินที่จะจ่ายให้แก่เจ้าหนี้เกิน ๑ ล้านบาท อาจมีผลท าให้ต้องจ่ายย้อนหลังให้แก่
บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับสิทธิก่อนหน้าด้วย 
 
 



๔ 

 

  ๓.๒ กระทูถ้ำมด้วยวำจำ                    (จ ำนวน  ๓  เรื่อง) 
 

 
 

                      ผลกำรพิจำรณำ 
    เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา) ผู้ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป  
ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป   
   

 
  ผลกำรพิจำรณำ 

    เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  (นายวราวุธ   
ศิลปอาชา) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป  
ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป     
 

 
ผลกำรพิจำรณำ 

  เนื่องจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม 
ติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะ
ตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    ๓.๒.๑ กระทู้ถำม เรื่อง แนวทำงและมำตรกำรในกำรจัดกำรอุทกภัยของประเทศไทย 
(นำยปำนเทพ  กล้ำณรงค์รำญ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี) 

  
  
 

  ๓.๒.๒ กระทู้ถำม เรื่อง ควำมคืบหน้ำในกำรพิจำรณำยกเว้นค่ำปลูกป่ำชดเชยฯ 
(พลต ำรวจโท ศำนิตย์  มหถำวร เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม) 

  
 

   ๓.๒.๓ กระทู้ถำม เรื่อง แนวทำงและกระบวนกำรปฏิรูปประเทศ หลังสิ้นปี ๒๕๖๕  
(นำยค ำนูณ  สิทธิสมำน เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี) 

 



๕ 

 

 (๔) เรื่องที่คณะกรรมำธกิำรพิจำรณำเสร็จแลว้   จ ำนวน ๑ เรื่อง 
 
 

 
 

ผลกำรพิจำรณำ 

รองประธานคณะกรรมาธิการการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม คนที่ห้า  
(นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์) และคณะท างานจัดท ารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การเปิดภูมิพ้ืนที่
ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม (รองศาสตราจารย์เกศินี ประทุมสุวรรณ) ได้ร่วมกัน
เสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน
รูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพ่ือเปิดภูมิพ้ืนที่ศิลปวัฒนธรรม 
ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนน าทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ วิเคราะห์ผลกระทบการน าทุนวัฒนธรรมมาสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม ทบทวน วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องและเสนอแก้ไขเพ่ิมเติม มีการ
ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมผสาน รับฟังความคิดเห็นจาก ๓ ภาคส่วน ภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่ ๒๑ จังหวัด
ทุกภูมิภาค ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ๑) รูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
มีเกิดขึ้นในหลายรูปแบบ เช่น ชมรม กลุ่ม เครือข่าย วิสาหกิจชุมชน ฯลฯ  ๒) แนวทางการส่งเสริมและ
สนับสนุนการน าทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยมีการส่งเสริมพ้ืนที่การเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชน สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ ต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและ
คุณค่าทางสังคม โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องรองรับ ๓) ผลกระทบต่อการน าทุนวัฒนธรรมมาเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม พบว่า จะสามารถเพ่ิมรายได้ต่อครัวเรือนเฉลี่ยมากกว่าหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน 
และเพ่ิมรายได้ชุมชนได้เฉลี่ยมากกว่าสามแสนบาทต่อเดือน สร้างผลตอบแทนการลงทุน และกระตุ้นระบบ
เศรษฐกิจฐานรากไดม้ากขึ้น เสริมสร้างความภาคภูมใิจ ก่อให้เกิดความร่วมมือของคนในชมุชน น าไปสู่ทุนทาง
สังคมที่เข้มแข็ง นอกจากนี้ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมสรรพากร ควรเพ่ิม
แรงจูงใจทางภาษี และสนับสนุนงบประมาณในระดับพ้ืนที่ให้มากขึ้น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ควรก าหนดให้มหาวิทยาลัยท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางฐานข้อมูลสารสนเทศ และ
กระทรวงมหาดไทย ควรผลักดันการแก้ไขกฎหมายและระเบียบให้องค์การบริหารส่วนต าบลร่วมด าเนินการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่โบราณสถานได้โดยสะดวก รวมถึงการออกระเบียบ 
เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างศิลปิน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแก้ไข
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดงานหรือจัดกิจกรรมสาธารณะเพ่ือส่งเสริม  
ให้มีการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ มากขึ้น และที่ส าคัญคือเสนอเพ่ือผลัก ดัน 
“ร่างพระราชบัญญัติไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ....” เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการน าทุนทาง
วัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคม เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนและ
ชุมชน น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนพร้อมไปกับการสร้ างความภาคภูมิใจ 

            - รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรเปิดภูมิพ้ืนที่ศิลปวัฒนธรรม ภำยใต้แนวคิด
ไตรภำคีศิลปวัฒนธรรม 
ซึ่งคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมพิจารณาเสร็จแล้ว 



๖ 

 

การตระหนักรู้  หวงแหน ให้ประโยชน์  และบริหารจัดการวัฒนธรรมได้อย่ างถูกต้องทันสมัย 
กับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  
       ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า รายงานของคณะกรรมาธิการ 
มีประโยชน์ต่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ศิลปวัฒนธรรมจ าเป็นต้องได้รับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
พัฒนา รวมถึงการใช้ประโยชน์ให้สามารถเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ แนวคิดภายใต้ไตรภาคี คือ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ควรเสริมภาควิชาการด้วยเ พ่ือร่วมกันพัฒนาการท างานของ 
ทุกภาคส่วนให้ดียิ่งขึ้น เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ส านักนายกรัฐมนตรี ได้มีค าสั่งที่ ๒๐๖/๒๕๖๕ แต่งตั้ง
คณะกรรมการนโยบายส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศด้วย Soft Power มีอ านาจหน้าที่ก าหนดเป้าหมายและ
วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา Soft Power ส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไปสู่นานาประเทศให้
เกิดมูลค่าเชิงเศรษฐกิจใหไ้ดอ้ย่างแท้จริง อาทิ อาหารไทย และสินค้าสร้างสรรค์อัตลักษณ์ไทย เป็นต้น ในส่วน
นี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทุนวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง เห็นว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่คณะกรรมาธิการสามารถ
ประสานงานหรือบูรณาการร่วมกัน ในระหว่างที่ร่างพระราชบัญญัติอยู่ระหว่างด าเนินการ อาจด าเนินการ  
โดยเสนอเป็นกิจกรรมหรือโครงการเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือประโยชน์ต่อศิลปวัฒนธรรมได้อีกทางด้วย  
ในประเทศไทยมีทุนทางประวัติศาสตร์จ านวนมาก ศิลปวัฒนธรรม มีอยู่ในทุกพ้ืนที่ มีความแตกต่างกัน ซึ่งใน
ส่วนนี้ยังมีบางส่วนไม่มีการบันทึกไว้ เพ่ือการพัฒนาวัฒนธรรมเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืน ควรมีแนวคิดเพื่อเชื่อมโยง
ผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมของไทยกับนานาชาติเพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย การเสนอปรับปรุงร่าง
พระราชบัญญัติ ควรยึดโยงกับการปฏิรูปประเทศ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ เพ่ือชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ 
ในการส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ จะท าให้สังคมมีความสุข ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย  
มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล
ระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ นอกจากนี้ ควรสนับสนุนให้ฉีกกรอบแนวความคิดเดิม ๆ 
สนับสนุนให้เสนอความคิดสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมในมุมมองใหม่ ๆ และควรสนับสนุนงบประมาณ  
เพ่ือเป็นการกระตุ้นส าหรับผู้เสนอแนวคิดสร้างสรรค์ และจัดงบประมาณสู่ท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ท้องถิ่น
สามารถจัดกิจกรรมสนับสนุนการท ากิจกรรมของชุมชน เ พ่ือแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น 
จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากขึ้น จะส่งผลให้ประชาชนมีรายได้และ
ชุมชนเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น    

รองประธานคณะกรรมาธิการการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม คนที่ห้า 
(นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์) ได้ชี้แจงว่า ในส่วนของการด าเนินการ ได้น าวิชาการสอดแทรกอยู่ในทุกภาคสว่น 
นอกจากนี้ มีแนวคิดที่จะสร้างภูมิสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมกับนานาชาติ เมื่อทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกัน  
จะเกิดการประสานทุนทางวัฒนธรรมระหว่างกัน และกรณีเสนอให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติไตรภาคี
ศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. .... ให้มีความเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ นั้น คณะกรรมาธิการ จะรับไป
พิจารณาศึกษาต่อไป      

