สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคำรที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕

โดย สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา
(เกียกกาย) พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง
ผลัดเปลี่ยนทาหน้าที่ประธานของที่ประชุม
ก่อนเปิดการประชุม พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้อนุญาตให้
สมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาปรึ ก ษาหารื อ ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วกั บ ความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนหรื อ ปั ญ หาอื่ น ใด
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จานวน ๑๐ คน เป็นเวลาพอสมควร
เมื่ อ ครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว ประธานของที่ ป ระชุ ม ได้ เ ปิ ด ประชุ ม และด าเนิ น การประชุ ม
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ไม่มี)

(๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถำม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว

จำนวน ๔ เรื่อง

๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการคุม้ ครองผู้บริโภควิถีใหม่
ซึ่งคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาเสร็จแล้ว
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งทีห่ นึ่ง)
วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕)
ผลกำรพิจำรณำ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค (พลเอก วสันต์ สุริยมงคล)
ประธานคณะทางานพิจารณาศึกษาแนวทางการคุ้มครองผู้บริโภควิถีใหม่ (นายถนัด มานะพันธุ์นิยม) และ
เลขานุ ก ารคณะท างาน (นายอิ น ธนั น ต์ เหล็ ก นวลชู สิ น ) ได้ ร่ ว มกั น เสนอผลการพิ จ ารณาศึ ก ษา

-๒ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการได้ดาเนินการศึกษาโดยรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
การสนทนากลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ย วข้อง และองค์กรคุ้มครองผู้บริโภค
ภาคประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา ๓ ประเด็น ดังนี้
๑. สภำพกำรบังคับใช้ของกฎหมำยที่อยู่ในหน้ำที่และอำนำจในกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศไทย พบว่า (๑) กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
ที่มีต่อการคุ้มครองผู้บริโ ภค มีความล้าสมัย ขาดความชัด เจน มีความขัด แย้งกัน และไม่ครอบคลุม
ต่ อ สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น (๒) การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานด้ า นการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค
ขาดแคลนงบประมาณในการดาเนินงาน บุคลากรไม่ เพียงพอและขาดความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
เฉพาะทางตามภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมาย ขาดแคลนอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย หน่วยงาน
ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้เบ็ดเสร็จภายในหน่วยงานเดียว และไม่มีระบบการเชื่อมโยงถ่ายโอน
ข้อมูลภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน
๒. แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำของผู้บริโภคในสภำพบริบทวิถีใหม่ จะต้อง
เร่งดาเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน บูรณาการในการบังคับใช้
กฎหมายร่วมกันของหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค กาหนดอัตราโทษสูงขึ้นเพื่อให้ผู้กระทาความผิด
เกรงกลัว พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงหน่วยงานได้ง่ายขึ้น เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ให้กับประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลกลาง
ระหว่างหน่วยงานร่วมกันเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนส่งเสริม
การซื้อขายสิน ค้าออนไลน์ให้อยู่ในแพลตฟอร์ม (Platform) จดทะเบียนการค้ากับกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้าเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบและผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
มีอานาจในการสั่งปิดเว็บไซต์ที่กระทาผิดกฎหมาย และหน่วยงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคควรบังคับใช้
กฎหมายอย่างจริงจังและทางานเชิงรุกในการป้องปรามการกระทาผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
อีกทั้งควรกาหนดแนวทางการทางานร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภค โดยเสริมการทางานร่วมกันเพื่อให้เกิด
การแก้ไข ปรับปรุง หรือพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๓. ข้ อ เสนอเชิ ง นโยบำยด้ ำ นกำรพัฒ นำกำรคุ้ มครองผู้ บ ริ โภควิ ถี ใ หม่ แบ่ งเป็ น
(๑) ข้อเสนอด้านการบูรณาการการคุ้มครองผู้บริโภค โดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาแต่งตั้ง
คณะอนุ กรรมการบูรณาการการคุ้ มครองผู้บริโภคขึ้น เพื่อแก้ไขปั ญหาการละเมิด สิทธิผู้บริโภคที่มี
ความซับซ้อนและมีความเกี่ยวเนื่องกับกฎหมายหลายฉบับ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน
ซึ่งคณะอนุกรรมการสามารถแต่งตั้งคณะทางานคณะหนึ่งคณะใดเพื่อทาการศึกษาและแก้ไขปัญหา
เฉพาะเรื่องดังกล่าว อันจะนาไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิผู้บริโภคได้อย่างต่อเนื่อง
(๒) ข้อเสนอด้านการพัฒนาศูนย์ข้อมูลเพื่อผู้บริโภค ควรเชื่อมโยงฐานข้อมูล ระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนา
ระบบการรับเรื่องร้องเรียนและติดตามผลการดาเนินงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหรือแอปพลิเคชัน รวมถึง

-๓การส่งต่อหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค เป็นการลดขั้นตอนด้านระยะเวลา
และอานวยความสะดวกให้กับผู้บริโภค (๓) ข้อเสนอด้านการประสานความร่วมมือกับสภาองค์กรของ
ผู้ บ ริ โ ภค โดยการประสานความร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งหน่ วยงานภาครั ฐด้ านการคุ้ มครองผู้ บริ โภคกั บ
สภาองค์กรของผู้บริโภคในการเพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค และประสานการแก้ไขปัญหา
ตามความประสงค์ของผู้บริโภคโดยไม่ทางานซ้าซ้อนกัน การเชื่อมโยงเครือข่ายฐานข้อมูลข่าวสารในการ
เผยแพร่ความรู้ให้กับผู้บริโภค และการประสานความร่วมมือเชิงวิชาการร่วมกันอันจะนาไปสู่การช่วยเหลือ
ผู้บริโภคให้เกิดความรวดเร็วยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีหน่วยงานกลางด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันสมัย ควรพัฒนา
ระบบการสร้างฐานข้อมูลของผู้ประกอบการทุกระดับเพื่อติดตาม ตรวจสอบ หรือส่งเสริมให้รูปแบบ
การซื้ อ ขายสิ น ค้ า หรื อ บริ ก ารเป็ น ไปตามกฎหมาย ควรมี ม าตรการที่ ชั ด เจนในการด าเนิ น ก าร
อย่ า งเด็ ด ขาดกั บ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ ที่ โ ฆษณาหลอกลวงหรื อ เอาเปรี ย บผู้ บ ริ โ ภค ควรมี ศู น ย์ ข้ อ มู ล
เพื่อผู้บริโภคในการเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงข่าวสารได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว และพัฒนาเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคในระดับชาติ
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมำธิ กำร และมี มติ ให้ ส่ งรำยงำนพร้ อมทั้ งข้ อสั งเกตและข้ อเสนอแนะดั งกล่ ำวไปยั ง
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรือ่ ง กำรจัดตั้งหน่วยงำนขับเคลือ่ นระบบสุขภำพปฐมภูมิ
ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอแนะกำรดำเนินกำรระบบสุขภำพปฐมภูมิ
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุขพิจำรณำเสร็จแล้ว
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งทีห่ นึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕)
ผลกำรพิจำรณำ
ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (นายเจตน์ ศิรธรานนท์) และประธาน
คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีต่อประชาชน (พลโท อาพน ชูประทุม)
ได้เสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ปัจจุบันการขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ยั ง ไม่ เ ป็ น ไปตามเป้ า หมาย ท าให้ ป ระชาชนขาดโอกาสเข้ า ถึ ง บริ ก ารสุ ข ภาพปฐมภู มิ ภารกิ จ ของ
หน่ ว ยงานการขับ เคลื่อ นระบบสุข ภาพปฐมภูมิ มีจานวนมาก การดาเนินการแต่ ละด้า นยังมี ปัญหา
อุปสรรคหลายประการ เนื่องจาก ไม่มีหน่วยงานขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิที่มีสถานะทางกฎหมาย

