
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

 

   วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 13 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมีนายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  
คนที่หนึ่ง และ นายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธาน 
การประชุม 
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

(1) กระทู้ถาม      
1.1  กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

         1.1.1 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน หรือ
บริการ Wifi สาธารณะ โดย นางวลัยพร รัตนเศรษฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลัง
ประชารัฐ ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 ปัญหาการให้บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชน หรือบริการ Wifi สาธารณะ มีการ
ติดตั้งการให้บริการ  Wifi จ านวน 8,246 จุดทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับประชาชน ในช่วงปี 2562 ถึง 
2565 ใช้งบประมาณ 705.62  ล้านบาทจากงบประมาณจัดสรร 9,317.81 ล้านบาท จากการประเมินผลพบว่า
ประชาชนใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากโครงการนี้ในบางครั้ง ร้อยละ 46 และมีเพียงร้อยละ 32 ที่ใช้อย่างเป็น
ประจ าสม่ าเสมอ สิ่งเหล่านี้สะท้อนว่าร้อยละ 78 เข้าถึงการบริการสาธารณะ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
เหล่านี้ ขอเรียนถามสถานะปัจจุบันของโครงการนี้จะด าเนินการต่อหรือไม่อย่างไรและมีแนวคิดการให้บริการ
สาธารณะนี้จะส่งมอบต่อให้หน่วยงานในพ้ืนที่ดูแลต่อไปได้หรือไม่ ความพึงพอใจของประชาชนปรากฏว่าพึงพอใจ 
ในระดับมาก อย่างไรก็ตามพบปัญหาหลายประการเช่นสัญญาณไม่เสถียร และประชาชนบางคนยังไม่ทราบว่ามี 
การให้บริการเช่นนี้ การสมัครเข้ารับบริการมีขั้นตอนมาก ไม่สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตในเรื่องของการประชุม
ออนไลน์ได้ จุดบริการไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ จะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้
อย่างไร และจะมีการขยายผลสถานะของโครงการนี้ต่อเพ่ือให้มีบริการสาธารณะต่อไปประชาชนอย่างครอบคลุม 
ครบถ้วนเกิดประโยชน์กับประชาชนมากยิ่งขึ้น แนวทางการพัฒนาคุณภาพอินเทอร์เน็ตชุมชน 
  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ตอบกระทู้ถาม ดังนี้ โครงการอินเทอร์เน็ตสู่ชุมชนเป็นการให้บริการมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
โครงการที่รัฐบาลได้ขับเคลื่อนโดยใช้ชื่อโครงการว่าไทยแลนด์ 4.0 ประเทศไทยต้องไปไกลกว่าที่เราคิดด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีการน า Digital Tranformation มาใช้ในทุกภาคส่วน ขยายการใช้บริการอินเทอร์เน็ตให้ครอบคลุมในทุกพ้ืนที่
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ของประเทศไทยผ่านโครงการเครือข่ายไฟเบอร์ออพติค ขยายการใช้สัญญาณโทรศัพท์มือถือ 4G ให้ทั่วครอบคลุม 
ทั่วประเทศ การเดินสายไฟเบอร์ไปในทุกจุด ติดตั้ง Free Wifi ในบางชุมชนบางหมู่บ้านที่มีความจ าเป็น เพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้ในปัจจุบันประเทศไทยที่อยู่ในอันดับที่ดีมากในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลหรือ
อินเทอร์เน็ต ร้อยละ 77.8 ความเร็วเฉลี่ยของอินเทอร์เน็ตถือว่าเป็นอันดับ 5 ของโลก การขยายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ
ด้วยการติดตั้ง Free Wifi ให้ประชาชนที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตสาธารณะสู่ชุมชนที่เริ่มเมื่อปี 2562 ถึง 2565 กระทรวง 
ได้ตั้งงบประมาณไว้เพ่ือจ่ายค่าบริการแอร์ไทม์ทั้งหมดจ านวน 3 ปี จบโครงการเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา ตามข้อตกลง
โครงการนี้ไม่ได้หยุด เพียงแต่ทางกระทรวงริเริ่มโครงการน าร่องให้ แตผู่้ใช้บริการจริงคือการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 
เป็นคนตั้งงบประมาณเพ่ือจ่ายค่าบริการหรือปรับปรุงระบบต่อไป ซึ่ง กศน. ได้รับโครงการนี้ไปแล้วและตั้งงบประมาณ
เพ่ือดูแลโครงการนี้ให้เดินหน้าต่อไป กระทรวงจึงไม่ไดด้ าเนินโครงการนี้แล้วเพราะส่งมอบให้ กศน. เป็นผู้ดูแล หลังจาก
นี้ กศน. ต้องปรับปรุงการท างาน โดยกระจายงบประมาณให้โรงเรียนละ 1,000 บาทต่อเดือน เพ่ือซื้อบริการอินเทอร์เน็ต
ใช้เอง รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานไปบ้าง แต่โดยหลักการแล้วยังคงมีอยู่ เพียงแต่เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ 
ให้ กศน. เป็นผู้ด าเนินการเอง ส าหรับโครงการอ่ืนที่ยังมีอยู่ก็จะด าเนินการต่อไป เช่น โครงการอินเทอร์เน็ตประชารัฐ 
ซึ่งต้องมีการปรับปรุงระบบและ ปรับปรุงการขยายสัญญาณให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีการตั้งโครงการอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
ชุมชน โดยกระจายสัญญาณเข้าไปในชุมชน 8,000 ถึง 9,000 จุด เข้าไปในชุมชนทั่วประเทศ การให้บริการ Free Wifi  
ในพ้ืนที่ชุมชนทีม่ีความจ าเป็น รัฐบาลจะท าอย่างต่อเนื่องต่อไป 
 การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จากตัวชี้ วัดของผลการจัดอันดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศโดย World Competitiveness Center ของ International Institute for Management 
Development หรือ IMD สวิตเซอร์แลนด์ ประจ าปี 2565 ประเทศไทยมีตัวชี้วัดดีขึ้นมาโดยตลอด ปัจจุบันอยู่
ในอันดับที่ 20 ถือว่าสูงมากเม่ือเทียบกับหลายประเทศ ดิจิทัลเทคโนโลยีคือโครงสร้างพ้ืนฐานที่เรามีอยู่ จุดอ่อน
ของเราคือคน ตัวชี้วัดที่เราคะแนนไม่ดีคือคน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้ความสามารถเรื่องดิจิทัล
ให้สูงขึ้นเพื่อท าธุรกิจหรือท าการวิจัยต่าง ๆ ให้มากขึ้น บวกกับประชาชนโดยทั่วไปไม่เข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เป็นจ านวนมาก ทุกหน่วยงานจึงต้องเข้าไปช่วยกันให้ความรู้ประชาชน กระทรวงมีโครงการส าคัญ คือ ศูนย์ดิจิทัล
ชุมชน ที่จะกระจายไปทุกต าบลในประเทศไทย เพ่ือให้บริการประชาชนในเรื่องของการให้บริการคอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตเพ่ือช่วยให้ความรู้ และให้ประชาชนสามารถขายของออนไลน์ได้ โดยเริ่มด าเนินการมาแล้ว 500 แห่ง 
และในปี 2566 จะด าเนินการต่ออีก 1,722 แห่งทั่วประเทศเมื่อรวมกับสิ่งที่จะท าต่อไป เช่น การกระจายอินเทอร์เน็ต
ไปยังทุกหมู่บ้านทุกชุมชนผ่านไฟเบอร์ออฟตกิ ที่ด าเนินการโดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ ให้ประชาชนเข้ามา
ใช้บริการได้ ท าให้การกระจายการใช้อินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพ้ืนที่ได้มากยิ่งขึ้น ประชาชนในทุกพ้ืนที่สามารถ
เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ รวมถึงโครงการ 5G ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ ซึ่งให้บริการ
ราคาถูกเมื่อเทียบกับการให้บริการของภาคเอกชนในปัจจุบัน เพ่ือให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึง
บริการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือได้ในราคาที่ถูกลง จะท าให้การแข่งขันของเอกชนมีผลกระทบต่อประชาชน
น้อยลงด้วย ตลอดจนท าให้ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากยิ่ง อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ประชาชนสามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตมากเกินไปในเรื่องของเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมซึ่งมีเยอะมาก จึงพยายามปิดกั้นและด าเนินคดีอยู่  
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ดังนั้น ต้องช่วยกันให้ความรู้ประชาชนเพ่ือให้มีภูมิด้านทานและปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยเพ่ือแก้ปัญหา
อาชญากรรมออนไลน์ต่าง ๆ  
   
    1.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง การทุจริตการสอบนักเรียนนายสิบต ารวจของศูนย์บังคับ
การฝึกอบรมต ารวจภูธร ภาค 9 (ศฝร. ภ.9) โดย นายสมคิด เชื้อคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้รัฐมนตรี 
ช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน  
   เหตุใดจึงไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีโอกาสอย่างเท่าเทียมในการสอบเข้ารับราชการ
ต ารวจ แต่กลับมีข่าวการทุจริตการสอบเข้ารับราชการต ารวจอยู่ตลอดเวลา โดยไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา ส าหรับ
เหตุการณ์ที่เกิดกับกองบัญชาการต ารวจภาค 9 นั้น ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการสอบสวน แสดงให้เห็นว่าเหตุการณ์
ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงมาโดยตลอด นอกจากนี้ ยังเพ่ิงมีการร้องเรียนการสอบคัดเลือกของกองบัญชาการต ารวจ
ภาค 5 เช่นกัน จึงต้องการให้ต ารวจท างานอย่างมีศักดิ์ศรี หากผู้ที่ท าหน้าที่ดูแลพ่ีน้องประชาชนถูกรีดไถเงิน
ตั้งแต่ต้น เมื่อออกไปเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจจะสามารถท าหน้าที่ให้ดีได้อย่างไร จึงต้องการให้ต ารวจที่ดีและตั้งใจ
ท างานมีขวัญและก าลังใจ และต้องการให้ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
แม้จะเพ่ิงเข้ามารับต าแหน่งและมีระยะเวลาการท างานเพียง 1 ปีก็ตาม จึงต้องการสอบถามว่า  
   1. กรณีกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 9 มีใครบ้างต้องรับผิดชอบ และมีจ านวนผู้เสียหาย
เท่าไหร่ และมีการด าเนินการอย่างไรบ้าง รวมทั้งกรณกีองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 5 ที่เพ่ิงมีการร้องเรียนนั้น 
มีการด าเนินการอย่างไร     

2. ขอทราบมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริตการสอบเข้ารับราชการต ารวจใน
อนาคต 

3. การจัดสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยเฉพาะต ารวจชั้นผู้น้อยควรด าเนินการ
อย่างเหมาะสม และเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ขึ้นในพ้ืนที่ ควรมีการจัดการให้เด็ดขาดเพ่ือให้โรงพักเป็นสถานที่เพ่ือ
ประชาชนอย่างแท้จริง 
   พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบกระทู้ถาม 
ดังนี้ เรื่องปัญหาการทุจริตการสอบต ารวจ เป็นการสอบนักเรียนนายสิบเข้ามาเป็นต ารวจชั้นประทวน ทั้งใน
ส่วนของต ารวจภูธร ภาค 9 และภาค 5 โดยในกรณีแรกเป็นการทุจริตการสอบนักเรียนนายสิบต ารวจของศูนย์
บังคับการฝึกอบรมต ารวจภูธร ภาค 9 (ศฝร. ภ.9) ซึ่งเป็นการสอบในปี 2564 แต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์ 
โควิด-19 จึงได้เลื่อนการสอบมาเป็นเดือนมีนาคม 2565 โดยเปิดรับจ านวน 780 อัตรา มีผู้เข้าสอบประมาณ 9,800 คน 
ในช่วงที่มีการสอบได้มีการตรวจพบการทุจริต จ านวน 1 คน จากนั้น ได้มีการขยายผลสืบสวนสอบสวนผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอก รวมทั้ง มอบหมายให้มีการร้องทุกข์กับผู้ที่กระท าความผิด
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยหลังการตรวจสอบตามข้ันตอน มีผู้ที่กระท าความผิดจริงทั้งหมดจ านวน 78 คน และ
ไม่ผ่านการคัดเลือกเข้ามา ส่วนกรณีการสอบเพ่ือบรรจุบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นต ารวจชั้นประทวน ในกลุ่มงาน
อ านวยการและสนับสนุนงานต่าง ๆ จ านวน 725 อัตรา มีผู้สมัครสนใจจ านวนมากถึง 135,000 คน ทางส านักงาน
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ต ารวจแห่งชาติจึงได้แบ่งให้มีการสอบข้อเขียนในทุกภูมิภาค เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ามารับการสอบ  
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 อย่างไรก็ตาม  ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ได้มีค าตอบของข้อสอบทั้ง 4 ชุด หลุดออกมา 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติจึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว และเมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา  
ได้มีการประกาศผู้ที่สอบผ่านข้อเขียน จ านวน 1,160 คน จึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมาอีกชุดหนึ่งเพ่ือตรวจสอบว่า
เหตุการณ์ทั้งสองมีความเชื่อมโยงกันหรือไม่ และมีการกระท าเป็นกระบวนการหรือไม่ ทั้งนี้  นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเร่งรัดในการตรวจสอบอย่างรวดเร็วเพ่ือให้เป็น 
ที่กระจ่างของสังคม และเพ่ือให้ความยุติธรรมแก่ผู้เข้ารับการสอบทุกคน  
   ส าหรับการสอบเข้ารับราชการของหน่วยงานต่าง ๆ นั้น เป็นไปตามกระบวนการเดียวกัน 
คือ ให้กรรมการที่ออกข้อสอบมาเก็บตัวเพ่ือออกข้อสอบ โดยห้ามใช้เครื่องมือสื่อสาร และออกข้อสอบในลักษณะ 
การสุ่มคัดเลือกข้อสอบโดยคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง เพ่ือไม่ให้กรรมการที่ท าหน้าที่ออกข้อสอบเห็นข้อสอบ
ทั้งหมด ตลอดจนเน้นย้ าในเรื่องการด าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ ตั้งแต่การออกข้อสอบไปจนถึงการส่งข้อสอบ 
เพ่ือป้องกันไม่ให้ข้อสอบรั่วไหลไปยังบุคคลภายนอก แต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ได้ลงไปดูในรายละเอียดแต่ละข้ันตอนเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นอีก รวมทั้ง นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติดูรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือเน้นย้ าและ 
เพ่ิมมาตรการทางด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริต ตลอดจนการก าหนดเครื่องแต่งกายของ 
ผู้เข้ารับการสอบ ทั้งนี้ จะขอรับข้อเสนอของสมาชิกฯ เพ่ือน าไปกราบเรียนนายกรัฐมนตรีและเน้นย้ าลงไปยัง 
ทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะส านักงานต ารวจแห่งชาติให้มีมาตรการป้องกันเข้มข้นมากกว่าเดิม ส่วนประเด็น 
การจัดสวัสดิการให้ต ารวจชั้นผู้น้อยนั้น นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติด าเนินการให้มี
ความเหมาะสม และขอให้พ่ีน้องประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ต ารวจ โดยโรงพักต่าง ๆ ได้มีการปรับปรุง 
การด าเนินการและการรับแจ้งความร้องทุกข์ให้มีการพัฒนามากกว่าในอดีตที่ผ่านมา ส าหรับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ที่กระท าความผิดก็ย่อมต้องได้รับโทษทั้งทางวินัยและทางอาญา ดังนั้น หากมีปัญหาความเดือดร้อนที่ส่งผล
กระทบต่อชีวิตของพ่ีน้องประชาชนก็ขอให้เชื่อมั่นและสามารถไว้วางใจให้เจ้าหน้าที่ต ารวจดูแลพ่ีน้องประชาชนให้ดี
ที่สุดสมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์  
 

1.1.3 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหานักเรียนที่อยู่บนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ถูกนายทุน
ปิดเส้นทางไปโรงเรียน ท าให้ไม่มีเส้นทางเดินไปโรงเรียน ตั้งแต่ปี 2564 โดย นายสมชาย ฝั่งชลจิตร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี  
ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน    
   ปัญหานักเรียนที่อยู่บนเกาะหลีเป๊ะ จังหวัดสตูล ถูกนายทุนปิดเส้นทางไปโรงเรียน 
ท าให้ไม่มีเส้นทางเดินไปโรงเรียน ตั้งแต่ปี 2564 หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบและรัฐบาลได้จัดการเรื่องนี้ให้เด็ก
นักเรียนที่โรงเรียนในเกาะหลีเป๊ะเดินทางเข้าโรงเรียนโดยปกติแล้วหรือยัง หรือด าเนินการอย่างไรไปแล้วบ้าง 
นอกจากนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ฟ้องร้องเรื่องของการออกเอกสารสิทธิในเกาะหลีเป๊ะ
เป็นการออก ส.ค.1 ปลอม ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน มีการตรวจสอบเรื่องการออกเอกสารสิทธิที่เกาะหลีเป๊ะ
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เป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ และการแจ้งการครอบครองในปี 2497 และออกเป็น น.ส.3 ในปี 2520 เป็นการออกเอกสาร 
น.ส.3 ปลอม มีการตรวจสอบหรือไม่ พ่ีน้องกลุ่มอูรักลาโว้ย (Uraklawoi) ชาวมอร์แกน ไม่มีที่ท าดิน ไม่มีทางเดิน  
ไม่มีที่จอดเรือ แสดงให้เห็นว่าการแก้ปัญหาของรัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้ มีแนวทาง
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้าง เมื่อมีการประกาศเป็นเขตอุทยานท าให้มีกฎหมาย  
ในการควบคุมการประกอบอาชีพจึงผลส่งให้วิถีชีวิตของชาวมอร์แกนเปลี่ยนแปลงไป รัฐบาล มีแนวทางและนโยบาย
เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับคนชายขอบ คนชาติพันธุ์ อย่างไร 
   พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถาม 
ดังนี้ ปี 2459 ข้าหลวงประจ าจังหวัดสตูลขณะนั้น น าคนจากเกาะลันตาไปอาศัยอยู่ที่เกาะหลีเป๊ะเพ่ือแก้ปัญหา
เรื่องการล่าอาณานิคม คนที่ไปอยู่ในขณะนั้นคือ ต้นตระกูลหาญทะเล ส าหรับสาเหตุที่นักเรียนเข้าไปเรียนไม่ได้
เนื่องจากผู้ที่มีเอกสารสิทธิด าเนินการกั้นรั้วจนเกิดปัญหากับเด็กก็เป็นตระกูลหาญทะเล ซึ่งสืบเนื่องมาจาก
บรรพบุรุษของเขาในขณะนั้น เรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่คนข้างนอกไปซื้อที่แต่เป็นคนที่ถือเอกสารสิทธิ ซึ่งอยู่มาตั้งแต่
มีคนเข้ามาอาศัยในเกาะหลีเป๊ะ การด าเนินการเป็นเรื่องของคนที่ถือเอกสารสิทธิ เมื่อมีประมวลกฎหมายที่ดิน 
ปี 2497 มีการแสดงเรื่อง ส.ค.1 ของตระกูลหาญทะเล ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็น น.ส.3 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นการพิพาท
ของผู้ที่มีเอกสารสิทธิ ซึ่งเป็นคนดั้งเดิมที่อยู่ในพ้ืนที่จากตระกูลหาญทะเล ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเฉพาะ 
ในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยังมีพ้ืนที่อ่ืนด้วย ที่ตั้งของโรงเรียนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลเป็นที่ที่เจ้าของ
ที่ดินบริจาคให้ เมื่อเจ้าของที่ดินต้องการแบ่งแยกแปลง การด าเนินการจึงต้องให้กรมที่ดินท าการรังวัด แต่ชาวบ้าน 
ไม่ยอมให้ด าเนินการ เจ้าของที่ดินจึงได้ปิดกั้นทางเข้าโรงเรียน เมื่อเกิดเรื่องขึ้นนายอ าเภอและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
พยายามเจรจากับเจ้าของที่ดิน โดยพยายามไกล่เกลี่ยให้ยินยอมให้เด็กนักเรียนใช้พ้ืนที่ ผลสรุปคือไม่ให้เด็กเกิด
ความยากล าบากในการเดินทางไปโรงเรียนและให้การด าเนินการทางกฎหมายด าเนินต่อไปได้ ขณะนี้เจ้าของที่ดิน
ยินยอมให้เด็กใช้เส้นทางเพ่ือไปโรงเรียน ส่วนการด าเนินคดีฟ้องร้องในการพิสูจน์สิทธิ์ก็ให้เป็นไปตามกระบวนการของ
กฎหมาย 

