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โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 

 
       วันจันทร์ท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมีนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 
      เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปดิประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบยีบ
วาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 
 

 (๑)  เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม                                           จ ำนวน  ๓  เรื่อง 
  ๑.๑ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา  
เรื่อง ติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา  
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
พ.ศ. ๒๕๖๓ และติดตามการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔  
(ห้วงเวลาการด าเนินการ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔) ของคณะกรรมาธิการติดตาม 
การบริหารงบประมาณ 
   ๑.๒ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา  
เรื่อง อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy Industry) ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และ 
การอุตสาหกรรม 
   ๑.๓ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วย 
รับงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม 
จ านวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 
   ๒.๑ รับทราบเหตุขัดข้องท่ีไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเป็นหนังสือเข้าระเบียบวาระ 
การประชุมภายในก าหนดเวลา ๑๕ วัน ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จ านวน ๒ กระทู้ ดังนี้ 
 
 

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่  ๑๑  (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งที่สอง)  

วันจันทร์ที่  ๑๙  ธันวำคม  ๒๕๖๕ 
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    ๑) กระทู้ถาม เรื่อง การเพ่ิมอัตราก าลังของผู้ปฏิบัติงานด้านการผังเมือง  
ของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย เพ่ือรองรับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นตามพระราชบัญญัติ 
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์   เชิดบุญเมือง เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
    ๒) กระทู้ถาม เรื่อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ๔ ภาค นายอ าพล   
จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี 
   ๒.๒ รับทราบการพิจารณารายงานของสภาผู้แทนราษฎร โดยในคราวประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้
พิจารณารับทราบรายงานของหน่วยงาน จ านวน ๗ ฉบับ ดังนี้ 
    ๑) รายงานตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจ าปี ๒๕๖๕ 
    ๒) รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 
๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ ๑๕ (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๕)  
    ๓) รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ศาลปกครองและส านักงานศาล
ปกครอง 
    ๔) รายงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ศาลรัฐธรรมนูญ 
    ๕) รายงานประจ าปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    ๖) รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    ๗) ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๖๗๐) และนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 ที่ประชุมรับทราบ 

   (๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม    
  -  รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา จ านวน ๑ ครั้ง คือ 
     ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ 

  (๓)  กระทู้ถำม   
  ๓.๑.๑ กระทู้ถำมเป็นหนังสือ จ ำนวน  ๓  เรื่อง 
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ผลกำรพิจำรณำ 
ตามที่ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่น PM ๒.๕ และ

ทางส านักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานวิชาการเฉพาะกิจ 
เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการไฟป่าและการเผาในที่โล่ง เพ่ือสนับสนุนการแก้ปัญหาฝุ่น 
PM ๒.๕ โดยมี ดร.เจน ชาญณรงค์ เป็นหัวหน้าคณะท างานฯ มีเวลาด าเนินการตั้งแต่ ๒๙ มิถุนายน – ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ คณะท างานฯ จัดท ารายงานเสนอ สบนร. แล้ว ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
โดยในรายงานได้สรุปสาเหตุของฝุ่น PM ๒.๕ ในภาคเหนือ และพ้ืนที่ที่เกิดการไหม้ซ้ าซากในช่วงปี ๒๕๕๓ – 
๒๕๖๒ จ านวนกว่า ๑.๖ ล้านไร่ รวมถึงได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้  ๑. ต้องมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบ 
ท าข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการเผาในที่โล่งระดับชาติและให้ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย ก าหนดมาตรฐาน  
และประสาน/บูรณาการเกี่ยวกับไฟป่า ๒. วิจัยให้รู้จริงด้านการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ๓. ให้ความรู้และความ
ตระหนักรู้แก่ประชาชนถึงผลกระทบของไฟป่าต่อสุขภาพ รวมทั้งปลูกฝังให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการ
ป้องกันไฟป่า ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ สบนร. ส่งเรื่องให้กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงการต่างประเทศ  
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด าเนินมาตรการเกี่ยวกับ
การเผาในที่โล่งในระยะต่าง ๆ ต่อไป และให้หน่วยงานดังกล่าวจัดท าฐานข้อมูล Big Data ให้ใช้ร่วมกันได้  
ขอเรียนถามว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับเรื่องดังกล่าวจาก สบนร. หรือไม่ ตั้งแต่
เมื่อใด และปัจจุบันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการต่อข้อเสนอแนะจากรายงาน
ของ ดร.เจน ชาญณรงค์ อย่างไรบ้าง 

นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้ถูกตั้ง
กระทู้ถามตอบชีแ้จงวา่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังไม่ได้รบัรายงานฉบับดังกล่าว อย่างไร
ก็ดี  กระทรวง เห็นความส าคัญของปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง  จึ ง ได้มีการประชุม 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผ่านการถอดบทเรียนเป็นประจ าทุกปี และได้จัดท าแผนเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหา
มลพิษด้านฝุ่นละออง ในปี ๒๕๖๖ ดังนี้ ๑. สื่อสารเชิงรุก ประชาสัมพันธ์เชิงรุกถึงสภาพอากาศให้ประชาชน
ทราบล่วงหน้าก่อน ๗ วัน ๒. ยกระดับปฏิบัติการเพ่ือแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง ๓. สร้างการมีส่วนร่วม 
 
 
 

       ๓.๑.๑ กระทู้ถำม เรื่อง กำรแก้ปัญหำฝุ่น PM ๒.๕ พ้ืนที่ภำคเหนือ (พลเอก ทวีป 
เนตรนิยม เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม)  
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๘ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 
๒๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
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ทั้งนี้ ได้มีการด าเนินการต่อข้อเสนอแนะจากรายงานของ ดร.เจน ชาญณรงค์ ดังนี้ กรณีข้อเสนอแนะที่ ๑ 
รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยส านักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบในการ
จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการเผาในที่โล่ง ได้แก่ จุดความร้อน และพื้นที่ไฟไหม้ซ้ าซาก เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของ 
GISTDA ส าหรับประเด็นนโยบาย ได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ
กระทรวง และสั่งการไปยังนายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
บูรณาการกับหน่วยงานที่มีพ้ืนที่อุทยานในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง รวมถึงมีแอปพลิเคชัน Air4Thai  
ที่ให้ข้อมูลคุณภาพอากาศแก่ประชาชนแบบเรียลไทม์ กรณีข้อเสนอแนะที่ ๒ กระทรวงได้ด าเนินการพัฒนา
ระบบการพยากรณ์ระดับชั้นอันตรายของไฟ (Fire Danger Rating System : FDRS) ประกอบการวางแผน
การบริหารจัดการเชื้อเพลิง และร่วมกับ GISTDA จัดท าแผนที่เสี่ยงไฟ ทั้งยังได้มีการจัดท า “ระบบบริหาร
จัดการเชื้อเพลิงแบบครบวงจร” ประกอบด้วย โครงการชิงเก็บ ลดเผา และระบบบริหารการเผาในที่โล่ง 
(Burn Check) ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ให้ประชาชนใช้ลงทะเบียนขออนุญาตเผาในพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็นต้องเผา 
รวมถึงร่วมมือกับภาคเอกชนจัดการวัสดุเชื้อเพลิงในพ้ืนที่ป่า กรณีข้อเสนอแนะที่ ๓ กระทรวงได้จัดตั้ง
คณะอนุกรรมการสื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหา
มลพิษทางอากาศ (ศกพ.) ท าหน้าที่วิเคราะห์ ประมวลผลสภาพอากาศทั่วประเทศ และให้ข้อมูลล่วงหน้า 
แก่ประชาชน ส าหรับผลกระทบต่อสุขภาพ ได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดท าเกณฑ์การเฝ้าระวัง  
และจัดท าพื้นที่ปลอดภัยในช่วงที่มีสถานการณ์ฝุ่นละอองส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วนการด าเนินการ 
ในระดับพ้ืนที่ ให้ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) ร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด 
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และใช้เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) 
ประสานความร่วมมือในการจัดการปัญหาในระดับท้องถิ่น ปลูกฝังให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการป้องกันไฟป่า 
ในส่วนของภารกิจดับไฟป่า กระทรวงมีกรมอุทยานฯ ท าหน้าที่ดูแลและป้องกันไฟป่าในเขตพื้นที ่อุทยาน
เท่านั ้น ส่วนหน้าที ่ในการดับไฟป่าอยู ่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงขอฝาก 
ผ่านประธานวุฒิสภาไปยังกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตั้งงบประมาณเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน นอกจากนี้ จะให้เจ้าหน้าที่สืบค้นรายงาน 
ของ ดร.เจน ชาญณรงค์ เพ่ือน ามาวิจัยและวิเคราะห์เพ่ิมเติม 