-๔ที่ชัดเจน เป็นเพียงหน่วยงานย่อยภายในระดับกรม ส่งผลให้การขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิ
ล่าช้า โดยการดาเนิ น การบริการสุขภาพปฐมภูมิจัด ตั้งได้เฉพาะในพื้นที่ที่มีความพร้อม โดยเฉพาะ
เขตเมืองใหญ่ และมีข้อสังเกตว่า การถ่ายโอนหน่วยบริการปฐมภูมิ (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต.)) ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ เป็นต้นมา สามารถถ่ายโอนได้เพียง ๖๕ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๖ จากจานวน รพ.สต. ทั้งหมด เนื่องจากความไม่พร้อมของหน่วยรับถ่ายโอนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความไม่พร้อมของ รพ.สต. ดังนั้น คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะ
ในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ว่า ๑) หน่วยงานขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ ควรเป็นหน่วยงานระดับกรม
เพื่อให้มีสถานะเป็นนิติบุคคล รวมทั้งให้มีหน่วยงานระดับภูมิภาคและพื้นที่ ๒) ควรกาหนดหน้าที่ให้ รพ.สต.
เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างเครือข่ายปฐมภูมิกับภาคส่วนอื่น ๓) รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่าย
หน่วยบริการปฐมภูมิ ควรกาหนดให้เป็น รูปแบบคณะกรรมการการบริหารร่วมกันของเครือข่ายในพื้นที่
๔) ไม่ควรกาหนดจานวนประชากรขั้นต่าเป็นเกณฑ์ในการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิ เนื่องจากเป็น
อุปสรรคกับพื้นที่ชนบทที่ส่วนใหญ่มีจานวนประชากรไม่ครบ ควรคานึงถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
เป็นเกณฑ์ ๕) ควรพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยี Telemedicine และการเชื่อมโยงข้อมูล
ประวัติการรักษาในระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมถึงหน่วยบริการปฐมภูมิ ๖) ควรยกระดับ รพ.สต.
ให้ มี ศั ก ยภาพ และเพิ่ ม ขวั ญ และก าลั ง ใจให้ บุ ค ลากร ทั้ ง ในด้ า นค่ า ตอบแทนและความก้ า วหน้ า
๗) ควรพัฒนาและเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ที่มีอยู่ให้มีความสามารถ
ในด้านระบาดวิทยา ด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร และ ๘) เพื่อกาหนดความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทาง
การถ่ายโอน รพ.สต. ควรกาหนดพื้นที่นาร่อง (Sandbox) เพื่อให้ทราบถึงข้อดีข้อเสียและประสิทธิภาพ
ที่เกิดกับประชาชนอย่างชัดเจน
ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้ อ นุ ญ าตให้ ส มาชิ ก วุ ฒิ ส ภาได้ อ ภิ ป รายแสดงความคิ ด เห็ น สรุ ป ได้ ว่ า เห็ น ด้ ว ยกั บ การสนั บ สนุ น
การขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิต่อไป เพราะให้บริการสาธารณสุขพื้นฐานที่มีคุณภาพในราคา
ค่าบริการที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งปัจจุบัน งานด้านบริการสุขภาพปฐมภูมิได้เริ่มถ่ายโอนบริการจากส่วนกลาง
ไปยังส่วนท้องถิ่น และทางานร่ว มกัน แบบภาคีเครือข่าย โดยมีกระทรวงสาธารณสุขช่วยสนับสนุ น
การขับเคลื่อนการดาเนินงานให้มี ความเข้มแข็ง และเห็นว่า หน่วยงานขับเคลื่อนระบบสุขภาพปฐมภูมิ
ไม่จาเป็นต้องเป็นหน่วยงานระดับกรม โดยอาจเป็นเพียงหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ดู แ ลภาพรวมระบบสาธารณสุ ข ของประเทศ แต่ ต้ อ งเป็ น หน่ ว ยงานที่ มี
ประสิทธิภาพทั้งด้านวิชาการ ด้านการประสานงาน การผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และจากสถิติ
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง ความดันโลหิตสูง หัวใจ และเบาหวาน ที่เพิ่มขึ้นทุกปี จึงเห็นด้วยกับการยกระดับ
บริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงบริการสุขภาพของ
ประชาชน ด้วยการพัฒ นาสมรรถนะบุคลากรและสนับสนุนงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง

-๕การส่งเสริมป้องกันโรค เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้และดูแลสุขภาพของตนเองต่อไปในภาวะที่ประเทศ
ไทยกาลังเข้าสู่สังคมสูงวัย นอกจากนี้ มีข้อเสนอให้พิจารณาโครงการสุขศาลาพระราชทานที่ได้เปิด
ให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานในโรงเรียนตารวจตระเวนชายแดน เป็นเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ
ต่อไป
ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (นายเจตน์ ศิรธรานนท์) และประธาน
คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีต่อประชาชน (พลโท อาพน ชูประทุม)
ได้ชี้แจงว่า ประเทศไทยยังต้องมีการพัฒนาบริการสุขภาพปฐมภูมิให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และสร้าง
ความเท่าเทียมกันทางสุขภาพของประชาชนในทุกพื้นที่ให้ก้าวหน้าต่อไป โดยหากมีหน่วยบริการสุขภาพ
ปฐมภู มิที่มี ประสิทธิภ าพ จะช่ ว ยสนั บสนุ นงานการส่งเสริม ป้องกันโรค ซึ่ งเป็ นนโยบายสาคั ญของ
กระทรวงสาธารณสุขมาตลอด และแม้ว่าเครือข่ายหน่วยบริการทั้งในกรุงเทพมหานครและภูมิภาค
จะมิไ ด้อยู่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมด แต่กระทรวงสาธารณสุขก็ทาหน้าที่กากับดูแ ล
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยบริก ารปฐมภู มิ ทั้ง ระบบไม่ ว่า ในพื้ นที่ ใด ให้ ด าเนิน การได้ ต ามมาตรฐาน
เพื่อสร้างการสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนั้ น
คณะกรรมาธิการเห็นว่า ควรมีหน่วยงานหลักเพื่อขับเคลื่อนนโยบายและการดาเนินงานทั้งในระดั บ
นโยบายส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเสนอว่าในระยะเร่งด่วน ควรเร่งรัดการจัดตั้งเป็นหน่วยงาน
ระดับกอง โดยแปรสภาพจากสานักสนับสนุนบริการสุขภาพปฐมภูมิเป็นกองสนับสนุนบริการสุขภาพ
ปฐมภูมิเพื่อให้มีสถานะทางกฎหมาย ส่วนในระยะต่อไปจะยกระดับเป็นหน่วยงานระดับกรมเพื่อให้มี
สถานะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ขึ้นอยู่กับภารกิจงานเป็นสาคัญ และขอรับข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภา
ไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ำรณำแล้ ว เห็ น ชอบด้ ว ยกั บ รำยงำนพร้ อ มข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมำธิกำรและมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป
๔.๓ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรือ่ ง กำรปฏิบัติหน้ำที่ของผูต้ รวจกำรเลือกตั้ง
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกิจกำรองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญพิจำรณำเสร็จแล้ว
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งทีห่ นึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕)
ผลกำรพิจำรณำ
รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๑ (นายกิตติ วะสีนนท์ ) ได้เสนอ
รายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาถึงความเป็นมา กระบวนการแต่งตั้ง