ปัญหาเรื่องที่ดินที่ได้ยินเป็นประจ าคือปัญหาชาวเลที่ใช้พ้ืนที่ริมทะเลอยู่ในเกาะ  
แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ ไม่มีการแจ้งครอบครอง ทั้งนี้ กรมที่ดินต้องด าเนินการตามกฎหมายที่มีเท่านั้น ความชอบธรรม 
คือ คนที่ไม่ได้อยู่แต่แจ้ง ส.ค.1 และต่อมาเปลี่ยนเป็น น.ส.3 เป็นการด าเนินการตามกฎหมาย แต่ต้องยอมรับว่า
เป็นเรื่องที่ไม่ชอบธรรม ดังนั้น ต้องมีการแก้ไขปัญหานี้ โดยต้องให้ศาลมีอ านาจเป็นผู้สั่ง แต่กรมที่ดินไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงเอกสารทางกฎหมายได้ รวมทั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเอง ก็ต้องด าเนินการ 
ตามกฎหมาย หากมีการพิสูจน์ตามช่องทางต่าง ๆ ก็สามารถด าเนินการได้แต่ไม่ใช่อ านาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยหรือนายกรัฐมนตรี ที่จะไปบอกให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ด าเนินการให้
ที่แห่งนี้เป็นของประชาชน การแจ้งสิทธิ์หรือการเพิกถอนสิทธิ์ต้องท าตามขั้นตอนของกฎหมาย การด าเนินการ
แก้ไขปัญหาต้องอยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมาย เพ่ือหาความยุติธรรมให้ทุกฝ่าย กลุ่มเปราะบาง กลุ่มชาติพันธ์  
และคนชายขอบ รัฐบาลดูแลทั้งหมดผ่านคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เพ่ือให้ความเป็นธรรมในเรื่อง
ที่ดิน ที่อยู่อาศัย และท่ีท ากิน 
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1.2 กระทู้ถามท่ัวไป  
    1.2.1 กระทู้ถาม เรื่องติดตามความคืบหน้าปัญหากรณีดาวเทียมไทยคม โดย นายรังสิมันต์ 
โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 11 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565) 
   สืบเนื่องจากที่ได้อภิปรายไมไว้วางใจต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ 
และสังคม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ได้ตั้งค าถามถึงความไม่ชอบมาพากลในการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ
ของฝ่ายกระทรวงฯ เพ่ือด าเนินข้อพิพาทระหว่างกระทรวงฯ และบริษัทไทยคม จ ากัด (มหาชน) รวมถึงความไม่ชอบ
มาพากลในการส่งมอบการด าเนินกิจการดาวเทียมไทยคมภายหลังสิ้นสุดสัญญาสัมปทานแก่บริษัท โทรคมนาคม
แห่งชาติ จ ากัด (มหาขน) (เอ็นที) ซึ่งค าตอบที่ได้รับจากรัฐมนตรีฯ ในระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจยังไม่ได้ 
ให้ความกระจ่างและยังไม่มีมาตรการในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน จึงขอเรียนถามว่า 
 1. กรณีปัญหาการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ที่มีข้อเท็จจริงอันอาจสงสัยถึงความเป็นกลางและเป็นอิสระ สุ่มเสี่ยงที่จะเป็นเหตุให้คู่พิพาทฝ่ายตรงข้ามเพิก
ถอนค าชี้ขาดข้อพิพาทในอนาคตได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้มีการด าเนินการ
แก้ไขบัญหาดังกล่าวไปแล้วมากน้อยเพียงใด ขอทราบรายละเอียด 
 2. กรณีท่ี บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) (NT) ได้ท าสัญญากับบริษัท 
ไทยคม จ ากัด (มหาชน) ซึ่งมีลักษณะเสมือนเอาอัฐยายซื้อขนมยาย ไม่ส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายและ      
การแข่งขัน จากการได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีแล้วนั้น ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาเพ่ือแก้ใข 
ในส่วนดังกล่าวอย่างไรบ้าง ขอทราบรายละเอียด 
  นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ตอบกระทู้ถาม ดังนี้ การตั้งอนุญาโตตุลาการ ทางกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ส่งเรื่องให้
ส านักอัยการสูงสุดด าเนินการ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาท
ระหว่างหน่วยงานของรัฐและการด าเนินคดี พ.ศ. 2561 ข้อ 26 และการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการทางกระทรวง
ได้ขอให้อัยการสูงสุดพิจารณาบุคคลที่มีความเป็นกลาง เป็นอิสระ และมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ตามใน
สัญญาอนุญาโตตุลาการ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 มาตรา 19 จึงขอ
ยืนยันว่าเป็นการด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ และเมื่อมีการลาออกจากต าแหน่ง ทางกระทรวง
ก็ได้ท าหนังสือถึงอัยการสูงสุดเพ่ือพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสม ถูกต้อง และเชี่ยวชาญมาท าหน้าที่ต่อไป 
ซึ่งเป็นการด าเนินการตามปกติ นอกจากนี้ ส านักงานอัยการสูงสุดยังเป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ จึงไม่มี
หน่วยงานใดสามารถเข้าไปแทรกแซง หรือก ากับดูแลโดยกระทรวงหรือรัฐบาลได้ ทั้งนี้ รายชื่อบุคคลผู้ที่ท าหน้าที่
อนุญาโตตุลาการนั้น ตนได้สอบถามเจ้าหน้าที่ทั้งหมดพบว่าไม่มีใครมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับบุคลากรใน
กระทรวงแต่อย่างใด จึงเป็นการท างานตามหน้าที่อย่างแท้จริง ส่วนเรื่องค าตัดสินชี้ขาดนั้น ทางกระทรวงจะ
ด าเนินการฟ้องไปที่ศาลปกครองต่อไป ส่วนประเด็นการแต่งตั้งอนุญาโตตุลการคนใหม่ในช่วงที่ตนเพ่ิงรับ
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ต าแหน่งนั้น ได้ท าหนังสือไปยังอัยการสูงสุดตามระเบียบ โดยทราบมาว่าได้มีแนวคิดการแต่ งตั้ ง
อนุญาโตตุลาการเป็นคนเดียวกันในประเด็นที่ใกล้เคียงกัน อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับเปลี่ยนอนุญาโตตุลาการ
เช่นในปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าอาจจะมีสาเหตุมาจากความถูกต้องเหมาะสม   
 ส่วนประเด็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) (NT) นั้น ได้ตั้งสายงาน
ขึ้นมาเพ่ือดูแลดาวเทียมไทยคม 4 และไทยคม 6 ซึ่งได้รับโอนมาจากบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) และมีการ
ด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและส่งมอบทรัพย์สิน รวมทั้งมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพ่ือรับช่วงต่อในการดูแล
ดาวเทียมไทยคม โดยรัฐบาลมีแนวคิดให้บริษัท NT มีอ านาจในการก ากับดูแลอย่างครบวงจร รวมถึงอนาคต
ข้างหน้าจะมีการเปิดประมูลวงโคจร ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้บริษัท NT เข้าร่วมประมูลด้วย เพ่ือให้สามารถ
มีวงโคจรในการยิงดาวเทียมขึ้นไป และเป็นการด าเนินงานของรัฐบาลภายใต้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นอกจากนี้ 
ยังต้องดูแลเรื่องความพร้อมในเรื่องการท างานเพ่ือให้ดาวเทียมสามารถท างานต่อไปได้ โดยต้องค านึงถึงผู้ใช้บริการ 
เป็นส าคัญ รวมทั้งเรื่องระบบรับส่งสัญญาณที่ไม่ได้มีการส่งมอบ จึงต้องมีการร่วมมือกับบริษัท ไทยคม จ ากัด (มหาชน) 
ต่อไป ส าหรับเรื่องกระบวนการทางกฎหมายนั้น ต้องมีการหาข้อเท็จจริงและด าเนินการตามกระบวนการขั้นตอน 
อย่างต่อเนื่อง  
  

   1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง การควบรวมกิจการโทรคมนาคมของ TRUE และ DTAC โดย  
นายระวี มาศฉมาดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
   ผู้ตั้งกระทู้ถาม ขอถอนกระทู้ถามเรื่องดังกล่าว 
 

   1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาแก่ชาวประมง และความคืบหน้า 
ในการแก้ไขพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. 2558 โดย นายวรภพ วิริยะโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์  
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบ
กระทู้ถามแทน เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงและสหกรณ์ติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบ
กระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 
   

 1.2.4 กระทู้ถาม เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างภาครัฐ โดย นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังติดภารกิจจึงมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน แต่เนื่องจากเรามนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังไม่สามารถ
มาตอบได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 
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1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ  
   1.3.1 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การก่อสร้างฝายชะลอน้ ากั้นแม่น้ าสงครามเพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง โดย นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   เนื่องจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถ
มาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน 
 1.3.2 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาที่ดิน โดยการออกเอกสาร
สิทธิการครอบครองท าประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินในต าบลแม่ลาน อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน          
โดย นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดล าพูน พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม       
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  เนื่องจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถ
มาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน 
 1.3.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอให้ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรบริเวณสี่แยกทาง
หลวงชนบท หมายเลข 3012 หมู่ที่ 5 ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดย นายอัครเดช 
วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ 
รฐัมนตรีช่วยว่าการกกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน  
  1.3.4  กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การด าเนินการจัดการ
บ าบัดน้ าเสียในพื้นที่เทศบาลต าบลห้วยกระบอก อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดย นายอัครเดช วงษ์
พิทักษ์โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้ตั้ งกระทู้ถาม               
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
 เนื่องจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบ
กระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน 
 1.3.5 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอทราบผลการด าเนินงานในกิจกรรมปฏิรูปที่ 
1 – 5 ในด้านยุติธรรม โดย พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
 เนื่องจาก นายกรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อน
การตอบกระทู้ถามออกไปก่อน 
 1.3.6 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การแก้ปัญหาความบกพร่องของกระทรวงมหาดไทย 
ในการจัดสอบบุคลากรท้องถิ่น โดย นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน 
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 (2) เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม 
 ซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระ คือ รับทราบเรื่องการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จ านวน 29 คน ด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2565 จ านวน 29 คน จึงเป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้ง 29 คน  
สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101 (3) ดังนั้น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในปัจจุบันเท่าที่มีอยู่และปฎิบัติ
หน้าที่ได ้คือ จ านวนทั้งหมด 442 คน องค์ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเท่ากับ 221 คน 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

 2.1 รับทราบรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... 
 ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (26 กรกฎาคม 2565) รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฏร ตามที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
เสนอและให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับข้อสังเกตของคณะกรรมธิการวิสามัญฯ และคณะกรรมาธิการ
ร่วมกันฯ ของสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตวกรรม ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาศึกษา
แนวทางและความเหมาะสมของข้อสังเกตตังกล่าว และสรุ ปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับ 
เรื่องดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะวัฐฒนตรี ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพ่ือน าเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป นั้น กระทรวงยุติธรรมได้เสนอรายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตดังกล่าว มาเพ่ือ
ด าเนินการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิภายน 2565 รับทราบรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของ 
คณะกรรมริการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร ตามที่กระทรวง
ยุติธรรมเสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ ทั้งนี้  
ได้แจ้งให้กระทรวงยุติธรรมส่งรายงานผลการพิจารณาในเรื่องนี้ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โดยตรงต่อไปแล้ว 
 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่งพระราชบัญญัติพืชกระท่อม 
พ.ศ.... สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
 1. รัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาพืชกระท่อมในทุกมิติ โดยเฉพาะ
มิติประโยชน์ทางการแพทย์และผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบในระยะยาวที่เกิดจากการบริโภคใบกระท่อม 
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป 
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 2. รัฐพึงสนับสนุนให้มีการใช้ใบกระท่อมตามวิถีชุมชนและการใช้ประโยชน์จากใบกระท่อม
ทางยาหรือทางการแพทย์ แต่ต้องไม่เป็นการสนับสนุนให้เกิดผู้ใช้รายใหม่ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการใช้ใบกระท่อมในทาง
ที่ไม่เหมาะสม 
 3. รัฐพึงสนับสนุนให้ประชาชนระดับรากหญ้าได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเต็มที่ 
และยั่งยืนจากพืชกระท่อม สนับสนุนการส่งออกพืชกระท่อมเพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้  
ไม่ควรให้มีแต่เฉพาะผู้ค้ารายใหญ่ที่จะครองส่วนแบ่งทางการตลาดจากพืชกระท่อม รวมถึงการป้องกันการแข่งขันทาง
การค้าที่ไม่เป็นธรรมและการผูกขาดการเพาะหรือปลูกพืชกระท่อม การขาย และการน าเข้าหรือส่งออกใบกระท่อม 
 4. รัฐควรมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนผู้เพาะปลูกพืซกระท่อม ผู้ค้าใบกระท่อม
และอุตสาหกรรมพืชกระท่อมในประเทศเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปีแรก เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เกษตรกรไทยและ
ผู้ผลิตรายย่อยภายในประเทศ ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตต่อไป 
 แนวทางการด าเนินการและความเหมาะสม 
 1. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการ
ส่งเสริมการศึกษาวิจัย รวมถึงการสนับสนุนทุนส าหรับการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จาก
พืชกระท่อมมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ หน่วยงานต่าง ๆ ก็ได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้
ประโยชน์จากพืชกระท่อมอยู่แล้วในบางส่วนเพื่อให้การศึกษาวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์ จากพืชกระท่อม 
ไม่เกิดความช้ าซ้อนในหัวข้อหรือโครงการวิจัย และเพ่ือให้การพัฒนางานวิจัยไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาพืชกระท่อม
ให้เป็นพืชเศรษฐกิจ ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการรวบรวมหัวข้อ หรือโครงการวิจัยที่สมควรด าเนินการทั้งในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว เพ่ือให้ 
การพัฒนางานวิจัยไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาพืชกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจอย่างแท้จริง 
 2. ส านักงาน อย. กระทรวงสาธารณสุข ได้สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม
ในทางยาและทางการแพทย์อยู่แล้ว โดยได้มีการพัฒนาการใช้พืชกระท่อมเป็นต ารับยา และผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมในทางอาหารที่จะต้องมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 
ส าหรับการใช้พืชกระท่อมรายใหม่ในทางที่ไม่เหมาะสมนั้น ให้ส านักงาน ป.ป.ส. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ประสานการท างานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ร่วมกันขี้แจงและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยซน์จากใบกระท่อมและ 
ไม่น าไปใช้ในทางที่ผิด 
 3. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ด าเนินการสนับสนุนการส่งออกและการจัด
กิจกรรมด้านการตลาดในลักษณะงานแสดงสินค้า โดยมีผลิตภัณฑ์กระท่อมจากประเทศไทยเข้าไปจัดแสดง 
ไม่ปิดกั้นผู้ค้ารายเล็กหรือรายย่อย นอกจากนี้  ยังมีการจัดบูธในลักษณะธุรกิจออนไลน์ เพ่ือการจับคู่ธุรกิจ  
ซึ่งในอนาคต หากมีการผลักดันการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และมีการอนุญาตโดยถูกต้อง  
จะสามารถสร้างคู่ค้าหรือธุรกิจที่เชื่อมโยงกับตลาดในต่างประเทศได้ และจะไปสู่เป้าหมายการสร้างมูลค่าจาก
พืชกระท่อมและการส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตได้ กรมศุลกากร ด าเนินงานร่วมกับส านักงาน ป.ป.ส. 
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ในการพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตน าเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมเพ่ืออ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ
สามารถขอรับใบอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ และได้มีการก าหนดพิกัดศุลกากรเกี่ยวกับสินค้าพืชกระท่อม 
เพ่ือให้รองรับกระบวนการน าเข้าและการส่งออกใบกระท่อมเรียบร้อยแล้ว กระทรวงอุตสาหกรรม มีกลไกในการให้
ความช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มธุรกิจรายย่อยและวิสาหกิจชุมชน และมีโครงการเกี่ยวกับ 
การเชื่อมโยงกลุ่มรากหญ้า ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และวิสาหกิจชุมชน จับมือกับภาคธุรกิจรายใหญ่ในลักษณะ
ของธุรกิจรายใหญ่ดูแลธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยในช่วงแรกของการบังคับใช้กฎหมายพืชกระท่อม  
จะได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนในส่วนของภาคการผลิต กลุ่มรากหญ้า ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง และวิสาหกิจ
ชุมชนก่อนส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะสนับสนุนเงินทุนให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
และธุรกิจรายย่อย เพ่ือให้มีโอกาสในการเข้าถึงตลาดการค้าและการพัฒนาสินค้าของตนเอง รวมถึงการก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและการค้ าประกันสินเชื่อรายย่อย เพื่อให้สามารถท าธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก
พืชกระท่อมต่อไปได้ด้านความรู้ ให้หน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จัดผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้ค าแนะน าตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บผลผลิต ระบบการขนส่ง และพัฒนาแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
สินค้า พัฒนามาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์หรือ GMP และสร้างช่องทางการเข้าถึงข้อมูลตังกล่าวเพ่ือให้
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