ทั้งนี้ ผู้ตั้งกระทู้ถามขออนุญาตน าส่งส าเนารายงานของ ดร.เจน ชาญณรงค์ ไปยังรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพิจารณาต่อไป และมีข้อเสนอแนะว่า พ้ืนที่ที่มีการ 
เผาไหม้ซ้ าซากต้องด าเนินการแก้ไขที่สาเหตุ ซึ่งปัจจุบันสภาลมหายใจภาคเหนือร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดกองเรือแก่งปิงอารักษ์ท าการลาดตะเวนพ้ืนที่ตอนเหนือของเขื่อน 
ภูมิพลที่มีการเผาไหม้ซ้ าซาก อย่างไรก็ดี กองเรือดังกล่าวยังขาดแคลนเรือและน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเติม
เรือ หากได้รับการเพ่ิมจ านวนเรือและน้ ามันเชื้อเพลิง จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการลาดตระเวนและ 
ป้องปรามไม่ให้เกิดการเผาป่าเพ่ือล่าสัตว์ของประชาชนได้  อีกทั้งควรเพ่ิมจุดตรวจในพ้ืนที่ทางด้านเหนือ 
ของแก่งก้อและพ้ืนที่ทางด้านใต้สามแยกแม่ตื่น เพ่ือช่วยเหลือเจ้าหน้าที่คัดกรองบุคคลที่จะลักลอบเข้าพ้ืนที่  
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และเผาป่าล่าสัตว์ และจะขออนุญาตน าส่งส าเนารายงานของ ดร.เจน ชาญณรงค์ ไปยัง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป 

 

 ผลกำรพิจำรณำ 
 เนื ่องจากรัฐมนตรีช ่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายอธิร ัฐ  ร ัตนเศรษฐ) ผู ้ได ้ร ับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม 
ดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ 

 

ผลกำรพิจำรณำ 
ในปัจจุบันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แก๊ง Call Center ที่สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้ประชาชนในสังคมเป็นจ านวนมาก 
แม้ว่าในปัจจุบันหน่วยงานของรัฐหรือหลายส่วนในสังคมได้พยายามร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
แต่ยังไม่มีความคืบหน้าหรือมีผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ  
การสื่อสาร และการโทรคมนาคม วุฒิสภา ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
แนวทางการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา รวมถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเป็นระยะ  
แต่ยังพบว่าการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยียังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร  และยังไม่สามารถ
ติดตามจับกุมผู้กระท าความผิดที่เป็นตัวการใหญ่เพ่ือน าตัวมารับโทษตามกฎหมาย รวมถึงการติดตามเงินและ
ทรัพย์สินคืนมาให้ผู้เสียหาย หรือมีแนวทางการด าเนินงานที่ทันท่วงทีเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ขอเรียนถาม
ว่า กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ก าหนดนโยบาย แผนงาน แนวทาง และการปฏิบัติต่าง ๆ 
ตลอดจนความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างไร มีปัญหาหรืออุปสรรคใดที่ท าให้
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่เกิดผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร รวมทั้งมีการใช้งบประมาณในเรื่องนี้อย่างไร   
และมีนโยบายในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนหรือไม่  
อย่างไร อีกทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้แถลงผลการประชุมการแก้ไขปัญหา
ฉ้อโกงออนไลน์ โดยจะมีการยกร่างพระราชก าหนดขึ้นมาเพ่ือแก้ไขปัญหาฉ้อโกงออนไลน์  ดังนั้น ในเรื่องนี้ 
มีความคืบหน้าในการด าเนินการอย่างไร และจะมีเนื้อหาสาระอย่างไรที่จะสามารถแก้ไขปัญหาอาชญากรรม 
 

       ๓.๑.๒ กระทู้ถำม เรื่อง ควำมพร้อมรับกำรตรวจประเมินมำตรฐำนทำงทะเลจำก
องค์กำรทำงทะเลระหว่ำงประเทศ ( IMO) (พลเรือเอก พัลลภ ตมิศำนนท์  เป็นผู้ตั้ งถำม  
ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม) 