-๖และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง เพื่อให้ทราบประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ
หน้ า ที่ ข องผู้ ต รวจการเลื อ กตั้ ง โดยผู้ ต รวจการเลื อ กตั้ ง เกิ ด ขึ้ น จากแนวคิ ด ของคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญที่ยกเลิกคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดที่มีอยู่เดิม เนื่องจากเป็นกลไกที่ยังไม่มี
ความเป็นกลาง ซึ่งที่ผ่านมาผู้ตรวจการเลือกตั้งได้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตาแหน่ง
ที่ว่างและการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แต่ผลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ต รวจ
การเลือกตั้งส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยปรากฏผลงานด้านการตรวจจับการกระทาความผิดกฎหมายเกี่ยวกับ
การเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือการกระทาใดที่จะเป็นเหตุทาให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริต
หรือเที่ยงธรรมหรือเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย คณะกรรมาธิการจึงได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ดังนี้
๑. ข้อสังเกต ผู้ตรวจการเลือกตั้งมีหน้าที่และอานาจค่อนข้างจากัด ทาให้ ไม่ค่อยมี
บทบาทเมื่อมีการจัดการเลือกตั้ง รวมถึงการสนับสนุนการดาเนินงานของคณะกรรมการการเลือกตัง้ และ
สานั กงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัด นอกจากนี้ การที่ มิได้มีก ารกาหนดคุณสมบั ติ
ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง ไว้ว่าจะต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการจัด
การเลือกตั้ง ซึ่งอาจทาให้ผู้ตรวจการเลือกตั้งไม่มีความเข้าใจหน้าที่และอานาจรวมทั้งภารกิจต่าง ๆ
อย่างเพียงพอ ประกอบกับ ผู้ต รวจการเลือกตั้งจะปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อเมื่อได้รับแต่งตั้งเป็น "ผู้ต รวจ
การเลือกตั้งประจาจังหวัด " เท่านั้ น โดยการคัดเลือกใช้วิธีการจับสลากซึ่งทาให้ ไม่ได้ปฏิบัติ หน้าที่
ครบทุกคน และวิธีการจับสลากอาจไม่ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่สุดมาปฏิบัติหน้าที่ ส่วนผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดที่มิได้มีภูมิลาเนาในพื้นที่ที่
แต่งตั้งอาจไม่มีเวลาเพียงพอในการเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องผู้ ต รวจการเลื อ กตั้ ง ที่ ผ่ า นมา ส่ ว นใหญ่ ยั ง คงเป็ น ลั ก ษณะการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการเลือกตั้ง ยังไม่ค่อยปรากฏผลงานด้านการตรวจจับการกระทาความผิด
กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัด ไม่ได้เป็นลักษณะการทางานร่วมกัน จึงนามาสู่การขาดความสัมพันธ์ที่ดีและ
ความร่วมมือระหว่างกัน
ทั้งนี้ แม้ว่าผู้ตรวจการเลือกตั้งประจาจังหวัดจะได้รับค่าตอบแทนเฉพาะช่ วงที่มีการจัด
การเลือกตั้ง แต่เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดแล้ว
กลับพบว่า ใช้งบประมาณมากกว่า อีกทั้งยังพบปัญหาเชิงโครงสร้างของผู้ตรวจการเลือกตั้งที่ไม่อานวย
ให้ การปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้งสามารถช่วยเหลือหรือแบ่งเบาภารกิจของคณะกรรมการ
การเลือกตั้งและสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดในการควบคุมดูแลการเลือกตั้ง
ให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมได้

-๗๒. ข้ อ เสนอแนะ ควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยยกเลิกผู้ตรวจการเลือกตั้ง และให้นาคณะกรรมการการ
เลือกตั้งประจาจังหวัดมาดาเนินการแทน พร้อมทั้งกาหนดหน้าที่และอานาจให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
ไม่ ซ้ าซ้ อ นกั บ ส านั ก งานคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ประจ าจั ง หวั ด โดยให้ มี ห น้ า ที่ แ ละอ านาจ
ด้านการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ดาเนินการเลือกตั้ง และการกระทาความผิดกฎหมาย
เกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หรือการกระทาใดที่จะเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไป
โดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม ซึ่งเป็นหน้าที่และอานาจเดิมของผู้ตรวจการเลือกตั้ง รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม
ประเด็นที่เคยเป็นปัญหาในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดเพื่อให้การ
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งควรมีแนวทาง
ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ต รวจการเลื อ กตั้ ง ในระหว่ า งที่ ยั ง ไม่ มี ก ารแก้ ไ ข
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งอาจช่วยลด
ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้ง เช่น การสรรหาผู้ช่วยปฏิบัติงานของผู้ตรวจการเลือกตั้ง
หรือค่าตอบแทนของผู้ตรวจการเลือกตั้ง รวมทั้งสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
ควรจัดอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง และควร
อานวยความสะดวกในการจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานสาหรับผู้ตรวจการเลือกตั้ง
ประจาจังหวัด รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้แก่ประชาชนด้วย
ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า เห็นด้วยกับการยกเลิกผู้ตรวจการเลือกตั้ง
และให้นาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมาดาเนินการแทน โดยต้องกาหนดให้มีกระบวนการ
คัดเลือกเพื่อให้ได้ผู้ที่เหมาะสมมาปฏิบัติงานและไม่สิ้นเปลืองงบประมาณ ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องมีความรู้
มีประสบการณ์ และมีความคุ้นเคยกับพื้นที่ที่จะต้องไปปฏิบัติงาน นอกจากนี้ เห็นว่าผู้ตรวจการเลือกตั้ง
และกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมีหน้าที่และอานาจต่างกัน โดยผู้ตรวจการเลือกตั้งมีกรอบอานาจ
ที่เริ่มต้น จากการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่วนกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
มีอานาจอานวยการการเลือกตั้งและการออกเสียงประชามติ ซึ่งกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัด
สามารถทาหน้าที่อานวยการการเลือกตั้งได้อย่างละเอียดรอบคอบ เนื่องจากมีการประชุมคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจาจังหวัดทุกสัปดาห์ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องสาคัญในรูปแบบของคณะกรรมการ
มิใช่การพิจารณาโดยบุคคลเพียงคนเดียว เช่น ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดได้มีการประชุมเพื่อพิจารณานาเสนอบุคคลที่จะไปทาหน้าที่
เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์
เกี่ ย วกั บ การจั ด การเลื อ กตั้ ง และมี ค วามเป็ น กลาง เพื่ อ ให้ ก ารเลื อ กตั้ ง เป็ น ไปโดยสุ จ ริ ต โปร่ ง ใส
และเที่ย งธรรม อย่างไรก็ ต าม ผู้ ต รวจการเลื อกตั้งของแต่ละจัง หวัด จะผ่ านการเป็น ผู้อานวยการ