           2.2 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุนของธนาคาร
เพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  
 ผู้ชี้แจงติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมารายงานได้ จึงขอเลื่อนการรายงานออกไปเป็น
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 
 

           2.3 รับทราบรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงานและส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  
 ผู้ชี้แจงติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมารายงานได้ จึงขอเลื่อนการรายงานออกไปเป็น
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 
 

           2.4 รับทราบรายงานประจ าปี 2564 ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565) 
 ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เสนอรายงาน
ประจ าปี 2564 ของส านักงานพัฒนาริทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มาเพ่ือด าเนินการ คณะรัฐมนตรีได้มี
มติเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 รับทราบรายงานประจ าปี 2564 ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งซาติ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ และให้เสนอรัฐสภา
เพ่ือทราบต่อไป จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอได้โปรดน ารายงานในเรื่องนี้เสนอสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป  
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ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบด้วยแล้ว และขอให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมส่งรายงานในเรื่องนี้ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงต่อไป 
 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นหน่วยงานด้านการวิจัย
และพัฒนา ภายใต้การก ากับของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 สวทช. ด าเนินงานโดยมุ่งเน้นเพ่ิมการลงทุนใน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน. จากภาครัฐ 
และภาคเอกชน บูรณาการเป็นโจทย์ขนาดใหญ่ร่วมกับเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศแบบจตุภาคี รวมถึงสร้าง
คุณค่า (Value) จาก วทน. ให้เป็นที่ประจักษ์บนฐานความรู้ ความเชี่ยวชาญ และโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยเน้นฐานเศรษฐกิจ
ชีวภาพ – เศรษฐกิจหมุนเวียน – เศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular – Green Economy: BCG) ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artifcial Intelligence: Al) และส่งเสริม Deep-tech Company และ Inclusive Innovation Economy ร่วมกับ
เครือข่ายพันธมิตร ตลอดจนการปรับกลไกบริหารจัดการงานวิจัยภายในให้คล่องตัวสอดรับกับการท างานในปัจจุบัน 
พร้อมตอบโจทย์ความคาดหวังที่เข้ามาอย่างรวดเร็ว และส่งสริมด้านการวิเคราะห์ทดสอบ มาตรฐานวิศวกรรม  
เพ่ือการส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพ และทันเวลา เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร น าระบบสารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ดึงดูด Talents และพัฒนาฐานองค์ความรู้ใหม่ ผ่านเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ โดยสรุป ดังนี้ 
 สวทช. มีบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ 724 เรื่อง และยื่นขอจดทรัพย์สิน
ทางปัญญา 524 รายการ เป็นอันดับ 1 ของประเทศในการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ 
เชิงพาณิชย์ 357 รายการ ให้แก่บริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ รวม 333 บริษัท สร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
มากกว่า 73,692 บาท ผลักดันให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคการผลิต  
และบริการมูลค่า 25,224 ล้านบาท ปัจจุบันประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก โดย สวทช. เองต้องเผชิญกับปัญหา
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อสุขภาพและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึง
องค์กรเองเป็นอย่างมาก ดังนั้น สวทช. จึงได้น าองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญมาช่วยพัฒนานวัตกรรมตามโจทย์
ประเทศ โจทย์วิจัย ความคาดหวังของสังคม รวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ที่ให้น างานวิจัยมาช่วยแก้ไขปัญหาและต่อสู้ต่อ
การระบาดของโรคโควิด-19 โดยแบ่งนวัตกรรมออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านการป้องกัน เฝ้าระวัง และการควบคุมโรคโควิด-19 ตัวอย่างผลงาน เช่น ระบบบริการ
ทางการแพทย์ทางไกล (A-MED Telehealth) เพ่ือบุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลรักษาผู้ป่วย Home Isolation 
แบบทางไกล แอปพลิเคชันเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Care) บริหาร
จัดการสุขภาพของพนักงานในบริษัท โรงงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบพ่นจมูก  
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองในด้านวัคซีนต่อไปได้ในอนาคต 
 2. ด้านการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 ตัวอย่างผลงาน เช่น ชุดตรวจ Nano 
COVID-19 Antigen Rapid Test ชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 
 3. ด้านการลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ตัวอย่างผลงาน เช่น รถส่งของบังคับ
ทางไกล "อารี" เพ่ือสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 รถขนส่งสัมภาระ ยา อาหาร ให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 
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เพ่ือช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์ เปลปกป้อง PETE เปลความดันลบห่อหุ้มร่างกายผู้ป่วยเพ่ือป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยโควิด-19 นวัตกรรมซิงค์ไอออนสู่ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อสู้วิกฤตไวรัส ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ที่ไม่ระคายเคืองผิวหนัง และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
 4. ด้านการรักษาโรคโควิด-19 ตัวอย่างผลงาน เช่น การสังเคราะห์สารตั้งต้นยาฟาวิพิราเวียร์ 
ทดแทนการน าเข้า โดยพัฒนากระบวนการผลิตสารตั้งต้นออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมในการผลิตยารักษาโรคโควิด-19  
ช่วยผลักดันอุตสาหกรรมยาให้สามารถผลิตยาครบวงจรได้ด้วยตนเอง ทดแทนการน าเข้าวัตถุดิบยาต้านโรคโควิด-19 
จากต่างประเทศ 
 สวทช. สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ และน าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาค
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ BCG และ AI ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านเกษตรและอาหาร (Agriculture and Food) ตัวอย่างผลงาน เช่น ปุ๋ยคีเลต เสริม
ธาตุอาหารพืชทางใบช่วยเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พริกขี้หนูผลใหญ่เกสรตัวผู้ 
เป็นหมันขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ 22 สายพันธุ์ ให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์พริกลูกผสมที่มีคุณภาพ ถ่ายทอดให้
บริษัทเอกชนเพื่อน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ การผลิตน้ าส้มสายชูหมักจากผลไม้ ได้ต้นเชื้อจุสินทรีย์บริสุทธิ์มี
ต้นทุนการหมักต่ า ใช้ระยะเวลาในการหมักสั้นกว่าเดิมคือกว่า 1 ปี ให้ลดลงเหลือเพียง 2 เดือน ผลิตภัณฑ์ครีมบรรเทา
อาการปวดจากนาโนอิมัลชันบรรจุสารสกัดพริก ใช้เทคโนโลยีอนุภาคนาโนการเก็บกักสารออกฤทธิ์แคบไซซิน
ในสารสกัดพริก เพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาทางคลินิก ยีสต์โพรไบโอติกส าหรับใช้เป็นสารเสริมอาหารสัตว์ 
พัฒนาเทคนโลยีการผลิตยีสต์โพรไบโอติกเพ่ือทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ 
 2. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Health and Wellness) ตัวอย่างผลงาน เช่น เครื่อง
ตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้นอัตโนมัติ (B-Life Check) ติดตามความคืบหน้าสุขภาพประชาชนที่เป็นระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big Data) BodiiRay R (บอดีเรย์อาร์) ระบบเอกซเรย์ดิจิทัลที่ปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เข้ากับการใช้งานใน
โรงพยาบาลได้ แสดงผลภาพเอกชเรย์ได้ทันที และปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับน้อยกว่าเครื่องเอกชเรย์แบบเดิม 
นวัตกรรมแผ่นกรองอากาศต้านรา-แบคทีเรีย ตอบโจทย์มลภาวะทางอากาศ อนุภาคนาโนที่เคลือบบนแผ่นกรองอากาศ
ในรถนต์สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์และเชื้อราได้ แผ่นแปะเข็มขนาดไมโครเมตรเพ่ือการน าส่งสาร
ผ่านชั้นผิวหนัง เข็มน าส่งสารออกฤทธิ์เข้าสู่ร่างกายที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเครื่องมือแพทย์ ISO 13485 แห่งเดียว
ในประเทศไทย 
 3. ด้านพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ (Energy, Materials and Biochemicals) ตัวอย่าง
ผลงาน เช่น ชุดแบตเตอรี่และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ส าหรับการใช้งานด้านความมั่นคง แพ็กแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน
และเครื่องซาร์จ มีประสิทธิภาพความจุสูงกว่าเดิม 3 เท่า ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 24 ชั่ว โมง โดยไม่ต้องชาร์จ 
ลดต้นทุนการน าเข้าจากต่างประเทศ ท่อดูดซับ ความร้อนด้วยอนุภาคนาโนกราฟิน-ชิลิกา ส าหรับระบบพลังงานรวม
แสงอาทิตย์เข้มข้น ต้นทุนต่ ากว่าการน าเข้าท่อดูดซับความร้อนจากต่างประเทศประมาณ 1 ใน 3 ในการผลิตน้ าร้อน
จากพลังงานแสงอาทิตย์ในอุตสาหกรรม ผ้าเคลือบกราฟินอัจฉริยะ ผ้าที่มีเทคโนโลยีการเคลือบนาโนคาร์บอน 
ถ่ายเทความร้อนและควบคุมอุณหภูมิ ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียน ามาผลิตเครื่องแบบทางทหารให้แก่กองทัพ 
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 4. ด้านดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์ (Digital and Electronics) ตัวอย่างผลงาน เช่น ระบบ
ตรวจหาและวิเคราะห์ข้อมูลอุปกรณ์ช ารุดแบบยืดหยุ่นได้บนคลาวด์คอมพิวติง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตน าไปใช้ตรวจ
และวิเคราะห์ข้อมูลอุปกรณ์ช ารุด เพ่ิมความแม่นย าในการวิเคราะห์สูงกว่าวิธีเดิม และใช้ทรัพยากรค านวณอย่างคุ้มค่า
มากขึ้น ระบบตรวจวัดการสั่นสะเทือนของรถไฟอัจฉริยะแบบฝังตัวบนรถไฟฟ้า บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ ากัด น าไปใช้
กับรถไฟที่ให้บริการเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทางและการขนส่ง เครื่องกรองอากาศแบบไฟฟ้าสถิตช่วย
บรรเทาปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 ดักจับฝุ่นละออง และสร้างอากาศบริสุทธิ์รองรับพ้ืนที่ที่มีปริมาตร
ขนาดใหญ่แบบที่เครื่องกรองหรือฟอกอากาศทั่วไปไม่สามารถท าได้ อุปกรณ์วิเคราะห์เสียงน้ ารั่วบริเวณมาตร 
วัดน้ าแบบพกพาน าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยเพ่ิมขีดความสามารถการตรวจวัดสัญญาณเสียงน้ ารั่ว
แบบเดิม โดยใช้สมาร์ทโฟน ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดการพึ่งพาทักษะการฟังเสียงท่อรั่วจากผู้เชี่ยวชาญ 
และน าผลงานวิจัยสู่การสร้างเสริมขีดความสามารถเกษตรชุมชน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
โดยมีตัวอย่างผลงาน เช่น การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมันส าปะหลังไทย ในเศรษฐกิจ
ชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลังให้แก่
เกษตรกรและอุตสาหกรรมในชุมชน ด้วยกลไก “ตลาดน าการผลิต” (Inclusive Innovation) 
  เนื่องด้วยสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อันเป็นปัจจัยภายนอก
องค์กร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมส่งผลต่อการด าเนินงานของ สวทช. อาทิ การจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนา 
นิทรรศการ ท าให้ไม่สามารถจัดงานได้ จึงน ามาสู่การปรับรูปแบบการจัดงาน จาก On Site เป็น On Line นอกจากนี้  
ยังส่งผลต่อการหารายได้ของ สวทช. เนื่องจากภาคเอกชนมีการชะลอการลงทุน อย่างไรก็ตาม ผู้บริหาร สวทช. 
ได้ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยการหารายได้จากแหล่งงบประมาณอ่ืน ๆ ที่มาจากหน่วยงาน
ภาครัฐเพ่ิมขึ้น ตลอดจนการก าหนดนโยบายเพ่ือควบคุมการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ส่งผลให้ สวทช. สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งหมดนี้คือผลการด าเนินงาน 
เพียงบางส่วนที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร สวทช. และหน่วยงาน
พันธมิตร ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากความเชี่ยวชาญ ขยายผลงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม  
สู่การใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างเป็นที่ประจักษ์เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตอบโจทย์
เศรษฐกิจ BCG และ AI ตลอดจนสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ทุกภาคส่วนในทุกมิติ 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  