   ๓.๑.๓ กระทู้ถำม เรื่อง กำรติดตำมควำมคืบหน้ำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
อำชญำกรรมทำงเทคโนโลยี (พลเอก อนันตพร กำญจนรัตน์ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) 
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ทางเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนหน้าที่และอ านาจในเรื่องดังกล่าวปัจจุบันกระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีอ านาจเต็มหรือไม่ อย่างไร หรือควรมีการแก้ไขกฎหมายหรือตรากฎหมายเพ่ิมเติม 
เพื่อให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีอ านาจในการตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาด 
 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ผู้ถูกตั้งกระทู้ถาม ตอบชี้แจงว่า รัฐบาลได้ให้ความส าคัญและติดตามในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาโดยตลอด ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้มีการประชุม 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคม
ธนาคารไทย ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส านักงานป้องกันและ
ปร าบปร ามก า รฟอก เ งิ น  ( ปป ง . )  แ ละก รมสอบสวนคดี พิ เ ศษ  ( DSI)  โ ด ยน ายก รั ฐ มนต รี 
และรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้เป็นผู้ก ากับดูแลด้วยตนเองเพ่ือให้เร่งรัด  
ในเรื่องของการด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด อีกทั้งได้มีการก่อตั้งกองบัญชาการต ารวจสืบสวนสอบสวน
อาชญากรรมทางเทคโนโลยี  (บช.สอท. ) เ พ่ือแก้ปัญหาในเรื่องของอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
ที่มีเป็นจ านวนมาก สาเหตุของปัญหาเนื่องจากประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการติดต่อสื่อสาร  
เพ่ือท าธุรกรรมทาง Social Media และในบางคดีมีความเกี่ยวข้องกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เนื่องจากแก๊ง  
Call Center ท าธุรกิจอยู่ที่ประเทศกัมพูชา จึงได้มีการประสานงานไปยังประเทศกัมพูชาเพ่ือจับกุม 
และส่งตัวคนไทยที่กระท าความผิดมาด าเนินคดีในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการจ้างหรือหลอกลวง
ประชาชนให้เป็นผู้เปิดบัญชีเพ่ือใช้ในการกระท าความผิด (บัญชีม้า) ส่งผลให้การด าเนินคดีกับผู้กระท า
ความผิดสามารถท าได้ยาก ส าหรับแนวทางในการด าเนินการได้มียุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการถูก
หลอกลวงออนไลน์ คือ ป้องกัน ยับยั้ง และปราบปราม เช่น ให้แอปพลิเคชันโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารแจ้ง
เตือนอาชญากรรมออนไลน์ก่อนมีการโอนเงิน มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินใช้ในการกระท าความผิด 
รวมทั้งตัดช่องทางการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตของผู้กระท าความผิด ซึ่งจะท าให้มีการกระท าความผิดได้ยาก
ขึ้น ในส่วนของกระบวนการทางกฎหมายนั้น ขณะนี้มีการยกร่างพระราชก าหนดมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการหลอกลวงออนไลน์ พ.ศ. .... เพ่ือเพ่ิมอ านาจให้มีการระงับใช้บัญชีที่ ต้องสงสัยว่าใช้ในการ
กระท าความผิด นอกจากนี้ยังเพ่ิมอ านาจให้ กสทช. มีอ านาจระงับการใช้ซิมการ์ดโทรศัพท์และการใช้
อินเทอร์เน็ตที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยหรืออาจมีความเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมออนไลน์เพ่ือเป็นการป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชน  
 ทั้งนี้ ผู้ตั้งกระทู้ถามมีข้อสังเกตเพิ่มเติมเกี่ยวกับอ านาจในการระงับ ยับยั้ง ติดตาม ตรวจสอบ
การกระท าความผิดทางเทคโนโลยี เนื่องจากเมื่อมีการกระท าความผิดเกิดขึ้นจะไม่มีหน่วยงานที่มีอ านาจเต็ม
ในการแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ขอทราบว่า กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมมีอ านาจเต็มหรือไม่ 
หากมีจะเป็นไปตามกฎหมายใด ในกรณีที่ไม่มีอ านาจ สมควรมีการจัดตั้งศูนย์ในการแก้ไขปัญหาเหมือนกบัศนูย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) หรือไม่ 
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 ผู้ ถู กตั้ งกระทู้ ถาม ตอบชี้ แจง เ พ่ิม เติมว่า  ปัจจุบันกระทรวง ดิจิทัล เ พ่ือ เศรษฐกิจ 
และสังคมยังไม่มีอ านาจเต็มในการแก้ไขปัญหา ณ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายเพ่ือเพ่ิมอ านาจโดยการจัดตั้งกรมขึ้นใหม่ในกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเพ่ิม 
อัตราก าลังเพ่ือรองรับภารกิจหน้าที ่นอกจากนี้จะมีการออกพระราชก าหนดเพื่อให้อ านาจกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมและธนาคารในการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนจากอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยไีด้อย่างทันท่วงที 