-๘การเลือกตั้งประจาจังหวัด มาแล้ว ทั้งสิ้น ซึ่งบุคคลดั งกล่าวย่อมเป็นผู้ที่มีความรู้และมีประสบการณ์
เกี่ยวกับการจัด การเลือกตั้ง หากมีการยกเลิกผู้ต รวจการเลือกตั้งควรผนวกบทบาทในส่วนที่ดีของ
ผู้ตรวจการเลือกตั้งไปเป็นหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดด้วย
ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (นายกล้านรงค์ จันทิก)
ได้ชี้แจงสรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการอยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ที่เ กี่ ยวข้ องกั บองค์ก รอิส ระตามรัฐ ธรรมนูญ ทั้ ง ๕ องค์ กร โดยจะได้พิ จ ารณาว่า องค์ ก รอิ ส ระตาม
รัฐธรรมนูญดังกล่าวได้ดาเนินการตามหน้าที่และอานาจที่กฎหมายกาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หรื อ ไม่ รวมทั้ ง ศึ ก ษาเหตุ ขั ด ข้ อ งที่ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การตามกฎหมายได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และสมควรที่จะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับแต่ละองค์กรหรือไม่ อย่างไร
ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของสมาชิกวุฒิสภาเป็นข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมาธิการจะได้รับ
ไปพิจารณาดาเนินการศึกษาเพิ่มเติมตามหน้าที่และอานาจต่อไป
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมำธิกำร และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้ง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยัง
คณะรัฐมนตรี ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรเลือ กตั้ง และคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง พิจำรณำ
ดำเนินกำรต่อไป
๔.๔ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรือ่ ง ระบบกำรดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง
ของประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำสังคม และกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผูส้ ูงอำยุ
คนพิกำร และผูด้ ้อยโอกำสพิจำรณำเสร็จแล้ว
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งทีห่ นึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕)
ผลกำรพิจำรณำ
กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการ
ผู้ สู ง อายุ แ ละสั ง คมสู ง วั ย เยาวชน (นายอ าพล จิ นดาวั ฒนะ) และอนุ กรรมาธิ การและเลขานุ การ
คณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย (นางกรรณิการ์ บรรเทิงจิตร)
ได้ร่ วมกั นเสนอรายงานต่ อที่ประชุ ม สรุปได้ว่า ประเทศไทยเข้ าสู่สั งคมสูงอายุ (Aging Society) ตั้งแต่
พ.ศ. ๒๕๔๘ บางจังหวัดเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) และคาดว่าในปี
พ.ศ. ๒๕๗๘ ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมสูงอายุระดับสุดยอด (Super Aged Society) จึงจาเป็นต้องมีการ
เตรียมความพร้อมสาหรับการดูแลผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เต็มที่ (ผู้สูงอายุที่มีภาวะ
พึ่ง พิง ) โดยแบ่ง ออกได้เ ป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มติด บ้าน ซึ่งหมายถึง ผู้ที่ดูแลตนเองได้บ้าง

-๙ช่วยเหลือตนเองได้บ้าง และกลุ่มที่ ๒ กลุ่มติดเตียง ซึ่งหมายถึง ผู้ที่พึ่งตนเองไม่ได้ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
พิการหรือทุพพลภาพ ทั้งนี้ เนื่องจากบริบทสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากกรณีที่ประชากรมีอายุ
ยืนยาวขึ้น มีการพึ่งพิงทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป มีการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว
มีผู้สูงอายุอยู่ตามลาพังในครัวเรือนเพิ่มขึ้น และขาดแคลนผู้ดูแลทั้งในภาคธุรกิจและอาสาสมัคร ฉะนั้น
มาตรการดูแลผู้สูงอายุตามกฎหมายจึงมีความสาคัญ อย่างยิ่ง ทั้งพระราชบัญญัติสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน
ที่สังกัด เช่น อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง มาตรฐานหลักสูต ร
การดูแ ลผู้สูง อายุ เป็น ต้น ทั้งนี ้ รูป แบบการดูแลผู้สูง อายุที่มีภ าวะพึ่งพิง แบ่งได้ เป็น ๓ กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ ๑ ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนด้วยการให้บริการกันเองในชุมชน มี ๔ ลักษณะ
ได้แก่ (๑) บริการดูแลสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยผู้ให้การดูแล (Care Giver : CG) (๒) บริการ
ดูแลสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (๓) บริการดูแลสุขภาพสาหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยอาสาสมัครอื่น (อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ : อผส. และอาสาสมัครสาธารณสุข)
และ (๔) บริการดูแลสุขภาพสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยการให้บริการในรูปแบบอื่น (นวัตกรรม
บริการสุขภาพเชิงรุกของโรงพยาบาลชุมชน รพสต. และท้องถิ่น) กลุ่มที่ ๒ ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงด้วยการให้บริการในลักษณะสถาบันของภาครัฐ (Public Institutional Care) มี ๕ ลักษณะ
ได้แก่ (๑) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ (ศพส.) (๒) สถานสงเคราะห์คนชราในสังกัดองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น (๓) การจั ด บริ การดู แลสุ ขภาพผู้ สู งอายุ ที่ มี ภาวะพึ่ งพิ งโดยกรุ งเทพมหานคร
(โรงพยาบาลราชพิ พั ฒน์ ) (๔) การจั ดบริ การดู แลสุ ขภาพผู้ สู งอายุ ที่ มี ภาวะพึ่ งพิ งโดยสภากาชาดไทย
(ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี และโครงการสวางคนิเวศ) และ (๕) การจัดบริการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยโรงพยาบาลขนาดใหญ่ภาครัฐ และกลุ่มที่ ๓ ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่ งพิ งด้ วยการให้ บริ การในลั ก ษณะสถาบั น ของภาคเอกชน (Private Institutional Care)
มี ๓ ลักษณะ ได้แก่ (๑) วิสาหกิจเพื่อสังคม (๒) การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยภาคธุรกิจ
เอกชน และ (๓) การจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยองค์กรภาคประชาสังคม (มูลนิธิ) ในการนี้
คณะกรรมาธิ ก ารมี ข้ อเสนอแนะ ๒ ประเด็ น กล่ าวคื อ (๑) ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบาย ได้ แก่ การให้
ความสาคัญกับการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Community Based Care) การส่งเสริมสนับสนุนการดูแล
ผู้สูงอายุในชุมชนโดยจตุพลังในตาบล การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและลดบทบาทของภาครัฐโดยพัฒนา
นโยบายและมาตรการส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมและเอกชนได้ใช้วิสาหกิจเพื่อสังคมในการบริหารจัดการ
เป็นรูปธรรมและกว้างขวาง การพัฒนาระบบการจัดบริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง การกากับดูแล
การให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตามมาตรฐานและการควบคุมกากับดูแลสถานพยาบาลผู้สูงอายุ
และ (๒) ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ และด้านการ
ให้บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