           2.5 รับทราบรายงานประจ าปี 2564 สถาบันพระปกเกล้า  
 ผู้ชี้แจงติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมารายงานได้ จึงขอเลื่อนการรายงานออกไปก่อน 
 

 2.6 รับทราบรายงานการตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ด้วยกระทรวงการคลังได้เสนอรายงานการตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพ่ือด าเนินการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 รับทราบ
รายงานการตรวจสอบส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ 
และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาทราบต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบด้วยแล้ว  
และขอให้กระทรวงการคลังส่งรายงานในเรื่องนี้ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงต่อไป 
 ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้เสนอรายงานการตรวจสอบส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่  25 สิงหาคม 2564  
โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติรับทราบ เมื่อวันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 และได้เสนอรายงานการตรวจสอบ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปยังสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในคราว
ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 26 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 
2565 และในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  
ที่ประชุมทั้ง 2 สภาได้พิจารณา รับทราบรายงานดังกล่าวแล้ว 
 สาระส าคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กรมบัญชีกลางโดยคณะผู้ตรวจสอบได้
ด าเนินการตรวจสอบ สตง. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยตรวจสอบ 3 ประเภท ได้แก่ การตรวจสอบ
การเงินและบัญชี การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสอบ
การด าเนินงาน สรุปได้ ดังนี้  
 1. การตรวจสอบการเงินและบัญชี  
   ผลการตรวจสอบ 
   รายงานการเงินของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
และรายงานการเงินของกองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ได้จัดท าขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบ ดังนี้  
   (1) การบันทึกบัญชีไม่ตรงตามประเภทรายการบัญชี ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน  
   (2) การควบคุมภายในยังไม่เหมาะสมเพียงพอ ได้แก่ ไม่มีการจัดท าทะเบียน
คุม External Harddisk หน่วยงานที่ดูแลพัสดุไม่มีการจัดส่งรายงานตรวจนับครุภัณฑ์ประจ าปีให้กับหน่วยงาน
บัญชีและไม่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ท าหน้าที่ควบคุมดูแลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Notebook กับ
หน่วยงานบัญชีในการส่งข้อมูลระหว่างกัน และการออกใบแจ้งค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานตรจสอบล่าช้ากว่า
วันที่ส่งมอบงาน 
   (3) ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ 
ส าหรับรายการที่มีการปรับเปลี่ยนนโบายการบัญชีและไม่ปรับปรุงรายงานการเงินย้อนหลังของปีก่อน รวมทั้ง
ไม่ระบุเหตุผลของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี 
   ทั้งนี้ สตง. ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อตรวจพบ (1) - (3) เรียบร้อยแล้ว 
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 2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
   ผลการตรวจสอบ 
   การปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบ ดังนี้ 
   (1) การปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการรับ 
การจ่ายและการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2559 และระเบียบอ่ืนของ สตง. ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การส่งรายงานการเงิน
ให้กับผู้บริหารล่าช้า ทั้งรายงานรายเดือน รายไตรมาส และรายงานประจ าป ี
   (2) การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืน ๆ ของทางราชการ ได้แก่ 
การเบิกค่ารักษาพยาบาลที่ไม่สามารถเบิกได้ตามระเบียบ 
   ทั้งนี้ สตง. ได้ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
และ สตง. มีระบบการควบคุมภายในเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และติดตามการปฏิบัติงานตามระบบการ
ควบคุมภายในอยู่เสมอ อีกท้ังมีการก ากับดูแลและสอบทานการปฏิบัติงานตามล าดับชั้น 
  3. การตรวจสอบการด าเนินงาน 
   ผลการตรวจสอบ 
   การด าเนินงานส่วนใหญ่ทั้งการบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน การใช้
ทรัพย์สินและการด าเนินงานตามแผนงาน งาน โครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ได้ผลตามเป้าหมาย ประหยัด  
และมีการควบคุมภายในที่ดี อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบ ดังนี้ 
   (1) การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
   การใช้จ่ายเงินและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
การใช้จ่ายภาพรวมร้อยละ 100 และการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนร้อยละ 100 ทั้งนี้ พบว่ามีเงินงบประมาณประจ าปี 
เป็นเงินเหลือจ่ายที่ต้องโอนให้กองทุนเพ่ือการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน 99.54 ล้านบาท เป็นรายจ่าย
ประจ าที่เป็นรายการค่าใช้จ่ายบุคลากร จ านวน 77.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.73 ส าหรับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 - 15 มีการใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 2 
หน่วยงาน 
   (2) การบริหารแผนการตรวจสอบ 
   แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดเป้าหมายการตรวจสอบ 
จ านวน 15,296 รายงาน ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ จ านวน 19,937 รายงาน สูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 4,641 รายงาน 
ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติง านรวสอบการเงินภาพรวมต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 11 รายงาน 
   (3) การบริหารงาน งาน โครงการ 
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       3.1 การด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2562  
- 2565) จ านวน 27 โครงการ พบว่ามีโครงการ จ านวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.89 ด าเนินการล่าช้ากว่าแผนที่
ก าหนด เช่น โครงการพัฒนาแนวปฏิบัติ คู่มือการตรวจสอบ และระบบประกันคุณภาพโครงการด าเนิน  
       3.2 การด าเนินโครงการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินอิเล็กทรอนิกส์แบบ
บูรณาการ (Thailand Smart e-Audit : TSEA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สตง. มีการปรับเปลี่ยนโครงการ
จากเดิมซึ่งก าหนดกิจกรรมและก าหนดโครงการภายใต้กิจกรรม มาเป็นการก าหนดโครงการย่อย 4 โครงการและผนวก
รวมโครงการไว้ในยุทธศาสตร์การตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2562 - 2565) แต่การด าเนินการยังไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
เนื่องจากมีบางโครงการที่ยังไม่ใด้รับงบประมาณ 
   (4) การบริหารทรัพย์สินและพัสดุ 
   การบริหารสินทรัพย์และพัสดุยังไม่มีความคืบหน้า โดยเฉพาะโครงการ
ก่อสร้างอาคารที่ได้รับจัดสรรงบประมาณระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 - 2554 และ พ.ศ. 2557 จ านวน 
442.70 ล้านบาท เนื่องจากยังไม่มีการก่สร้างและน าเงินฝากธนาคารไว้  
   ทั้งนี้ สตง. จะก าหนดมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการ
บริหารแผนงาน งาน โครงการ และการบริหารสินทรัพย์และพัสดุต่อไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 

 (3) รับรองรายงานการประชุม   (ไม่มี)  
 