 

ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำรและ
มีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 



๗ 

 

 (๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ  จ ำนวน  ๑  เรื่อง 
 

 
 

    ผลกำรพิจำรณำ 
   ด้วยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งว่าติดภารกิจส าคัญไม่อาจมาแถลงรายงานได้ 
ประธานของที่ประชุมจึงสั่งเลื่อนการพิจารณาไป   
 

                    ทีป่ระชุมเห็นชอบ     
 
   ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระเรื่องต่อไป ประธานของที่ประชุมได้ขอปรึกษาที่ประชุม เพ่ือขอยก
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
 
 (๗) เรื่องอื่น ๆ  จ ำนวน  ๒  เรื่อง 
 

  
 

        ผลกำรพิจำรณำ 
       ที่ประชุมมีมติตั้ง นางสาววิไลลักษณ์  อรินทมะพงษ์ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ 

การพาณิชย์และการอุตสาหกรรม แทนต าแหน่งที ่ว ่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา   
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓ 
 

  
 

       ผลกำรพิจำรณำ 
       ที ่ประชุมมีมติตั ้ง  นายประสิทธิ ์ ปทุมารักษ์ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ 

การสาธารณสุข แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓ 

 
 
 

            - รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตำมมำตรำ ๗๗ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดนิ  
พ.ศ. ๒๕๖๑) 
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๓ 
สิงหาคม ๒๕๖๕)       

      ๗.๑  ตั้ งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม  
แทนต าแหน่งที่ว่าง      

      ๗.๒  ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข แทนต าแหน่งที่ว่าง      



๘ 

 

 (๖) เรื่องทีเ่สนอใหม่  จ ำนวน  ๑  เรื่อง 
 

  
 

     ผลกำรพิจำรณำ 
 ในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีผู้แทนจากส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง  (ส านักงาน  ป .ย .ป .) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  เข้าร่วมประชุมเพ่ือน าเสนอและชี้แจงเกี่ยวกับ 
การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติต่อ 
ที่ประชุม  
 โดยที่ประชุมวุฒิสภาได้สอบถามและมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาพรวมด้านการติดตาม 
เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 
๑. การเตรียมการปรับปรุงแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิเป้าหมาย และตัวชี้วัด เพื่อรองรับการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ชาติในห้วงที่สอง  ๒. การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างแผนงานงบประมาณเพื่อรองรับการด าเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ  ๓. การประเมินผลการจัดท าแผนงานหรือโครงการของหน่วยรับงบประมาณที่เสนอ
ขอรับจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และแผนแม่บท
ย่อย  ๔. งบประมาณด้านความมั่นคงที่สอดคล้องกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ และ
แผนแม่บทย่อย  ๕. แผนรองรับการปรับบทบาทและอัตราก าลังคนภาครัฐ และการตั้งหน่วยงานภาครัฐ 
ขึ้นใหม่  และ ๖. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในมิติอ านาจหน้าที่ (Function) และมิติพ้ืนที่ (Area) เพื่อให้
เกิดการกระจายอ านาจอย่างสมดุล สรุปได้ว่า เห็นด้วยกับการปรับปรุงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงเป้าหมายให้มีความท้าทายอย่างแท้จริง และปรับปรุงตัวชี้วัดที่สามารถสะท้อน
เป้าหมายที่ต้องการบรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการขับเคลื่อนแผนแม่บทในช่วงที่ ๒ ส านักงบประมาณ
ต้องปรับปรุงการจัดท าระบบการจัดท างบประมาณของประเทศ จากระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลงานตาม
ยุทธศาสตร์เป็นระบบงบประมาณมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ โดยปรับจุดเน้นในยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณให้สอดคล้องตรงกับเป้าหมายหรือตัวชี้ วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
และปรับปรุ ง โครงสร้ างแผนงานงบประมาณเ พ่ือรองรับการด า เนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ   
ให้มีเป้าหมายหรือตัวชี้วัดตรงกับแผนย่อย และแผนแม่บทฯ รวมทั้งจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วน 
และก าหนดระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจน  
 นอกจากนี้ ได้มีประเด็นค าถามส าคัญเพ่ือให้ส านักงบประมาณตอบชี้แจง เช่น ส านัก
งบประมาณมีแนวคิดและวิธีการปรับโครงสร้างของงบประมาณไปสู่การมุ่งเน้นงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์

            - กำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ และกำรจัดท ำและด ำเนินกำร
ตำมยุทธศำสตร์ชำติ ตำมมำตรำ ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย      



๙ 

 

หรือไม่ อย่างไร โครงการหรือกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงนวัตกรรมที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและประชาชน
สามารถรับรู้และสัมผัสได้มีโครงการหรือกิจกรรมใดบ้าง และจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาการจัดท าโครงการและ
กิจกรรมของหน่วยรับงบประมาณซึ่งมุ่งเน้นไปที่ต้นทุนด าเนินการ (Operating Capital) อย่างไร รวมทั้งจะมี
แนวทางจัดสรรงบลงทุนเพื่อเพ่ิมมูลค่าของทุนมนษุย์และน ามาสู่การให้ผลตอบแทนที่คุม้ค่าให้กับประเทศชาติ
อย่างไร เมื่อใดจะมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลง
ระดับผลกระทบในวงกว้างได้ และจะมีวิธีการก ากับดูแลเงินนอกงบประมาณ เพ่ือให้รัฐบาลสามารถน าเงิน
นอกงบประมาณมาใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างไร ตลอดจนเพราะเหตุใดไม่เข้าไปก ากับดูแลการจัดท า
แผนงบประมาณแบบบูรณาการและการจัดท าตัวชี้วัด เพ่ือป้องกันไม่ให้หน่วยรับงบประมาณสอดแทรกงาน
ประจ าเข้ามา รวมทั้งให้ค าแนะน าในการจัดท าตัวชี้วัดของหน่วยงานที่รับผิดชอบในแผนบูรณาการให้สอดรับ
ไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งได้มีประเด็นค าถามส าคัญเพ่ือให้ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ(สศช.) ตอบชี้แจง เช่น เพราะเหตุใด สศช. จึงไม่ก ากับดูแลการจัดท าตัวชี้วัดของหน่วยรับ
งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้ไปในทิศทางเดียวกัน และ
เพราะเหตุใดจึงไม่น าตัวชี้วัดของ IMD และ World Economic Forum มาพิจารณาและถ่ายทอดให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปรับผิดชอบ นอกจากนี้ ได้มีประเด็นค าถามส าคัญเพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการและส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ตอบชี้แจง เช่น เพราะเหตุใด  
จึงไม่ส ารวจหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ทับซ้อนกันและยุบหน่วยงานที่ไม่มีประสิทธิภาพเพ่ือลดภาระ
งบประมาณของภาครัฐ และภาครัฐมีนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นจากการเปิดพ้ืนที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
(Open Government) และประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมหรือไม่ อย่างไร 
 ในส่วนของการประเมินผลการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยรับงบประมาณ 
ที่ เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ  
และแผนแม่บทย่อย ในประเด็นการจัดสรรงบประมาณที่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติกับโครงสร้างแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า หน่วยรับ
งบประมาณมีความเข้าใจในการจัดท างบประมาณตามแผนแม่บทฯ แผนแม่บทย่อย มากขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
แต่ยังพบว่ามีแผนแม่บทย่อย จ านวน ๔ แผน ไม่มีหน่วยงานใดตั้งงบประมาณรองรับ รวมทั้งเป้าหมายแผน
แม่บทย่อย (๑๔๐ เป้าหมาย) มีบางเป้าหมายไม่ถูกก าหนดในเอกสารงบประมาณ และแผนงานสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ไม่มีการก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด และมีการย้ายผลผลิต/โครงการ จากแผนงานพ้ืนฐานไปสู่
แผนงานยุทธศาสตร์ ไม่เป็นไปตามคู่มือปฏิบัติการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี (แผนงานพ้ืนฐาน 
แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ) ส่วนประเด็นโครงการส าคัญประจ าปีงบประมาณ พบว่า โครงการ
ส าคัญที่ได้รับอนุมัตติามมติคณะรัฐมนตรีหลายโครงการ ยังไม่สามารถตอบสนองต่อเปา้หมายตัวชีว้ัดของแผน
แม่บทได้อย่างแท้จริง เช่น มีวงเงินงบประมาณสูง และไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีเดียวได้ ท าให้
ขาดโอกาสน างบประมาณไปใช้จ่ายอย่างอื่น หรือน าลักษณะงานที่เป็นงานพ้ืนฐานปกติตามหน้าที่และอ านาจ
ของหน่วยงาน ซึ่งไม่ได้ส่งผลกับการขับเคลื่อนโดยตรงไปเสนอไว้ในโครงการส าคัญ น ารายการที่ไม่สอดคล้อง
กับภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งมาเสนอไว้ในโครงการส าคัญ มีการปรับเปลี่ยนชื่อโครงการส าคัญ ท าให้ยากต่อ
การติดตาม หรือโครงการส าคัญปรากฏอยู่ในโครงสร้างแผนงานหลากหลายระดับ ส าหรับประเด็นส าคัญ