- ๑๐ ภายหลั งที่ คณะกรรมาธิ การได้ เสนอรายงานต่ อที่ ประชุ มแล้ว ประธานของที่ ประชุ ม
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า (๑) ควรดาเนินการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิงให้สอดคล้องตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับ ที่ ๑๓ โดยเฉพาะในแผนกลยุท ธ์รายหมุด หมายที่เ กี่ย วข้อ ง (๒) ควรให้ค วามสาคัญต่อระบบ
สุขภาพอนามัยโดยการเพิ่มโอกาสของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีให้สามารถมีส่วนร่วมในสังคม ช่วยเหลือตนเอง
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Active Aging หรือ Healthy Aging) รวมถึงสุขภาวะในช่องปากที่ด ีด้ว ย
(๓) ควรสนับ สนุน ให้ผู้สูง อายุไ ด้รับสิท ธิป ระโยชน์ สวัสดิก าร การเข้าร่วมกิจกรรมการดาเนินชีวิต
ที่ เ หมาะสม และการเข้ า ถึ ง ซึ่ ง สิ่ ง เหล่ า นั้ น ได้ โ ดยง่ า ย รวมถึ ง สนั บ สนุ น การบริ การประกั นสุ ขภาพ
ของผู้ สู งอายุ ร่ วมกั บภาคเอกชน (๔) ควรพิ จารณาให้ เกิ ดความสอดคล้ องของอุป สงค์แ ละอุ ป ทาน
(Demand and Supply) กล่าวคือ ปริมาณของผู้สูงอายุที่ มีภาวะพึ่งพิง กับจานวนผู้ดูแล (Caretaker)
ควรมีสัดส่วนที่เหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการ โดยสนับสนุนให้อาชีพผู้ดูแลมีความแพร่หลาย ไม่ถูก
จากัดโดยทัศนคติหรือค่านิยมด้านความสะอาด รายได้ หรือเงื่อนไขอื่นใด รวมทั้ง มีการศึกษาเพิ่มเติม
เพื่ อ ให้ เ กิ ด กลยุ ท ธ์ ห รื อ นโยบายเพื่ อ การพั ฒนาอาชี พผู้ ดู แ ล (๕) ควรมี ร ะบบเศรษฐกิ จ ที่ แ ข็ ง แรง
โดยมีงบประมาณที่เพียงพอสาหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และ (๖) ควรสนับสนุนระบบการดูแลผู้สูงอายุ
ที่มีภาวะพึ่งพิง ในชุมชนด้วยการให้บริการกันเองในชุมชน โดยเริ่ม จากการส่ง เสริม ให้เ กิด การดูแ ล
ในครอบครัว ชุมชน และสังคมที่ใหญ่ขึ้นตามลาดับ
หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการ
ติดตามการปฏิรูปด้านสังคม กิจการผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย เยาวชน (นายอาพล จินดาวัฒนะ) ได้ตอบ
ชี้แจงและขอรับประเด็น ตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของวุฒิสภา สรุปได้ว่า เพื่อให้เกิด การดูแ ล
ผู้สูง อายุที่มีภ าวะพึ่ง พิง ในประเด็น ต่า ง ๆ กล่าวคือ การดาเนินการให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนู ญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การให้ความสาคัญกับระบบ
อุปสงค์ (ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ) และอุปทาน (ผู้ดูแล) (Demand and Supply) การดูแลสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ (Healthy Aging) โดยเฉพาะสุข ภาวะในช่องปากและทันตบุค ลากร การ
สนับสนุน อาชีพผู้ดูแล (Caretaker) โดยปราศจากข้อจากัด ใด ๆ การสนับสนุนระบบเศรษฐกิจทั้งด้าน
งบประมาณ สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการสาหรับผู้สูงอายุ การตระหนักรู้ถึงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
อย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุม (Inclusive
Development) อย่างเหมาะสม และการใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาจากสภาพที่แท้จริงของชุมชน
ในการดู แลผู้ สู งอายุ ที่ มี ภ าวะพึ่ ง พิง ทั้ งนี้ เพื่ อผลั กดั น ระบบการดู แลผู ้ส ูง อายุที ่ม ีภ าวะพึ ่ง พิง ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ำรณำแล้ ว เห็ น ชอบด้ ว ยกั บ รำยงำนพร้ อ มทั้ ง ข้ อ เสนอแนะ
ของคณะกรรมำธิกำร และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป

- ๑๑ (๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ
(๖) เรื่องที่เสนอใหม่