๓.๒ กระทูถ้ำมด้วยวำจำ                                    จ ำนวน ๒ เรื่อง 
 

 

 ผลกำรพิจำรณำ  
 เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถาม 
ติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ 
ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป     
 

 

 ผลกำรพิจำรณำ  
 เนื่องจากรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา  นาคาศัย) ผู้ได้รับมอบหมายให้
ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิก
ยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๓.๒.๑ กระทู้ถำม เรื่อง แนวทำงกำรขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนำประชำธิปไตย 
(ศส.ปชต.) (นำยเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย) 
 

 ๓.๒.๒ กระทู้ถำม เรื่อง กำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้กำรคอร์รัปชัน CPI (นำยปำนเทพ  
กล้ำณรงค์รำญ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี) 
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 (๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว  (ไม่มี) 

 (๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ          จ ำนวน  ๑  เรื่อง 
 

 
 
 ผลกำรพิจำรณำ 
 ในการพิจารณารายงานการพัฒนาระบบราชการประจ าปี  ๒๕๖๒ และประจ าปี ๒๕๖๓  
ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ของที่ประชุมวุฒิสภา เลขาธิการ ก.พ.ร.  
(นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 
 จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน  
ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว  โดยกรรมาธิการ (พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์   
เชิดบุญเมือง และรองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม  
สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการได้พิจารณารายงานของส านักงาน ก.พ.ร. แล้วมีข้อคิดเห็น และข้อสังเกต 
ต่อรายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปี ๒๕๖๒ และประจ าปี ๒๕๖๓  ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  
๑) การรายงานผลการพัฒนาระบบราชการ ควรครอบคลุมทุกภารกิจของการพัฒนาระบบราชการ 
ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และส านักงาน ก.พ.ร. ต้องรับผิดชอบ ตามที่ระบุไว้ 
ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ก.พ.ร. ได้จัดตั้ง
หน่วยงานมาเป็นระยะเวลาครบ ๒๐ ปี หลังจากที่มีการปฏิรูประบบราชการ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น 
ก.พ.ร. ควรพิจารณาประเมินระบบราชการในภาพรวมทุกมิติที่ผ่านมาว่า การปฏิรูประบบราชการบรรลุ
เป้าหมายหรือไม่ และต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร และในอนาคตระบบราชการไทยควรต้องเป็นอย่างไร  
๒) การปรับบทบาทภารกิจโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ  เพ่ือให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว อาจมีปัญหา 
ในทางปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องความร่วมมือจากส่วนราชการ จึงขอให้มีการสอบถามความคิดเห็นในประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ไปยังบุคลากรของส่วนราชการต่าง ๆ ๓) การขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนที่   
การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารเชิงพ้ืนที่และพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
แบบบูรณาการ ควรน าข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาพิจารณาด าเนินการ  ๔) การปฏิรูป
โครงสร้างของส่วนราชการในภูมิภาค ก.พ.ร. ควรขับเคลื่อนให้เกิดการกระจายอ านาจอย่างจริงจัง ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง แล้วรายงานต่อรัฐบาลและรัฐสภาทราบปัญหาหรือ 
 
 