 (4) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว  
           4.1 รายงานผลการพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่ 
และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  
 นายประทวน สุทธิอ านวยเดช ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ น าเสนอ
รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ ดังนี้  
 สืบเนื่องจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ยื่นญัตติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร 
เพ่ือให้ท าการศึกษากรณีปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการท าเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 7 ญัตติ ต่อมา ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไข
ปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท า
เหมืองแร่ โดยคณะกรรมาธิการได้ท าการพิจารณาศึกษาตั้งแต่สาเหตุของข้อร้องเรียน การรับฟังปัญหา 
การศึกษาข้อกฎหมาย การเชิญหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงตลอดจนข้อสังเกตต่าง ๆ เพ่ือเป็นการน าผล
การศึกษาทั้งหมดไปก าหนดเป็นประเด็นข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ และแจ้งให้หน่วยงานราชการที่
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เกี่ยวข้องน าไปพิจารณาและด าเนินการอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศอย่างยั่งยืนและผาสุก
ตลอดไป ทั้งนี้ กรรมาธิการได้ก าหนดกรอบประเด็นการศึกษาและผลการศึกษาโดยสรุป ดังนี้ 
 กรอบการพิจารณาประเด็นการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 1. พิจารณาประเด็นปัญหาก่อนออกประทานบัตรเหมืองแร่ 
 2. พิจารณาประเด็นปัญหาที่อยู่ในระหว่างการเปิดการท าเหมืองแร่ 
 3. พิจารณาประเด็นปัญหาภายหลังจากการท าเหมืองแร่แล้วและฟ้ืนฟูการท าเหมืองแร่จาก
กรอบการพิจาณาประเด็นทั้งหมดของคณะกรรมาธิการวิสามัญข้างต้น คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาโดยวิธีการ
ประชุม การเดินทางศึกษาดูงาน การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูล เอกสารทางวิชาการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปรากฎผลการพิจารณาศึกษาตามกรอบพิจารณา
ประเด็นการด าเนินงานจากการเสนอญัตติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 7 ญัตติ  
 จากการศึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตร
เหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ สภาผู้แทนราษฎร ปรากฏประเด็นการพิจารณาศึกษา
โดยสรุปดังต่อไปนี้ 
 1. พิจารณาประเด็นก่อนออกประทานบัตรเหมืองแร่ ญัตติที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการออก
ประทานบัตรเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการยื่นค าขอประทานบัตร มีการพิจารณาตั้งแต่กระบวนการก าหนดเขต
พ้ืนที่แหล่งแร่ ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) การขออนุญาตอาชญาบัตรผูกขาดส ารวจ
แร่ และการขออนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ การขอประทนบัตรท าเหมืองแร่ การจัดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในการออกประทานบัตร กรณีแหล่งหินอุตสาหกรรมเพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง การขออาชญาบัตรและประทานบัตรท า
เหมืองแร่ในเขตนิคมสร้างตนเอง การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าไม้ การขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพ้ืนที่
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (IEE, EA, EHIA) และการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA) 
 2. พิจารณาประเด็นที่อยู่ในระหว่างการเปิดการท าเหมืองแร่ ญัตติที่เกี่ยวข้องกับประเด็น
การท าเหมืองแร่ภายหลังที่ได้รับประทานบัตร เช่น กรณีจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่และกรณี 
การต่ออายุประทานบัตรที่อยู่ใกล้แหล่งโบราณคดี ในพ้ืนที่ต าบลหน้าพระลาน และต าบลพุค าจาน อ าเภอเฉลิม 
พระเกียรติ จังหวัดสระบุรี การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ เงินผลประโยชน์พิเศษเพ่ือตอบแทนแก่รัฐ และเงินกองทุน
ต่าง ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจ ก ากับ และติดตามของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องขณะเปิด 
การท าเหมืองแร่ เช่น กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ส านักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) เทศบาล ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด และส านักศิลปากรพ้ืนที่ กรมอนามัย และกรมควบคุมโรค 
เป็นต้น 
 3. พิจารณาประเด็นภายหลังจากการท าเหมืองแร่แล้วและฟ้ืนฟูการท าเหมืองแร่ ญัตติที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นภายหลังจากการท าเหมืองแร่แล้วและฟ้ืนฟูการท าเหมืองแร่ เช่น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
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จากการท าเหมือง การพัฒนาขุมเหมืองหรือพ้ืนที่ที่มีการท าเหมืองแร่ไปแล้วเพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ดังกล่าว การดูแลประโยชน์
ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม การจัดตั้งกองทุนและการพัฒนาชุมชน เกิดจากการท าเหมืองแร่ การสร้างแหล่งน้ าส ารอง 
ให้กับประชาชนและชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับผู้ประกอบการเหมืองแร่  
และความรับผิดชอบของผู้ได้รับอนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่เกี่ยวกับการท าแนวกันชนพ้ืนที่ (Buffer Zone) 
 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 คณะกรรมาธิการได้มีข้อสังเกตจากการพิจารณาศึกษาในการประชุม รวมถึงการเดินทางไป
ศึกษาดูงานในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับฟังข้อมูล ข้อเท็จจริงจากประชาชน ผู้ประกอบกิจการ และหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
หรือได้รับผลกระทบจากปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่  
โดยสรุปรายละเอียด ได้ดังนี้ 
 1. ให้หน่วยงานเพ่ิมเติมระเบียบปฏิบัติในการเปิดเผยข้อมูลเพ่ือให้ประชาชนทราบ และก าหนด
วิธีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมที่ชัดเจนในขั้นตอนกระบวนการจัดท าแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ และการก าหนดเขต
แหล่งแร่เพื่อการท าเหมืองทุกพ้ืนที ่
 2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งก าหนดค านิยามให้ทุกภาคส่วนยอมรับและมีความเข้าใจที่ชัดเจน 
โดยให้ระบุข้อยกเว้นตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องประกอบด้วย 
 3. ให้แก้ไขพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
และชุมชน ตั้งแต่ขั้นตอนการอนุญาตอาชญาบัตร ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพ้ืนที ่
และผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ 
 4. ให้มีการปรับปรุงประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการรับฟัง
ความเห็นของชุมชนในพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตร พ.ศ. 2561 ให้ชัดเจน โดยควรเพ่ิมเติมขั้นตอนกรณีที่ไม่สามารถจัดการ
ประชุมตามเวลาและจ านวนครั้งที่ก าหนดได้ และอาจจะก าหนดให้ไปสิ้นสุดในกระบวนการฟ้องคดีปกครอง 
 5. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพิจารณาอนุญาตอาชญาบัตรและประทานบัตร 
ร่วมกันพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยปรับลดเอกสารและขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นออก 
รวมทั้งปรับปรุงคู่มือการขออนุญาตส าหรับประชาชน เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารและตรวจสอบ กระบวนการพิจารณาอนุญาตอาชญาบัตรหรือประทานบัตรตามกฎหมาย 
 6. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมือง ควรให้ความส าคัญ
ในการจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA)  
ก่อนการพิจารณาก าหนดพ้ืนที่เขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองส าหรับโครงการท าเหมืองขนาดใหญ่ ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุน
การตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย แผน หรือแผนงาน การมีส่วนร่วมและการบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม พร้อมทั้งน าผลการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ดังกล่าว ไปใช้ในการวางแผนเพ่ือให้เกิด 
การพัฒนาที่ยั่งยืน 
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 7. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย อนุญาตและก ากับดูแลการประกอบ
กิจการเหมืองแร่และกิจกรรมต่อเนื่อง ควรท าการศึกษาผลกระทบสะสม (Cumulative Impact) ในการประกอบกิจการ
เหมืองแร่ลักษณะกลุ่มพ้ืนที่ที่ได้รับการอนุญาต เพื่อใช้เป็นแนวทางการก ากับดูแลด้านสิ่งแวดล้อมและก าหนด 
ความเพียงพอในกิจการโครงการที่มีอยู่ เนื่องจากการประกอบกิจการเหมืองแร่มีทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมือง
โดยตรง เช่น การเจาะระเบิด การระเบิด การขุดและตักแร่ และการล าเลียงขนส่งแร่ รวมทั้งกิจกรรมต่อเนื่องจาก 
การท าเหมืองแร่ เช่น การแต่งแร่ การโม่ บด หรือย่อยหิน และการประกอบโลหกรรม โดยเฉพาะประเมินผลกระทบ
สะสมในเขตพ้ืนที่แหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นหมู่เหมืองที่มีผู้ประกอบการหลายรายด าเนินการ
อยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน 
 8. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดแนวทางที่เป็นมาตรฐาน โดยการระบุประเด็นของเนื้อหา
และรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลโครงการเหมืองแร่ ที่จะน าเสนอให้กับประชาชนอย่างเป็นระบบและชัดเจน รวมทั้ง 
ในการชี้แจงข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จะต้องมีองค์ประกอบของคณะผู้ชี้แจงที่ครบถ้วนและครอบคลุม
กลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียส าคัญ ได้แก่ ผู้ประกอบการเหมืองแร่ในฐานะเจ้าของโครงการผู้ที่รับผิดชอบในการจัดท า
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และเจ้าหน้าที่
จากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในฐานะหน่วยงานอนุญาตและก ากับดูแล ทั้งนี้ เพ่ือร่วมกันให้ข้อมูล ชี้แจง และตอบ
ค าถามของประชาชนให้ครอบคลุมทุกประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
 9. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงบูรณาการร่วมกัน เพ่ือหาข้อยุติในการอนุญาต
ให้ใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 10. ให้ทบทวนการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ โดยมุ่งเน้นให้พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจาก 
การประกอบกิจการโดยตรงและพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นสัดส่วนมากกว่าพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งได้รับ
ผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
 11. ให้จัดท าระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติของท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถน าเงินที่ได้รับจาก 
การจัดสรรค่าภาคหลวงมาใช้ประโยชน์ เพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการท าเหมืองแร่ในพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม 
และเกิดความเป็นธรรมกับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ โดยเน้นให้มีการจัดสรรผลประโยชน์ร่วมสู่ครัวเรือนโดยตรง  
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
 12. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแก้ไขปรับปรุงระเบียบและวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม  
ในการจัดสรรเงินกองทุน ส าหรับโครงการเหมืองแร่ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยเน้นให้มี
การจัดสรรผลประโยชน์ร่วมสู่ครัวเรือนโดยตรง ที่เหมาะสมและเป็นธรรมตลอดจนให้มีแนวทางการคัดเลือกผู้แทน 
ภาคประชาชนในตัวแทนคณะกรรมการอย่างเป็นธรรม และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของชุมชนอย่างแท้จริง เพ่ือให้
ประชาชนมีส่วนร่วมที่แท้จริง และให้มีการชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 13. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาจัดกรอบอัตราก าลังบุคลากร ได้บูรณาการ
ร่วมกัน เพ่ือพิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังในเฉพาะส่วนที่มีความจ าเป็นในด้านการประชาสัมพันธ์ การก ากับดูแล
การป้องกันและปราบปราม เพ่ิมข้ึนจากอัตราที่คงมีอยู่ในปัจจุบัน 
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 14. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการฝึกอบรมหรือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและประสบการณ์
ต่าง ๆ ด้านการบริการ การบริหารงาน การเสริมสร้างทักษะ และวิธีการแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้ง เป็นต้น 
 15. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดหา เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี 
ตลอดจนน านวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและบริการประชาชนหรือ
ผู้ประกอบการให้เกิดความพึงพอใจ และรัฐได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 
 16. ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจัดหาบุคคลภายนอกหรือเอกชน ในการรับมอบหมาย
งานบางส่วนของส่วนราชการไปปฏิบัติแทน (Outsource) เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และผู้ประกอบการก่อให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วและมีความถูกต้องแม่นย า 
 17. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดจ้างบุคลากรภาครัฐ ที่เกษียณอายุราชการ ที่มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้กับบุคลากรที่ยังขาดความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
ในการปฏิบัติงานให้มีความรู้ มีทักษะเพ่ิมข้ึน เช่น โครงการพี่สอนน้อง เป็นต้น 
 18. ให้ผู้บริหารองค์กรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตประทานบัตร เร่งรัด 
การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยใช้พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 อย่างเคร่งครัด 