(ไม่มี)
จำนวน ๒ เรื่อง

๖.๑ รำยงำนกำรพัฒนำกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
ประจำปี ๒๕๖๔
(ตำมมำตรำ ๑๑ (๑๐) แห่งพระรำชบัญญัตสิ ภำนโยบำยกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๒)
ผลกำรพิจำรณำ
ในการพิจารณารายงานการพัฒนาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ ประจาปี ๒๕๖๔ โดยมีรองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล) กับคณะ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม
จากนั้น คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากประธานวุฒิสภาให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยรองประธานคณะกรรมาธิการ
คนที่สาม (ศาสตราจารย์เกียรติคุณไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์) และโฆษกคณะกรรมาธิการ (รองศาสตราจารย์
ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ) ได้ร่วมแถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า
๑) ด้านการอุดมศึกษา จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอุดมศึกษา
(Disruption) ควรพัฒ นาประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาในการเรียนการสอนออนไลน์อาจจะ
แตกต่างจากการเรียนการสอนในห้ องเรีย น ควรมีการประเมินผลการเรียนออนไลน์ของนักศึกษา
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง วิ ธีก ารและรูป แบบการสอนให้ เ หมาะสมทั้ งกั บ นัก ศึ ก ษาและครู ผู้ส อน ๒) กระทรวง
การอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม มี แ พลตฟอร์ ม ThaiMOOC และ MOOC
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ควรจะมีการเชื่อมโยงให้เกิดการทางานเป็นแพลตฟอร์มเดียวกัน สนับสนุน
แพลตฟอร์ ม เพื่ อ การเรี ย นรู้ แ ห่ ง ชาติ (NDLP) ควรมี แ พลตฟอร์ ม เดี ย วที่ ค รอบคลุ ม การศึ ก ษา
ตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา อุดมศึกษา วัยทางาน และวัยเกษียณ อันจะทาให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ต เพื่ อ ลดความซ้ าซ้ อ นของการด าเนิ น งานและงบประมาณในการด าเนิ น การ ดั ง นั้ น
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ควรประสานความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงการอุด มศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัต กรรม และกระทรวงศึ กษาธิการ อันเป็นการ
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ทุกช่วงวัยตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ควรพัฒนากาลังคนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ควรทาความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดอันดับ
มหาวิ ท ยาลั ย โลก (World University Rankings) ให้ ถ่ อ งแท้ ใ นหลั ก เกณฑ์ แ ละระเบี ย บวิ ธี ข อง
การประเมิน ผลตามเกณฑ์การจัด อัน ดับ มหาวิทยาลัยในแต่ ละเกณฑ์ ทั้งนี้ ควรเลือกใช้หลักเกณฑ์

- ๑๒ บางประการในการนามาชี้วัด โดยไม่จาเป็นต้องใช้หลักเกณฑ์ทั้ง หมด เพื่อให้ทราบถึงอันดับเฉพาะด้าน
และสอดคล้องตามบริบทของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายตามแนวทางการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย (Reinventing University) อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือกัน
ของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมความเข้ มแข็งเฉพาะด้านให้สามารถแข่งขันระดับโลกได้ อย่างไรก็ตาม
การจัดแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเฉพาะ
กลุ่มการพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก และกลุ่มการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้าง
นวัตกรรม ควรให้เกิดการแข่งขันและสร้างผลงานตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ของ Times Higher Education University Rankings (THE) ให้ เ พิ่ ม มากขึ้ น อี ก ทั้ ง ส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายการวิ จั ย และนวั ต กรรมวิ ท ยาศาสตร์ ก ารอุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (สอวช.)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ควรบู ร ณาการร่ ว มกั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเพื่ อ จั ด ท าหลั ก สู ต ร
และพัฒนาเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ STEM ที่ส่งเสริมให้นักเรี ยนตั้งแต่ระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย เข้ า ใจการเรี ย นด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ด้ ว ยหลั ก สู ต ร
ที่เหมาะสมตามวัย เสริมความรู้ให้กับนักศึกษาต่างสาขาได้เรียนรู้ระหว่างกันผ่านหลักสูตรระยะสั้น
อาทิ สายวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนากาลังคน ที่สามารถ
สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นการผสมผสานศาสตร์เหล่านี้ได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สอวช. ควรออก
มาตรการที่จะบรรเทาปัญหาของครอบครัวยากจน เพื่อทาให้อัตราการเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา
ของครอบครัวยากจนเพิ่มขึ้น จะเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้าได้อีกทางหนึ่ง การกาหนดนโยบาย
ของ สอวช. ควรปรับทิศทางของสถาบันอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ ผลักดันการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการทางาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ส่งเสริมการจัดการศึกษา
ที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) เพื่อสร้างรูปแบบการเรียนรู้
หรือหลักสูตรที่หลากหลาย ทั้งนี้ เพื่อการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาในการตอบโจทย์ความต้องการ
ของประเทศ ควรเร่งออกกฎหมายลาดับรองของพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เสร็จภายในเวลากาหนด
ใช้บังคับ และเร่งรัดการออกกฎหมายลาดับรองของพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิ ทยาศาสตร์ การวิจัย
และนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ควรสนับสนุนด้านงบประมาณในการเริ่มต้นธุรกิจ หรือจัดหาสถาบันการเงิน
มาพิจารณาแผนธุรกิจของนักศึกษา ควรมีเวทีในการส่งเสริมสนับสนุน Start up และจัดตั้งพื้นที่สาหรับ
ทดสอบนวั ต กรรม (Sandbox) ในทุ ก มหาวิ ท ยาลั ย กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษาฯ จึ ง ควรก าหนด
การดาเนินงานในเชิงพื้นที่ให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนในการทางานเชิงพื้นที่ หรือเกิดการแข่งขันกัน
ทางานเชิงพื้นที่
๒) ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม สอวช. ควรเร่ ง สร้ า งความสามารถ
ในด้านวิจัย วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (ววน.) สู่การเก็บเกี่ยวผลในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