           - รำยงำนกำรพัฒนำระบบรำชกำรประจ ำปี  ๒๕๖๒ และประจ ำปี ๒๕๖๓ ของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) 
(ตำมมำตรำ ๗๑/๑๐ (๑๐) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรแผ่นดิน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕) 
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๗ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) วันอังคำรที่ 
๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕) 
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อุปสรรคในการด าเนินการต่อไป ๕) ควรทบทวนและศึกษากฎหมายที่เปน็อุปสรรคในการให้บรกิารผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ ๖) ควรรายงานผล
การด าเนินการของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  และสรุปผลการด าเนินการตามมติ 
คณะรัฐมนตรี มาในรายงานประจ าปีของ ก.พ.ร. ด้วย ๗) การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน 
ควรพิจารณาว่าการท างานมีความคุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราชการและประชาชนตามเจตนารมณ์ของ
การก่อตั้งหรือไม่ มีการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่  รวมถึงมีการ
ท างานซ้ าซ้อนกับส่วนราชการปกติหรือไม่ เพ่ือน าไปสู่การพิจารณาทบทวนและแก้ไขปัญหาต่อไป ๘) ควรมี
การประเมินผลการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรคของโครงการการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุน่ใหม่ 
(นปร.) ๙) การจัดเก็บและการก าจัดขยะมูลฝอย ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณให้กับท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนผู้ผลิต ถุงขยะ ถังขยะอันตราย รวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าใจและร่วมมือกัน
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และให้เข้าใจถึงวิธีการแยกใช้งานถุงขยะในครัวเรือนและชุมชน และวิธีการแยก 
การจัดเก็บตามเวลาที่ก าหนดและการท าลายขยะอย่างถูกต้อง  มิให้เกิดมลพิษกับระบบนิเวศของชุมชน 
ในระยะยาว ๑๐) ควรน าเสนอแนวทางการขยายผลต้นแบบของหน่วยงานที่รับรางวัลเลิศรัฐ และพิจารณา
ความดีความชอบส าหรับหัวหน้าหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 
ให้มีความก้าวหน้าในระบบราชการต่อไป ๑๑) ควรประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐที่ต้อง
เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์  โดยให้ประชาชนสามารถเป็นผู้ประเมินผล 
การปฏิบัติงานได้โดยตรง และ ๑๒) ควรเร่งการขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัล โดยเร่งรัดการพัฒนา 
คลาวด์กลางภาครัฐและระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล  โดยเปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากผู้พัฒนา
บริการไปเป็นผู้สนับสนุนแพลตฟอร์ม เพ่ือประหยัดงบประมาณการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่กระจายไปยัง
แต่ละหน่วยงาน 
 ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว  ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความเห็นและตั้งข้อสังเกตต่อรายงาน สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ
ของประชาชน เป็นเครื่องสะท้อนผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาระบบราชการ นับตั้งแต่พระราชบัญญัติ 
การอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับ พบว่าประชาชน
และผู้ประกอบการธุรกิจที่ต้องขออนุญาตต่าง ๆ ได้รับความสะดวกในการขออนุญาตมากขึ้น นอกจากนี้  
การยื่นค าขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการยื่นค าขอด้วยตนเอง เป็นการลดโอกาสในการที่จะให้ หรือ
เรียกรับสินบน สินน้ าใจ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก พ.ร.บ. 
ดังกล่าว ได้มีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลา ๗ ปีแล้ว ก.พ.ร. ในฐานะผู้รับผิดชอบกฎหมายฉบับนี้ ได้มีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายฉบับนี้หรือไม่ และมีประเด็นใดบ้างที่ควรจะแก้ไขเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
การให้บริการประชาชนเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และขอสอบถามถึงปัญหาในการด าเนินการต่าง ๆ  
ที่ยังเกิดอยู่ เช่น ความล่าช้าในการให้อนุมัติ อนุญาต ได้มีการแจ้งเหตุแห่งความล่าช้า ให้ผู้ขออนุญาต 
ได้รับทราบเป็นระยะหรือไม่ 
 
 