เกี่ยวกับการประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  พบว่า ตามเอกสารงบประมาณนั้น  
การด าเนินการตามเป้าหมายของหน่วยรับงบประมาณใกล้เคียงกับเปา้หมายของแผนแมบ่ทฯ หรือแผนแม่บท
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ย่อย แต่ตัวชี้วัดเป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ไม่สามารถวัดผลลัพธ์ (Outcome) หรือผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน  
อีกทั้งการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของส านักงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ ไม่สื่อว่าประชาชน 
ชุมชน หรือสังคมจะได้รับประโยชน์อย่างไร และการก าหนดตัวชี้วัดไม่สื่อถึงการน าส่งเป้าหมายไปยังแผน
แม่บทฯ หรือแผนแม่บทย่อย ดังนั้น จึงต้องการทราบว่า การจัดท างบประมาณในปีต่อไป สศช. และส านัก
งบประมาณจะมีแนวทางการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร และการประเมินผลการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ระยะแรก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีแนวทางด าเนินการอย่างไร รวมทั้งเสนอแนะ
ว่าการด าเนินการในระยะที่สอง ควรต้องก าหนดการประเมินผลให้ชัดเจนเพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณน าไป
ปฏิบัติ 
 ส่วนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในมิติอ านาจหน้าที่ (Function) และมิติพ้ืนที่ (Area) 
เพื่อให้เกิดการกระจายอ านาจอย่างสมดุล ในการที่จะเป็นการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม นั้น โดยที่งบประมาณในเชิงพ้ืนท่ี (Area) เป็นการพัฒนาแต่ละพ้ืนที่ตามความ
ต้องการของประชาชนอย่างตรงจุด แต่ห้วงเวลาที่ผ่านมางบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กับพ้ืนที่มีจ านวน 
น้อยมากเมื่อเทียบกับงบประมาณที่จัดสรรให้หน่วยงานส่วนกลางระดับกระทรวงและกรม ซึ่งส่วนหนึ่งของ
งบประมาณดังกล่าว ส่วนกลางก็จะจัดสรรต่อมาให้กับหน่วยงานในเชิงพ้ืนที่ แต่อาจไม่ตรงกับความต้องการ
ของประชาชน อีกทั้งยังพบว่า มีความซ้ าซ้อนของงบประมาณจากส่วนกลาง งบประมาณของจังหวัดและ 
กลุ่มจังหวัด และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น หน่วยงานระดับนโยบายของรัฐบาล 
ได้แก่ สศช. ส านักงบประมาณ ควรปรับแนวทางที่จะมีการเพ่ิมการจัดสรรงบประมาณให้กับพ้ืนที่มากขึ้น 
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของพื้นที่ โดยเฉพาะในประเด็นการฟื้นฟูสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
เพื่อให้ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพ่ิมสูงขึ้น 
 นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ควรพิจารณาเรื่องความมั่นคงในมิติที่กว้างกว่าเดิม 
และพิจารณาในระยะยาว ไม่ใช่พิจารณาแต่เพียงความมั่นคงทางทหารเท่านั้น ควรให้ความส าคัญกับแผนงาน
หรือโครงการที่จะสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ทันสมัยและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน และเน้นให้หัวหน้าส่วนราชการมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเกี่ยวกับการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ รวมทั้งปรับโครงสร้างองค์กรโดยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ สนับสนุนและ
ผลักดันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ให้เชื่อมโยงกับ 
การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ตลอดจนสนับสนุนมาตรการการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาระบบราชการให้โปร่งใสและไร้ผลประโยชน์ รวมทั้ง สศช. และส านักงบประมาณ ควรแนะน าให้
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญทุกองค์กรได้เข้ามาอยู่ในแผนงานบูรณาการด้านการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ อย่างไรก็ตาม ยุทธศาสตร์ชาติยังไม่สามารถแสดงให้เห็นเป้าหมายที่ชัดเจนของประเทศ  
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการจัดสรรงบประมาณใหส้อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ชาต ิอีกทั้งควรมุ่งไปสู่การเปน็รฐัที่มกีาร
กระจายอ านาจอย่างแท้จริง เพ่ือให้การจัดสรรงบประมาณตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง และมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ บรรลุผลตามรัฐธรรมนูญแล้ว
หรือไม่ รวมทั้งต้องจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาก าลังสมองก าลังคน และพัฒนาการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม โดยให้มีการบริหารงบประมาณอย่างบูรณาการและจัดล าดับความส าคัญ เนื่องจากการพัฒนา  