- ๑๓ สนั บสนุ น การสร้ างเกษตรอั จ ฉริ ยะ (Smart Farming) ให้ ค วามรู้ แก่ เกษตรกรเรื่ องการผลิ ต ภายใต้
มาตรฐานทางการเกษตรที่เกี่ยวข้อง ควรสนับสนุนการศึกษา วิจัยและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เกี่ยวกับอาหารเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ จีโนมิกส์
(Genomics) วั ค ซี น และยาชี ว วั ต ถุ และมี ม าตรการส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ส มั ย ใหม่
อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าให้มากขึ้น จากสถานการณ์ช่วงโควิด -๑๙ ส่งผลให้การลงทุนของเอกชน
ชะลอตัว ภาครัฐควรเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนของ
ภาครั ฐ ต่ อ ภาคเอกชน และรั ก ษาระดั บ การลงทุ น ด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาของประเทศต่ อ GDP
ควรพิ จ ารณาสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างภาษี เ พื่ อ การท าวิ จั ย และนวั ต กรรมให้ กั บ บริ ษั ท เอกชน ควรเร่ ง
ดาเนินการกลไก Innovation Sandbox ที่สภานโยบายได้มีมติเห็นชอบหลักการตามที่ สอวช. เสนอ
เพื่อส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมด้านใหม่ อีกทั้งควรมีกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้กับ
ผู้ประกอบการ ชุมชนและสังคม เพื่อประโยชน์ในการสร้างเทคโนโลยีขึ้นมาเอง และควรมีกองทุน
เพื่อสนับสนุนและรองรับการใช้ผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีดังกล่าว
ภายหลั งที่ คณะกรรมาธิ การได้ แถลงผลการพิ จารณาศึ กษาต่ อที่ ประชุ มแล้ ว ประธาน
ของที่ประชุมได้อนุ ญาตให้ สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิด เห็นและมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า
เพื่อความสมดุลมิติวิทยาศาสตร์แ ละสังคมศาสตร์ ควรเพิ่มการเรียนรู้ให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสายศึกษาศาสตร์เพิ่มเติม ควรกาหนดขอบเขตในการศึกษาโดยต้องทาทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัยจนถึงสถาบันอุดมศึกษา โดยมีนโยบายให้เกิดการพัฒนาให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ไม่ว่าจะ
เป็ น วั ยเด็ก วัย แรงงาน หรื อวั ย ผู้สู งอายุ นอกจากนี้ เพื่อ ให้ เป็ น ไปตามแผนแม่บ ทและแผนปฏิ รู ป
ด้านการศึกษา สอวช. ควรบูรณาการร่วมกับกระทรวง อว. เพื่อสนับสนุนการผลิตครูใหม่ พัฒนาครูเดิม
ให้ มีค รูค รบทุก สายวิ ชาในทุก พื้น ที่ ในส่ว นของการช่ วยเหลือ ผู้เ รีย นซึ่ งมี ฐานะยากจน ขาดโอกาส
ทางการศึกษา ถึงแม้จะมีโครงการสนับสนุนทุน อาทิ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) แต่ยังมี
ผู้ด้อยโอกาสซึ่งไม่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาได้ ควรเพิ่มการสนับสนุนผ่านวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือ
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จะเป็นการลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาให้กับผูด้ อ้ ยโอกาส
ได้อีกทางหนึ่ง
จากนั้ น รองปลั ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม
(ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล) และผู้อานวยการ สอวช. (นายกิติพงค์ พร้อมวงค์) ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า
ในปั จ จุ บั น แพลตฟอร์ ม ของกระทรวง อว. (ThaiMOOC) ใช้ เ ป็ น แพลตฟอร์ ม กลางมี ห ลั ก สู ต รและ
เพิ่มรายวิชาที่ทันสมัยมากขึ้น มีผู้สนใจเข้าเรี ยนเป็นจานวนมาก ใช้ระบบจัดการหน่วยกิต ที่สามารถ
เทียบโอนหน่วยกิตได้ในทุกรูปแบบ มีการประเมินผลการเรียนรู้ในคลังหน่วยกิต สามารถเรียนรู้ได้
ทุกช่วงวัย และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต โดยระบบมีการเชื่อมโยงระหว่างเอกชนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
เกิดประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสถาบันสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กัน

- ๑๔ ได้มากขึ้น ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยในประเทศไทยติดอันดับที่ ๒ จากรายการ THE Impact Rankings 2022
ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่ อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดย Times
Higher Education โดยใช้ เ กณฑ์ ตั ว ชี้ วั ด ตามเป้ า หมายการพัฒ นาที่ยั่ ง ยืน แห่ งสหประชาชาติ หรื อ
United Nations' Sustainable Development Goals (SDGs) จานวน ๑๗ รายการ ซึ่งผลคะแนนของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สะท้อนให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยได้มีการลงไปพัฒนา
ในพื้นที่อย่างจริงจัง ทั้งนี้ กระทรวง อว. มีแนวทางในการกาหนดหลักสูตรเพิ่มเติมในด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)
การแพทย์ฉุกเฉิน และอุต สาหกรรมเกี่ยวกับกลุ่มไฟฟ้า เพื่อรองรับการพัฒนากาลังคนที่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศในอนาคต สาหรับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยที่ สอวช. ได้รับในปี ๒๕๖๓
ได้รับงบสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาครัฐ แต่การวิจัยยังไม่สามารถทาตามเป้าหมายที่วางไว้ได้เนื่องจาก
การระบาดของโรคโควิด-๑๙ แต่ในปัจจุบันการจัดกลไกต่าง ๆ และงบประมาณเฉพาะเพื่อนางานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ได้ จัดหน่วยงานรับผิดชอบเข้าไปดูแล จัดผู้ควบคุมงานในแล็บ เพื่อนางานวิจัยที่สาเร็จไปต่อยอด
ในด้านอุต สาหกรรมและอื่น ๆ โดยกาหนดนโยบายสนับสนุนทางการเงินเพื่อสร้างเทคโนโลยีและ
นวัต กรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ จากงานวิจัยต่อไป สาหรับ ข้อสั งเกตและข้อเสนอแนะอื่น ๆ สอวช.
ขอรับไปเพื่อปรับปรุงการจัดทารายงานเพื่อนาเสนอต่อวุฒิสภาในปีถัดไป
ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ
๖.๒ รำยงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
รำยงำนของผู้สอบบัญชีและรำยงำนกำรเงินของสำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔
(ตำมมำตรำ ๓๙ วรรคหนึ่ง และมำตรำ ๕๔ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยผู้ตรวจกำรแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐)
ผลกำรพิจำรณำ
ในการพิจารณารายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๔ ของที่ประชุมวุฒิสภา มีคณะผู้แทนจากสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมประชุม
เพื่อชี้แจงรายงานดังกล่าว โดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) เป็นผู้นาเสนอ
รายงานต่อที่ประชุม
จากนั้น คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากประธานวุฒิสภาให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดย รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กร

- ๑๕ อิสระตามรัฐธรรมนูญ คนที่สอง (พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม
สรุปได้ว่า
ในประเด็นเกี่ยวกับภำพรวมกำรพิจำรณำศึกษำ ขอนำเสนอใน ๓ เรื่อง ดังนี้
๑) ภาพรวมการปฏิ บั ติ ง านตามภารกิ จ ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล พบว่ า ยอดรวม
ของบุคลากรโดยรวมในปีนี้กับปีที่ผ่านมาไม่แตกต่างกันมาก พบว่ามีการเลื่อนระดับของบุคลากรในส่วน
ของสายงานสอบสวน และสายงานสนั บ สนุ น จากประเภทวิ ช าการ (ช านาญการพิ เ ศษ) ไปเป็ น
อานวยการ (ต้น) จานวนมากถึง ๔๓ คน สาหรับงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ลดลงเมื่ อเทียบกั บปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่ไ ด้รับงบประมาณในแผนงานบูรณาการต่อต้า น
การทุจริตและประพฤติมิชอบเพิ่มขึ้น ๓.๔ ล้านบาท สาหรับผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียน ในปีนี้
ผู้ต รวจการแผ่น ดิน รับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาทั้งสิ้น จานวน ๔,๘๖๖ เรื่อง ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน ๒,๖๗๕ เรื่อง ได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมาที่ดาเนินการแล้วเสร็จ จานวน ๓,๐๗๓ เรื่อง
๒) สาหรับผลการแก้ไขปัญหาหรือดาเนินการใด ๆ ตามที่ได้รับข้อสังเกตหรือคาแนะนา
จากวุฒิสภา ส่วนใหญ่ได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขไปแล้ว แต่มีบางเรื่องที่ยังคงต้องติดตามและเน้นย้า
ต่อไป เช่น การแก้ปัญหาเชิงระบบ การดาเนินการตามพันธกรณีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๓) ส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานตามรายงานประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้นาเสนอใน ๔ เรื่องหลัก ดังนี้
๓.๑) สัมฤทธิ์ผลของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์สานักงานผู้ตรวจการแผ่ นดิน
ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) มีจานวน ๓ ยุทธศาสตร์ โดยได้นาเสนอประเด็นการวิเคราะห์ต้นทุน –
ประสิทธิผล การดาเนิ นงานตามภารกิจการอานวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนของผู้ตรวจการ
แผ่นดิน และการประเมินประสิทธิภาพด้านงบประมาณในการดาเนินงาน เป็นต้น
๓.๒) สั ม ฤทธิ์ ผ ลของการด าเนิ น งานในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ พั น ธกรณี ทั้ ง ใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓.๓) ความสาเร็จในการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล
๓.๔) ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำรมี ๓ ประเด็นหลัก มีดังนี้
๑. ประเด็นเกี่ยวกับกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนภำยในองค์กร มีรำยละเอียดดังนี้
ด้ ำ นกำรพั ฒ นำองค์ ก รผู้ ต รวจกำรแผ่ น ดิ น และส ำนั ก งำนผู้ ต รวจกำรแผ่ น ดิ น
ควรน าเสนอในรายงานให้ เห็น ถึงผลลัพธ์ที่ได้จากการดาเนินงานที่ชัดเจน ครอบคลุมและแยกตาม
ระยะเวลา วิธีการดาเนินงานที่สอดคล้องกันในแต่ละพันธกิจ โดยควรแบ่งประเภทของงานที่รับผิดชอบ
ได้อย่างเหมาะสมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์จัดทาแผนงาน วิธีการดาเนินงาน มีการติดตาม