๑๐ 
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 นอกจากนั้น ได้มีข้อเสนอแนะในประเด็น ๑) การตรวจสอบรับรองการน าเข้าและส่งออก  
สินค้าเกษตรและอาหาร ว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขั้นตอนจ านวนมาก ท าให้ผู้ประกอบการเสียเวลา 
และค่าใช้จ่าย แต่ท้ายที่สุดก็ผลักภาระให้ตกแก่เกษตรกรผู้ผลิต จึงขอให้พิจารณาน าแนวทางของต่างประเทศ  
เช่น จีน ที่ก าหนดให้หน่วยงานเดียวท าหน้าที่ตรวจสอบรับรองการน าเข้าและส่งออกมาปรับใช้  ๒) ควรมี 
การพัฒนาระบบติดตามผลการขอขึ้นทะเบียนต่าง ๆ ๓) ขอให้ผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างกิจการพาณิชยนาวี 
โดยให้จัดตั้งส านักงานส่งเสริมการพาณิชยนาวี  (สพว.) เป็นองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติเฉพาะ 
เนื่องจากการด าเนินงานโดยคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
พ.ศ. ๒๕๒๑ มีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการหาข้อสรุปจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภารกิจหลัก  ท าให้
คณะกรรมการชุดนี้จัดประชุมได้น้อยมาก และ ๔) การพัฒนาระบบบริหารงานแบบบูรณาการระหว่าง
ส่วนกลางส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ควรสนับสนุนงบประมาณและการด าเนินการของกลไกที่เป็นองค์กร
ภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในพ้ืนที่ เช่น การจัดท าแผนพัฒนาต าบลโดยสภาองค์กรชุมชน
ต าบล เป็นต้น 
 เลขาธิการ ก.พ.ร. (นางสาวอ้อนฟ้า  เวชชาชีวะ) ได้ตอบชี้แจงข้อซักถามของสมาชิกวุฒิสภา 
ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ว่า ๑) การปรับบทบาทภารกิจโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ  ได้มีการรับฟัง 
ความคิดเห็นทั้งจากส่วนราชการ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ควบคู่กัน ๒) การขับเคลื่อนการพัฒนา 
ในพ้ืนที่ฯ ได้น าข้อเสนอแนะของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาพิจารณา และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการ รวมถึงได้ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารราชการเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ  
ซึ่งมีส่วนสนับสนุนการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และสนับสนุนให้เกิดการกระจายอ านาจไปยังส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน ๓) การทบทวนพระราชบัญญตัิการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ 
ก.พ.ร. ได้ด าเนินการทบทวนกฎหมายฉบับนี้ไปตั้งแต่เมื่อมีผลใช้บังคับครบ ๕ ปีแล้ว และได้มีการเสนอร่าง
หลักการใหม่ ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น ไม่ใช่เฉพาะเพียงการขออนุมัติ อนุญาตเท่านั้น แต่หมายรวม 
ไปถึงการให้บริการทั้งหมดของรัฐ โดยน าปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เข้ามาแก้ไขในร่าง เช่น การอนุญาต
รายการหลัก เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถด าเนินการไปก่อนได้ การปรับระยะเวลาการพิจารณาอนุญาตให้
ลดลง เป็นต้น โดยได้น าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการแล้ว  แต่เนื่องจากหลักการใหม่ ๆ  
ที่น าเสนอนั้น หลายหน่วยงานได้มีปัญหาข้อขัดข้องหรือไม่เห็นด้วย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้
ส านักงาน ก.พ.ร. บริหารจัดการปัญหาต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน ขณะนี้ ก.พ.ร. อยู่ระหว่าง
การหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปรับปรุงร่างให้มีความสมบูรณ์ต่อไป ซึ่งน่าจะช่วยลดปัญหาใน
เรื่องของการตรวจสอบหลายขั้นตอนตามที่ได้มีการตั้งข้อสังเกตไว้ได้  ๔) การติดตามขั้นตอนต่าง ๆ ในการ 
ขออนุมัติ อนุญาตและการขึ้นทะเบียน ขณะนี้กฎหมายปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (พระราชบัญญัติ
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕) ได้ก าหนดให้หน่วยงานต้องแจ้งผลทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้กับประชาชนทราบด้วยแล้ว ๕) การประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน มีการน าหลักการ
ประเมินความคุ้มค่าขององค์การมหาชนมาใช้ โดยให้ด าเนินการทุกสามปี นอกเหนือจากการประเมินรายปี
อันเป็นการประเมินประสิทธิภาพการท างาน ๖) ความคืบหน้าของการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 
 