 19. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการ
ภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 เพ่ือให้การบูรณาการการใช้ฐานข้อมูล การประมวล การเผยแพร่ข้อมูล เนื้อหาต่าง ๆ 
สามารถเข้าถึงได้ 
 สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ อาท ิ
รายงานฉบับนี้มีการรับฟังความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนที่มีความเห็นต่างหรือไม่ การท าเหมืองแร่ต้องค านึงถึง
สิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ไม่ท าลายชุมชน ไม่กระทบต่อวิถีชีวิตของคนในพ้ืนที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ต้องก ากับดูแลอย่างเคร่งครัดให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย และต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วม  
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามากที่สุด ควรให้อ านาจประชาชนในการตัดสินใจ อ านาจในการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต ระงับ และท าประชามติ หากพบการท าเหมืองแร่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย 
มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นจ านวนมาก จะท าอย่างไรที่จะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและไม่ต้องน าเข้า
จากต่างประเทศ เหมืองแร่ที่เลิกท าแล้วมักจะมีประเด็นข้อพิพาทตามมา จะมีการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเหล่านี้
อย่างไร รวมทั้งคณะกรรมาธิการฯ ได้ด าเนินการศึกษาในประเด็นเหล่านี้หรือไม่ นอกจากนี้ สมาชิกฯ ได้เสนอแนะว่า
การท าเหมืองแร่ควรมีการก าหนดพ้ืนที่เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน ระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเที่ยว เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดข้อพิพาทต่าง ๆ ขึ้นในระยะยาว และควรต้องมีแผนและงบประมาณในการฟ้ืนฟู
การท าเหมืองแร่โดยให้ประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วม บริษัทที่ได้รับสัมปทานต้องมีส่วนรับผิดชอบในการฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ด้วย ตลอดจนต้องปรับปรุงและแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนให้มีความเหมาะสม 
สร้างความเข้าใจระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ให้เห็นถึงผลประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน 
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 นายประทวน สุทธิอ านวยเดช ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการท าเหมืองแร่ ตอบชี้แจง 
ดังนี้ การขัดแย้งระหว่างรัฐ ผู้ประกอบการ และชาวบ้านนั้น คณะกรรมาธิการได้ มีการยกทฤษฎีนกอินทรีย์
ขึ้นมาน าเสนอในรายงานฉบับนี้ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าเป็นตอนจบของปัญหาทั้งหมด ทุกฝ่ายต่างก็ได้รับ
ผลประโยชน์ เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมภายใต้ผลประโยชน์ร่วม โดยในปัจจุบันการสร้างการมีส่วนร่วมของภาครัฐยัง
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง หากสร้างการมีส่วนร่วมภายใต้ผลประโยชน์ร่วมจะท าให้ลดปัญหาความ
ขัดแย้งและสร้างการมีส่วนร่วมได้ จึงขอให้สมาชิกฯ ช่วยกันศึกษา และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและ
เอกชนมาร่วมกันออกแบบระเบียบและแนวทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม การรับฟังความคิดเห็นยังคงต้องด าเนินการต่อไป 
แต่สุดท้ายหลักการจัดสรรปันส่วนร่วมจะต้องเกิดขึ้นเช่นกัน ส่วนประเด็นการก าหนดแหล่งแร่ให้มีความเหมาะสมนั้น 
ปัจจุบันภาครัฐมีนโยบายการก าหนดแหล่งแร่ชัดเจนอยู่แล้ว โดยหน่วยงานของรัฐจะประเมินเรื่องความคุ้มค่า
ด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านต่าง ๆ ก่อนจะมีการก าหนดเขตแหล่งแร่ ดังนั้น 
ผู้ประกอบการจะยื่นขอประทานบัตรเหมืองแร่ได้เฉพาะในพ้ืนที่มีการก าหนดเป็นแหล่งแร่เท่านั้น  
 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เป็นไปในรูปแบบการปิดประกาศให้
ประชาชนรับรู้ว่าจะมีอาชญาบัตรส ารวจแร่ทองค าเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดไว้ว่าต่อไปจะต้องมี 
การรับฟังความคิดเห็นก่อนที่จะมีการอนุญาตอาชญาบัตรส ารวจแร่  หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งผู้ประกอบการต้องร่วมกันรับฟังความคิดเห็นและชี้แจงให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้าใจว่าจะได้ประโยชน์หรือ
เสียผลประโยชน์ และมีผลกระทบอย่างไร หากท าเช่นนี้ได้จะสามารถลดปัญหาความขัดแย้งทั้งหมด เนื่องจาก
ในอดีตยังไม่มีการด าเนินการเช่นนี้ มีเพียงแค่การปิดประกาศให้ประชาชนทราบว่าจะมีการส ารวจแร่  
แต่ปัจจุบันพยายามออกแบบให้มีการลงพ้ืนที่ส ารวจความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนที่
เพ่ือลดปัญหาความขัดแย้ง นอกจากนี้ แหล่งแร่ในประเทศหลายแห่งได้รับการอนุญาตให้ด าเนินการ แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้เพราะมีต้นทุนมหาศาล ปัจจุบันจึงอยู่ในขั้นตอนของการหาทุนร่วม และแหล่งแร่บางแห่งยังคงติด
ปัญหาเรื่องขั้นตอนในการขออนุญาตออกประทานบัตรตามกฎหมาย จึงยังคงต้องน าเข้าแร่จากต่างประเทศ 
ทั้งนี้ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพยายามหาทางออกเพ่ือหาแนวทางในการน าแหล่งแร่ในประเทศมาใช้ 
และเป็นการลดการน าเข้าจากต่างประเทศ 
 เม่ือสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว และประธานคณะกรรมาธิการฯ 
ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อน าส่งไปให้รัฐบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 
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           4.2 รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผน
ปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างเป็นระบบ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  
 นายปรีดา บุญเพลิง รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ คนที่หนึ่ง น าเสนอรายผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการฯ ดังนี้ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทาง 
การบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ สภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาศึกษา
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา 
อย่างเป็นระบบ ตามที่สภาผู้แทนราษฎรมอบหมาย เพ่ือให้การพิจารณาศึกษามีความชัดเจน มีประสิทธิภาพ และสามารถ
รวบรวมประเด็นปัญหา ข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ตลอดจนข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ 
ดังนี้ 
 ผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา 
และแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ในส่วนของการศึกษา
เกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คณะกรรมาธิการได้สรุปผลการศึกษาในภาพรวม โดยเน้นการปฏิรูป
การศึกษา เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา และปฏิรูประบบ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนา
ของโลกอนาคต โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ผู้เรียนทุกกลุ่มวัยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีทักษะทีจ่ าเป็นของ
โลกอนาคต สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผล มีวินัย มีนิสัยใฝ่เรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นพลเมืองที่รู้สิทธิและหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีความรักและ 
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยมีขอบเขตครอบคลุมทั้งการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่
ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
สู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐาน จัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาโดยใช้ระบบ
ทวิภาคีหรือระบบอ่ืน  ๆที่เน้นการฝึกปฏิบัติ อย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือน าไปสู่การจ้างงาน และการสร้างงาน และการปฏิรูป
บทบาทการวิจัยและระบบธรรมาภิบาล ของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจาก
กับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน น าไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ โดยมีกลไกสนับสนุน การขับเคลื่อนที่ส าคัญ ได้แก่ การเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. .... ให้มีผลบังคับใช้เพ่ือจะได้ปฏิรูปการศึกษาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการสร้างความร่วมมือกับภาคี
เครือข่ายทางสังคมและสื่อ ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนการปฏิรูป และความเป็น
เจ้าของร่วมในเป้าหมายและความส าเร็จของการปฏิรูปของประชาชนการกระจายอ านาจสู่สถานศึกษา และการทดลอง
น าร่องกิจกรรมปฏิรูปที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องต่อบริบทพ้ืนที่อย่างยั่งยืน 
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การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการศึกษา (Big Data for Education) ให้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการศึกษา ติดตาม เฝ้าระวังเด็กไม่ให้ออกจากระบบการศึกษา เพ่ือให้การช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที 
รวมถึงการติดตามผลสัมฤทธิ์ ของผู้เรียนรายบุคคลให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพและความสนใจของผู้เรียน 
การเปลี่ยนโลกทัศน์ทางการศึกษาของสาธารณชนในการสื่อสาร ปลูกฝัง พัฒนาวิธีคิด ปรับเปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติ 
ความคาดหวัง ต่อระบบการศึกษาที่มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาระบบการศึกษาอิงฐานสมรรถนะ ที่มุ่งให้ครูและนักเรียน 
มีความสุขกับการเรียนรู้และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ การก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักในการติดตาม 
รวบรวมผลการด าเนินงานจากเจ้าภาพหลักในแต่ละกิจกรรม และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษาต่อคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา  
 ทั้งนี้  กิจกรรมปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาดังกล่าว ได้ค านึงถึง
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 54 ที่บัญญัติให้มีการด าเนินการให้เด็ก
ทุกคนได้รับการศึกษาเปน็เวลา 12 ปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนถึงการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
รวมทั้งสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมาตรา 258 จ (4) 
ที่ครอบคลุมทั้งการพัฒนาเด็กเล็ก การสร้างโอกาสทางการศึกษา การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา
ครู และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ท่ีเน้นการปฏิรูปการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาที่หลากหลาย การพัฒนาศักยภาพ
คนทุกช่วงวัย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ้ือต่อการพัฒนา และยุทธศาสตร์ซาติด้านการสร้างโอกาส 
และความเสมอภาคทางสังคมที่ให้ความส าคัญกับการลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ การสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงบริการทางการศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ รวมถึงได้ค านึงถึง
ประเด็นปัญหาด้านการศึกษาของประเทศ ทั้งด้านคุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ปัญหาของ
ระบบการศึกษาและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมถึง
การบริหารและการจัดกรรศึกษา นอกจากนี้ ยังได้ค านึงถึงสถานการณ์และบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการจัด
การศึกษาที่ส าคัญ อาทิ สถานการณ์ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ช่วยให้มีการสื่อสารไร้พรมแดน
และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล และแหล่งความรู้ได้สะดวกทุกที่ทุกเวลา และบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก 
ยุคใหม่ที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชากรทั่วโลกในทุกกลุ่มทุกวัย ที่จะต้องเผชิญความท้าทายกับวิถีชีวิตใหม่ 
เพ่ือให้การศึกษาของประเทศสามารถรองรับความหลากหลายของการจัดการศึกษาและตอบโจทย์การพัฒนา
ของโลกอนาคตกิจกรรมปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คณะกรรมาธิการ ได้ก าหนดจัดท า
เป็นข้อมูลด้านกิจกรรม เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาในประเด็นแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา จ าแนกออกเป็น 5 กิจกรรมหลัก ภายใต้กรอบกิจกรรมการปฏิรูปที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ ดังนี้ 
 1) การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
 2) การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เพ่ือตอบสนองต่อ 
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
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 3) การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิต และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพมาตรฐาน 
 4) การจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และระบบอ่ืน ๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มรูปแบบ 
น าไปสู่การจ้างงานและการสร้างงาน 
 5) การปฏิรูปบทบาทการวิจัย และระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางอย่างยั่งยืน 
 ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ดังนี้ 
 1. การมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และมีการทบทวน จัดท าแก้ไขและ
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... พระราชบัญญัติ
สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. .... 
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ชาติ (คสช.) ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 
 2. การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนเพ่ือการจัด
การศึกษา 
 3. การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเอง และการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
 4. การทบทวนและปรับปรุงแผนการศึกษาแห่งชาติ 