ในเรื่องดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งแวดล้อม  
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  จากนั้น ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้แก่ รองเลขาธิการ
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นายวันฉัตร  สุวรรณกิตติ) ส านักงบประมาณ ได้แก่ ที่ปรึกษา
ส านักงบประมาณ (นางเพชรรัตน์  เสรีพันธ์พานิช) ผู้อ านวยการกองประเมินผล ๑ (นายเอก  มุติตาภรณ์)  
ผู้อ านวยการกองจัดท างบประมาณด้านความมั่นคง ๒ (นางสาวทัดระวี  พรหมสาขา ณ สกลนคร) 
นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ (นางกนกนุช  ด้วงแดง) นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ (นายพิริยุตม์  
ฉันทพงศ์) ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้แก่ ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นางสาว  
วิริยา  เนตรน้อย) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้แก่ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความ
มั่นคง (นายวรณัฐ  คงเมือง) ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความ
สามัคคีปรองดอง (ส านักงาน ป.ย.ป.) ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงาน ป.ย.ป. (ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์  
วิศิษฏ์สรอรรถ) ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้แก่ ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ. (นายกิติพงษ์   
มหารัตนวงศ์) ส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้แก่ 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (นายกฤษณะ  พินิจ) กรมส่งเสริม  
การปกครองท้องถิ่น ได้แก่ ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอ านาจและการจัดท างบประมาณ  
เงินอุดหนุน (นางสายชล  ปัญญาประเสริฐ) และส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
พิเศษ (นายอภัย เจริญมิตร) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า  ในประเด็นของหลักการของแผนแม่บทหรือการปรับแผน
แม่บทนั้น เนื่องจากแผนแม่บทเป็นแผนระดับชาติมิใช่แผนของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังนั้น  
ทุกหน่วยงานของรัฐจึงต้องเปลี่ยนแผนไปสู่การปฏิบัติโดยพุ่งเป้าให้เกิดการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติ ร่วมกัน  
โดยตัวชี้วัดเป็นตัวประเมินเป้าหมายนั้น ๆ ว่าด าเนินการไปแล้วอย่างไร ซึ่งการปรับตัวชี้วัดที่ผ่านมาเป็นการ
ปรับตัวชี้วัดเพ่ือให้เกิดการวัดค่าเป้าหมายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดย สศช. ได้ด าเนินการจัดท าเอกสาร
ประกอบการขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนแม่บท เพ่ือให้ทุกหน่วยงานของรัฐมีข้อมูลที่ตรงกัน ทั้งนี้  
ในการก ากับตัวชี้วัด สศช. ไม่ได้ก ากับตัวชี้วัดของหน่วยงานแต่ละหน่วย แต่ก ากับเฉพาะตัวเป้าหมายที่เป็น
ผลลัพธ์ของความก้าวหน้าและความส าเร็จในระดับ Y1 อย่างไรก็ตาม สามารถเทียบเคียงความส าเร็จของ Y1 
กับภารกิจของแต่ละหน่วยงานได้ และสามารถใช้ Data Mining ในการดูความซ้ าซ้อนของโครงการได้ และ 
สศช. ยังได้วิเคราะห์ตัวชี้วัดไว้ในรายงานประจ าปี โดยจะได้มีการวิเคราะห์องค์ประกอบของตัวชี้วัดอื่น ๆ  
ที่ประเทศไทยยังมีข้อจ ากัดต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นความสอดคล้องของกระบวนการ
งบประมาณกับเป้าหมายของแผนแม่บท ในการปรับปรุงประเด็นของแผนแม่บทเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและ
การด าเนินการตามห่วงโซ่คุณค่าของหน่วยงานของรัฐ  ประเด็นโครงการที่มีความส าคัญและการจัดท า
โครงการที่ส าคัญ ประเด็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานและการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์จัดสรร
งบประมาณ ประเด็นการประเมินผลที่ให้หน่วยงานตอบลงลึกถึงขั้นปัจจัยไม่เ ฉพาะ Y1 ประเด็นการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในระดับพ้ืนที่ โดยการปรับแผนพัฒนาระดับจังหวัดและภาคให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาประเทศโดยการบูรณาการทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการให้ความส าคัญกับ
การขับเคลื่อนแผนในระดับพ้ืนที่โดยเฉพาะในต าบลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ 