๑๑ 
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รุ่นใหม่ (นปร.)ปรับกลยุทธใ์ห้มุ่งเน้นการปฏิบัตงิานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทใหก้ับหน่วยงาน 
๗) ระบบ e-Service และการขับเคลื่อนภาครัฐไปสู่รัฐบาลดิจิทัล พบปัญหาส าคัญคือ ไม่สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลในระบบเข้าด้วยกันได้ ซึ่ง ก.พ.ร. จะก าหนดตัวชี้วัดใหม่เพ่ือด าเนินการในเรื่องนี้  รวมถึงได้มีการ
ทบทวนกระบวนการท างานใหม่ภายใต้ความสามารถหรือศักยภาพของเทคโนโลยี  และเปิดโอกาส 
ให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นร่วมด าเนินการ โดยส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลมีหน้าที่สนับสนุน ๘)  
การจัดตั้งองค์การมหาชน เป็นอ านาจของคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาองค์การมหาชน  (กพม.)  
ซึ่งมีส านักงาน ก.พ.ร. เป็นฝ่ายเลขานุการ ส าหรับข้อเสนอให้มีการจัดตั้งส านักงานส่งเสริมการพาณิชยนาวี
เป็นองค์การมหาชนนั้น ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมของเรื่องดังกล่าว ทั้งด้านนโยบาย การส่งเสริม  
และการก ากับดูแล โดยเฉพาะในประเด็นการใช้อ านาจรัฐที่มีความเข้มข้นไปถึงการจ ากัดสิทธิและการลงโทษ 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลที่ได้รับเพ่ิมเติมจากกระทรวงคมนาคม และ ๙) ความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้รับบริการ ก.พ.ร. ให้ความส าคัญในเรื่องนี้โดยได้ก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาระบบ
ราชการในข้อแรก คือ การพัฒนาการให้บริการกับประชาชน โดยจากการส ารวจความพึงพอใจเกี่ยวกับ 
การท างานการให้บริการของภาครัฐตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จนถึงปัจจุบันพบว่า มีอันดับคะแนนดีขึ้นมาตลอด 
อย่างไรก็ตาม ก.พ.ร. จะพัฒนาการให้บริการประชาชนในเรื่องที่ประชาชนยังไม่พึงพอใจ และขอรับข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการและสมาชิกวุฒิสภาไปด าเนินการและประกอบการจัดท ารายงานประจ าปีในปีต่อไป 

                  ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ 

 (๖) เรื่องทีเ่สนอใหม่          (ไม่มี) 

 (๗) เรื่องอื่น ๆ     จ ำนวน  ๒  เรื่อง 
 

 
 ผลกำรพิจำรณำ 
 ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายรณวริทธิ์   ปริยฉัตรตระกูล เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ
การศึกษา แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓ 
 
 
 
 
 
 
 

       ๗.๑ ตั้งกรรมำธกิำรในคณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำ แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 
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ส านักการประชมุ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 

 

 ผลกำรพิจำรณำ  
 เนื่องจากญัตติขอให้สภามีมติส่งเรื่องที่มีเหตุสมควรจะให้มีการออกเสียงประชามติ                

ให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการ มีก าหนดเวลาการปฏิบัติงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติแต่งตั้ง 
คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาญัตติดังกล่าว ซึ่งจะครบก าหนดในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ แต่เนื่องจาก
ญัตติดังกล่าวเป็นญัตติเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ ซึ่งมีผลกระทบต่อภาคส่วนต่าง ๆ 
อย่างกว้างขวาง ท าให้คณะกรรมาธิการมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเป็นจ านวนมากและต้องรับฟังข้อมูลจาก
หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนรอบด้าน จึงไม่อาจพิจารณาศึกษาให้เสร็จสิ้นภายในก าหนด
ระยะเวลาดังกล่าวได้ ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาญัตติดังกล่าวมีความละเอียดรอบคอบและมีความสมบูรณ์
เพียงพอที่จะเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเพ่ือประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบญัตติ
ดังกล่าวได้ คณะกรรมาธิการสามัญจึงขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปอีก ๔๕ วัน 

 ทั้งนี้ มีสมาชิกไม่เห็นด้วยกับการขอขยายเวลาการพิจารณาญัตติของคณะกรรมาธิการ 
เพราะเห็นว่าเป็นการขอขยายเวลาที่มากกว่าเวลาที่ที่ประชุมก าหนดให้คณะกรรมาธิการพิจารณาญัตติ
ดังกล่าวในคราวแรก หลังจากนั้น ได้มีสมาชิกขอให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
ประธานของที่ประชุมจึงเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไปพิจารณาในวันพรุ่งนี้ ตามข้อบังคับ ข้อ ๔๑ 
 

เลิกประชุมเวลำ ๑๓.๒๐ นำฬิกำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ๗.๒ ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำญัตติขอให้สภำมีมติส่งเรื่องที่มีเหตุสมควรจะให้มี
กำรออกเสียงประชำมติให้คณะรัฐมนตรีด ำเนินกำร ออกไปอีก ๔๕ วัน  