 5. การจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 
 6. การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน ทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และเทคโนโลยี 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามี 4 
แนวทาง ดังนี้ 
 (1) โดยใช้ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเป็นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และสถาบันการเงินท างานเชิงบูรณาการ โดยแก้ไขข้อกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการบริหาร
จัดการให้เอ้ือต่อการแก้ไขหนี้สินครู ผ่านระบบสหกรณ์ครูทั่วประเทศ หลักการ คือ 1) รวมภาระหนี้สิน และไม่สร้าง
ภาระหนี้สินเพ่ิม 2) ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ให้ครูมีเงินคงเหลือพอเพียงในการด ารงชีวิต 3) การมีส่วนร่วมของ
กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4) จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนในอัตราดอกเบี้ยต่ าสุดไม่เกินร้อยละ  
2 บาทต่อปี 5) ขยายเวลาการผ่อนช าระเงินกู้ และ 6) มีหลักประกันเงินกู้ที่ม่ันคงไม่เป็นภาระผู้ค้ าประกัน 
 (2) จัดตั้ง "กองทุนพัฒนาครูไทย" โดยความร่วมมือของคณะรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 
และธนาคารแห่งประเทศไทย ออกพระราชบัญญัติเงินกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลเพ่ือระดมทุนจากสถาบันการเงิน
ทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเป็นกองทุนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ในอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 2 บาทต่อปี 
หลักการ คือ 1) รวมภาระหนี้สินไว้ที่กองทุน 2) ป้องกันการกู้ที่ซ้ าซ้อน 3) มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามการบริหาร
จัดการรายได้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมให้จัดท าบัญชีครัวเรือน น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
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ด ารงชีวิต 4) มีคณะกรรมการบริหารจัดการหนี้ ทั้งในระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ก ากับดูแล 
 (3) พันธบัตร "ช่วยครูปลดหนี้" โดยความร่วมมือของธนาคารของรัฐ เช่น ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารกรุงไทย ฯลฯ ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู จ าหน่ายพันธบัตรระดมทุนจาก
สมาชิกและสถาบันการเงินทั้งในและต่างประเทศ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 ระยะเวลา 5 ปี เพ่ือเป็นทุนแก้ไขปัญหา
หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีหลักการ ดังนี้ 1) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูน าเงินกองทุนซื้อหนี้จาก
ธนาคารอ่ืนที่คิดดอกเบี้ยเกินร้อยละ 4 2) สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คืนหนี้ที่กู้จากธนาคารอ่ืนที่คิดดอกเบี้ยเกิน
ร้อยละ 2 3) สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ต้องคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 4 4) สหกรณ์ออมทรัพย์ครู คืนเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยพันธบัตร ภายใน 5 ปี 5) ก าหนดมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการรายได้อย่าง
เป็นระบบส่งเสริมให้สมาชิกรวมกลุ่ม จัดท าบัญชีครัวเรือน และน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
ในการด ารงชีวิต 
 (4) การปรับโครงสร้างหนี้และยุบยอดหนี้ให้ลดลงเพ่ือให้สามารถจ่ายช าระหนี้จาก
เงินเดือนได ้
 ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระยะแรก 
 (1) การประนอมหนี้ หรือปรับโครงสร้างหนี้ ส าหรับข้าราชการครูที่เป็นหนี้เข้าขั้นวิกฤต
และก าลังเข้าขั้นวิกฤต โดยมอบหมายให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขตพ้ืนที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
  (2) รัฐต้องพักช าระหนี้ให้แก่ครู อย่างน้อย 2 ปี ส าหรับครูที่มีความประสงค์และเดือดร้อน
เท่านั้น เพื่อให้ครูได้วางแผนการบริหารจัดการ ภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันให้เพียงพอแต่ละเดือนและต้อง
มีมาตรการก ากับ ติดตามอย่างเคร่งครัด 
 (3) ลดดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4 บาทต่อปี 
 (4) รัฐบาลเจรจาขอความร่วมมือสถาบันการเงินต่าง ๆ ที่ครูเป็นหนี้ ให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้ 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การเงินในเวทีโลก ให้ต่ าลงไม่เกินร้อยละ 2 บาทต่อปี 
 (5) รัฐบาลให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาแก่ข้าราชการครูที่เป็นหนี้และผู้ค้ าประกันเงินกู ้
ที่ก าลังถูกฟ้องร้องหรือถูกด าเนินคดีโดยเร่งด่วน 
 ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูในระยะยาว 
 1. เพ่ิมรายวิชาในหลักสูตรการเรียนครู คือ วิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน การลงทุน การด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความตระหนักและค านิยมทางสังคมที่ถูกต้องให้นักศึกษา
ที่เรียนครู เพ่ือเป็นการปลูกฝังจิตส านึก ความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม ให้กับนักศึกษาท่ีจะมาเป็นครู 
 2. กระบวนการผลิตครู รัฐต้องก าหนดให้มีสถาบันการผลิตครูโดยตรง กระจายอยู ่
ทุกภูมิภาค และสอบคัดเลือก นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่เรียนดี มีคุณธรรมจริยธรรมมา
เรียนครู ตามกรอบอัตราก าลังและสาขาวิชาที่ก าหนด จบแล้วสามารถบรรจุเข้ารับราชการครูในท้องถิ่นของ
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ตนเองได้ทันที ทั้งนี้ เพ่ือแก้ปัญหาการบรรจุแต่งตั้งห่างไกลภูมิล าเนา ซึ่งท าให้ครูต้องเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ปฏิบัติหน้าที่ 
 3. การจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครู รัฐต้องจัดสวัสดิการ สวัสดิภาพครู โดยเท่าเทียม
กับอัยการ ทหาร ต ารวจ เช่น มีสวัสดิการที่พักอาศัยให้เพียงพอและมีมาตรฐานในด้านความปลอดภัย สวัสดิการ
เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ จัดสรรทุนเพ่ือการศึกษาต่อให้กับข้าราชการครูทุกคนที่ต้องการศึกษาต่อใน
หลักสูตรหรือสาขาที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดสถาบันการศึกษาทุกแห่ง ที่มีนักเรียนมาเรียนรวมต้อง
มีรถรับส่งนักเรียนและครูในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ รัฐต้องจัดสวัสดิการให้ครูจากการเสียชีวิตในขณะปฏิบัติ
หน้าที่ รัฐต้องจัดสวัสดิการเงินกู้ที่เป็นธรรมและดอกเบี้ยต่ าสุดแก่ครู โดยต้องไม่มุ่งเน้นในการแสวงหาก าไรและ
หาประโยชน์จากครู 
 4. รัฐต้องปรับปรุงโครงสร้างอัตราเงินเดือนครูให้สูงขึ้น โดยให้ฐานเงินเดือนครูเริ่มต้นอย่าง
เพียงพอต่อการด ารงชีวิตประจ าวัน เพ่ือให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน 
 5. รัฐต้องกระจายอ านาจให้สถานศึกษาทุกด้าน และลดภาระงานครูให้เหลือแต่หน้าที่สอน
อย่างเดียว และจัดบุคลากรทางการศึกษาฝ่ายสนับสนุนการสอนให้เพียงพอ และควรลดโครงการ กิจกรรมการประกวด
แข่งขันในระดับสถานศึกษาลงให้เหลือน้อยที่สุด เพ่ือไม่เป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายของครูโดยไม่จ าเป็น 
 6. ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดยแก้ไข
ให้ข้าราชการที่บรรจุแต่งตั้งครั้งแรกที่ไม่ใช่ท้องถิ่นอ าเภอ หรือเขต ที่ตัวเองมีส าเนาทะเบียนบ้านในท้องถิ่นอ าเภอ 
หรือเขต ซึ่งเป็นภูมิล าเนาของตัวเอง  
 7. ให้น ารูปแบบของโครงการพัฒนาชีวิตครูแห่งประเทศไทย ที่ด าเนินการดีอยู่แล้ว มาเป็น
แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูทั้งระบบ โดยรัฐจัดให้ส านักงานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (สกสค.) กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับธนาคารออมสิน ด าเนินการเชิงบูรณาการตามโครงการพัฒนาชีวิต
ครูแห่งประเทศไทย โดยลดอัตราดอกเบี้ยลงไม่เกินร้อยละ 2 
 8. แก้ไขพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือ
แก้ไขสูตรการคิดค านวณบ าเหน็จบ านาญ  
 9. ต้องสนับสนุนให้จัดตั้งธนาคารครูไทยหรือธนาคารเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เป็นสถาบัน
การเงินเพ่ือการศึกษาเพ่ือครูอย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของมวลสมาชิกเป็นส าคัญ  
 10. รัฐพึงจัดสรรภาษีเพ่ือการศึกษาโดยเฉพาะ เพราะการศึกษาเป็นรากฐานส าคัญ
ที่สุดของการพัฒนาประเทศในทุกด้าน รัฐต้องกล้าลงทุนเพ่ือเป็นค าใช้จ่ายต้านการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการ
และความจ าเป็น  
 11. ให้กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุง แก้ไขหลักเกณฑ์ที่เป็น
สาเหตุท าให้เพ่ิมรายจ่ายโดยไม่จ าเป็น เช่น การปรับลดเวลาทดลองปฏิบัติราชการของครูผู้ช่วยให้เหลือ 6 เดือน และ
สามารถยื่นค าร้องขอย้ายกลับภูมิล าเนาเดิมได้หลังจากบรรจุได้ครบ 2 ปี รวมทั้งการแก้ไขกฎหมาย กฎกระทรวง 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่ไม่เอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู 
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 สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ในประเด็นต่าง ๆ อาท ิ
สนับสนุนและเห็นด้วยที่รัฐบาลควรจะมีการตั้งกองทุน เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินของบุคลากรครู เนื่องจากประเด็นหนี้สิ้นครู
เป็นปัญหาใหญ่ ควรจะมีกองทุนเพ่ือให้บุคลากรครูได้กู้เงินดอกเบี้ยต่ าเพ่ือน าไปบริหารจัดการหนี้สิน และควรดูแล
สวัสดิการและสวัสดิภาพให้กับครูที่บรรจุในพ้ืนที่ไกลบ้าน เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องที่อยู่อาศัย การแก้ไขปัญหา
หนี้สินครูต้องแยกประเภทของหนี้สินว่าเป็นหนี้สินปกติ หรือหนี้สินวิกฤต จะท าให้มองเห็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาที่ชัดเจนขึ้น หนี้สินวิกฤตเป็นส่วนที่ต้องได้รับการช่วยเหลือและแก้ไข ด้วยการท าให้ครูเข้าถึงแหล่งเงินกู้
ดอกเบี้ยต่ า ปรับโครงสร้างหนี้ ลดดอกเบี้ยให้กับลูกค้าที่เป็นหนี้ชั้นดี มีมาตรการป้องกันและป้องปราบไม่ให้มีการก่อ
หนี้สินเพิ่ม สิ่งเหล่านี้จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินวิกฤตให้กับบุคลากรครูได้ และควรให้ครูสามารถ
น าเงินสะสมของตนเองไปซื้อที่อยู่อาศัยได้จากเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เพ่ือช่วยลดปัญหาหนี้สิน
เรื่องการจัดหาที่อยู่อาศัย อันจะเป็นการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตครูทั่วประเทศ ซึ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตครูต้อง
เริ่มต้นด้วยการดูแลคุณภาพชีวิตครูให้มีสวัสดิการที่ดี มีรายได้เพียงพอด้วยการเพ่ิมรายได้ให้กับครู เพ่ิมเงินวิทยฐานะ 
ลดค่าใช้จ่ายการเดินทาง เช่น การย้ายกลับเพ่ือให้อยู่ใกล้ภูมิล าเนา จะเป็นการช่วยเหลือปัญหาหนี้สินครูได้อย่างยั่งยืน 
น าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะครูเป็นอาชีพที่มีศักดิ์ศรีไม่แพ้
อาชีพใด เมื่อครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะท าให้มีขวัญก าลังใจในการสอนจะท าให้คุณภาพการสอนดีขึ้น เด็กจะได้รับ
การศึกษาอย่างเต็มที่และมีคุณภาพ  
 การศึกษาคืออนาคตของชาติ ประเทศไทยจะพ้นจากการเป็นประเทศยากจนหรือประเทศ
ก าลังพัฒนาได้ก็ต่อเมื่อมีการศึกษาที่ดี มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืน จัดระบบ
การศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ และที่ผ่านมาประเทศไทยก็ได้ให้ความส าคัญกับการจัดระบบการศึกษา  
มีการจัดสรรงบประมาณจ านวนมากให้กับการศึกษา แต่คุณภาพการศึกษาของไทยยังไม่มีดีขึ้นเท่าใด ควรให้ความส าคัญ
กับการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาด้วย ใช้กลไกส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษและมีศักยภาพเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้กับเด็กเหล่านี้ การปฏิรูปทางการศึกษาต้องมีแผนปฏิรูปทางการศึกษา ต้องมองไปที่อนาคตว่า
การศึกษาของไทยควรเป็นอย่างไร ต้องน าประเทศไทยไปสู่สังคมโลกได้ รัฐต้องเข้ามาดูแลอย่างเป็นระบบ คุณภาพของ
การศึกษาต้องรวมไปถึงการมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสถาบันการศึกษาที่มีความพร้อมในทุก ๆ  ด้าน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี  
เรียนรู้เพ่ือให้รู้จักชีวิต เรียนรู้การแข่งขันเพ่ือยู่ในสังคมโลกและประกอบอาชีพได้ ซึ่งสิ่งที่จะยกระดับคุณภาพ
การศึกษาได้ คือการพัฒนาคุณภาพครู และจัดระบบการศึกษาให้ดีมีคุณภาพ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
มีหลายส่วนที่เกี่ยวข้อง ต้องมีแผนอย่างชัดเจน เริ่มต้นตั้งแต่การเตรียมเด็กตั้งแต่ก่อนวัยเรียน สร้างโอกาสให้กับเด็ก 
ที่ยากจนด้วยการมีกองทุนก่อนวัยเรียน การประเมินโรงเรียนต้องมีความชัดเจน แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดเพ่ือลด 
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เช่น โรงเรียนใดขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนรัฐต้องสนับสนุน ผลิตครูเพ่ือให้กลับมา
พัฒนาชุมชนของตนเองด้วยการให้ทุนแก่เด็กที่เรียนดี มีความตั้งใจจะเป็นครูเพ่ือผลิตครูกลับคืนสู่สังคม กระจาย 
อ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้มีงบประมาณในการสนั บสนุนการศึกษา ไม่รวมอ านาจไว้ ที่
กระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียว 



- 29 - 

 

   นายปรีดา บุญเพลิง รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็น
ระบบ คนที่หนึ่ง ตอบชี้แจง ดังนี้ ขอน้อมรับค าอภิปรายและข้อเสนอแนะ เพ่ือด าเนินการศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษาและแนวทางการบริหารจัดการปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบในโอกาสต่อไป 
   เม่ือสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว และประธานคณะกรรมาธิการฯ  
ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมเห็นชอบกับรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อน าส่งไปให้รัฐบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 

จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุมเวลา 18.10 นาฬิกา 
 

ปิดประชุมเวลา 18.10 นาฬิกา 
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