ประเด็นการก ากับแผนงานหรือแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับปฏิบัติตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นที่ ๒๑ ที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน และประเด็นการถ่ายทอดการท างานเกี่ยวกับ
การปฏิรูปประเทศไปสู่หน่วยงานปฏิบัติต่อไป สคช. พิจารณาตามรัฐธรรมนูญและได้มีการเผยแพร่เอกสาร 
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ที่ได้มีการวิเคราะห์และชี้ให้เห็นว่าทุกภาคส่วนได้ด าเนินการในแต่ละประเด็นของการปฏิรูปตามที่ปรากฏ  
ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งถือว่าบรรลุผลส าเร็จตามรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว 
    ในการจัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส านักงบประมาณต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ โดย
ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดและจุดเน้นของยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นกรอบการจัดท าแผนงาน โครงการ เพื่อเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทั้งนี้ ได้มีการปรับโครงสร้างของแผนงานและงบประมาณให้มี
ความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทย่อยทั้ง ๘๕ แผนงาน ในส่วนแผนงานสนับสนุนที่ไม่สอดคล้องกับแผนแม่บท  
ในปี ๒๕๖๗ จะได้มีการทบทวนต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนการสร้างความรับรู้ให้กับหน่วยรับงบประมาณได้มีการ
ก าหนดไว้ในปฏิทินงบประมาณในการสร้างความรับรู้ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการในเรื่องดังกล่าว
แล้ว นอกจากนี้ ยังได้ตอบชี้แจงในประเด็นเรื่องการลดรายจ่ายประจ าและการเพ่ิมงบลงทุน ประเด็นการ
ติดตามและประเมินผลการจัดท าแผนของหน่วยรับงบประมาณที่เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ  
ที่สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยการรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน และ
เชื่อมโยงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ๒๓ ประเด็น และแผนย่อยของแผนแม่บทชาติ ๘๕ ประเด็น และ 
การจัดวางระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเด็นการเตรียม
งบประมาณเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการปรับตัวชี้วัดเกี่ยวกับงบประมาณด้านความมั่นคง 
ประเด็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยรับงบประมาณและพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการกระจายรายได้
อย่างสมดุล โดยเกณฑ์การตั้งงบประมาณของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประเด็นวิธีการก ากับดูแลเงินนอกงบประมาณ  
    ในประเด็นการส ารวจหน่วยงานที่มีความทับซ้อนทางภารกิจและนวัตกรรมใหม่ของภาครัฐ  
ที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมนั้น ส านักงาน กพร. ได้ด าเนินการตามแผนรองรับการปรับบทบาทภาครัฐและ
การตั้งหน่วยงานภาครัฐขึ้นใหม่ โดยการมอบอ านาจการจัดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกรม 
โดยไม่เพ่ิมจ านวนกอง การประเมินความเหมาะสม ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าของการจัดส่วนราชการ 
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและการบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ และการทบทวน
บทบาทภารกิจและการถ่ายโอนภารกิจภาครัฐ รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพภาครัฐเพ่ือลดค่าใช้จ่ายในส่วน
ของรายจ่ายประจ า โดยการขับเคลื่อน Digital Transformation โดยก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดของการประเมิน
ส่วนราชการ การขับเคลื่อน e – Service ภาครัฐ และการปรับปรุงกฎ ระเบียบภาครัฐเพ่ือให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้ง 
     ส านักงานสภาความมั่นคงให้ความส าคัญกับการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง
ประกอบกับก าหนดจุดเน้นความมั่นคงที่ส าคัญ ซึ่งได้ก าหนดการประเมินแนวโน้มความเสี่ยงในระยะ  
๕ ปี และจัดล าดับความส าคัญความมั่นคงที่มีความเสี่ยงสูง และผลกระทบสูงและต้องเพ่ิมขีดความสามารถ
และพัฒนาความมั่นคงของประเทศ โดยในปี ๒๕๖๖ ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้ครอบคลุมในมิติที่
กว้างขวางขึ้น และเสริมจุดเน้นใน ๓ ประเด็น คือ ๑) การเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ น้อมน า
พระราชปณิธานการสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร



๑๓ 

 

ต่อไป ให้เกิดการปฏิบัติอย่างกว้างขวาง  ๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ เช่น ปัญหายาเสพติด กลไกการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญหาความยากจนและความ
เหลื่อมล้ า  ๓) การเร่งรัด เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์  ส าหรับ
การท างานของส านักงาน ป.ย.ป. มุ่งเน้นการด าเนินการระดับโครงการ โดยประสานกับ ป.ย.ป. กระทรวง 
หากพบข้อขัดข้องในการด าเนินการ ส านักงาน ป.ย.ป. จะด าเนินการน าเสนอข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไข
ปัญหาเพ่ือแก้ไขปัญหาอุปสรรคดังกล่าว  รวมทั้งท าการประเมินผลลัพธ์ หากการด าเนินการยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายจะประสานกับ ป.ย.ป กระทรวงเพ่ือด าเนินการต่อเนื่อง และประสานส านักงบประมาณ  
เพื่อด าเนินการด้านงบประมาณด้วย และหากมีข้อขัดข้องอื่น ๆ ก็น าเสนอสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเพื่อจัดท าแผนต่อไป   
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ ส านักงาน ก.พ. ได้ด าเนินการตามแผนและงบประมาณ ซึ่งมีความพยายามลดค่าใช้จ่ายโดยการน า
เทคโนโลยีมาสนับสนุน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานที่มีประชาชนเกี่ยวข้อง เช่น การสอบเพ่ือวัดความรู้
ความสามารถทั่วไป ซึ่งมีประชาชนสอบประมาณ ๗ แสนคนในแต่ละปี มีการปรับปรุงการบริหารทรัพยากร
บุคคลให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว มีการออกกฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้ส่วนราชการต่าง ๆ สามารถน าไปออกแบบการบริหารงานบุคคล 
ภายในส่วนราชการให้มีความคล่องตัวและยืดหยุ่นได้ และ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือการเลื่อน
ข้าราชการพลเรือนสามัญไปแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญต าแหน่งประเภททั่วไปในหรือ
ต่างกระทรวงหรือกรม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ข้าราชการมีความรอบรู้งานได้ดียิ่งขึ้น  
ได้มีการจัดท าคู่มือต าแหน่ง เพ่ือให้หน่วยงานราชการมีการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ๑๙ มีการ
พัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้ดิจิทัลเพ่ือให้หน่วยงานน าไปใช้ 
   ส าหรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในมิติอ านาจหน้าที่ และมิติพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการ
กระจายอ านาจอย่างสมดุลนั้น การจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด เป็นแผนที่ส าคัญ 
ในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดและการบูรณาการงบประมาณร่วมกันให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับ  
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องก าหนดโครงการให้สอดคล้องตามแผนระดับต่าง ๆ ซึ่งมีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของโครงการและน าผลการประเมินมาพัฒนาต่อไป  ทั้งนี้ มีการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน 
และรายได้อื่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ 
โดยค านึงถึงรายได้ของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ก าหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐  
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