- ๑๖ และประเมิ น ผลเพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก รไปสู่ ค วามมุ่ ง หมายในการเป็ น องค์ ก รที่ เ ป็ น ที่ พึ่ ง ของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง
ด้ ำ นทรั พ ยำกรบุ ค คล จากข้ อ มู ล สถิ ติ ผ ลการด าเนิ น การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นระหว่ า ง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่ามีผลการดาเนินการ
เรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จที่ลดลง สะท้อนไปที่การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่ควรให้ความสาคัญ
ในการปรับปรุง ควรน าสภาพปัญหาที่เกิด จากการบริหารจัด การด้านทรัพยากรบุคคลไปพิจารณา
ประกอบในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ต่อไป
ด้ำนระบบเทคโนโลยี ควรพัฒนาจัดระบบจัดการเรื่องร้องเรียนและเชื่อมโยงข้อมูล
ร่วมกับองค์กรอื่น เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สะดวกต่อการ
ติดตามเรื่องร้องเรียนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนซ้าซ้อน ทั้งนี้
ควรนาข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณาประกอบการจัดทาแผนแม่บทด้านดิจิทัลของสานักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรดิจิทัล โดยคานึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่าย
งบประมาณดังกล่าวด้วย
ด้ำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้อง สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ควรให้ความสาคัญในการจัด ทาแผนงานเพื่อพิจารณาปัญหาอุปสรรคที่สาคัญและความร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่น รวมไปถึงในระดับเจ้าหน้ าที่ โดยกาหนดกรอบระยะเวลาของการดาเนินงาน แนวทาง
การแก้ไขปัญหาผลการดาเนินงานที่แล้วเสร็จ และมีการรายงานผลดังกล่าว
ด้ ำ นกำรปฏิ บั ติ ง ำน กรณี ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเชิ ง ระบบ ส านั ก งาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องพิจารณาอย่างจริงจังและให้ความสาคัญเนื่องจากจะเกิดประโยชน์ต่อคนเป็น
จานวนมาก ควรมีการติดตาม และรายงานผลความคืบหน้าของการดาเนินงาน รวมทั้งให้ความสาคัญ
การดาเนินงานเกี่ยวกับมาตรการเชิงป้องกั น และตระหนักถึงการส่งเสริมการดาเนินงานด้านจริยธรรม
ภายในองค์กร เพื่อตอบสนองความคาดหวังของประชาชน
ด้ำนควำมสำเร็จในกำรพัฒนำองค์กร สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินควรแสดงให้เห็น
แผนการดาเนินการพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และการยกระดับ
องค์กรอย่างเหมาะสมและชัดเจน วิธีการดาเนินงานที่ปฏิบัติได้จริง มีการติดตาม และการรายงาน
ผลความคืบหน้าเพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรได้มีการพัฒนาตามลาดับขั้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ด้ำนกำรดำเนินกำรตำมพันธกรณี สาหรับพันธกรณีในประเทศ การนาเสนอข้อมูล
การสร้างเครือข่ายและการพัฒนาเครือข่าย ในส่วนที่เป็นมาตรการสนับสนุนในเชิงป้องกัน สานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินควรแสดงข้อมูลผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม
และสอดคล้องกับแผนงานที่วางแผนไว้ สาหรับตามพันธกรณีในต่างประเทศ สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

- ๑๗ ควรนาเสนอองค์ความรู้ทางวิชาการที่ได้รับจากการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมระดับ
ภูมิภาค หรือการศึกษาดูงานในต่างประเทศ อันจะช่วยส่งเสริมให้เกิด การพัฒนาและปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้จริงต่อไป นอกจากนี้การใช้งบประมาณในกิจกรรมการดาเนินโครงการในส่วนของการ
ดาเนินการตามพันธกรณีในต่างประเทศค่อนข้างสูง หากสามารถปรับวิธีการดาเนินงานโดยใช้การ
ประชุ มผ่า นสื่ออิ เล็ก ทรอนิ กส์ห รือการเชิญผู้แ ทนต่ างประเทศมาเยือ นประเทศไทยในการเข้ าร่ว ม
กิจกรรมดังกล่าว จะช่วยประหยัดงบประมาณส่วนนี้ได้
๒. ประเด็นเกี่ยวกับรำยงำนกำรพิจำรณำรำยงำนของผู้สอบบัญชีและรำยงำนกำรเงิน
ของสำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔ มีข้อสังเกตดังนี้
๒.๑ มีค่าใช้จ่ายบางประเภทเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ค่าใช้จ่ายบุคลากร ส่วนค่าล่วงเวลา
ของปี ๒๕๖๔ ลดลงอย่างต่อเนื่อง หากเปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ และปี ๒๕๖๓ แต่เมื่อ
พิจารณาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในปัจจุบัน
ค่าล่วงเวลาควรจะลดลงมากกว่าที่รายงาน ดังนั้น สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินควรให้ความสาคัญ
ตระหนักถึงความเหมาะสมในการใช้จ่ายและระมัดระวังควบคุมการใช้จ่าย
๒.๒ ค่าใช้จ่ายประเภทค่าใช้สอย โดยเฉพาะค่าประชาสัมพันธ์ พบว่ายังคงค่อนข้างสูง
แม้ลดลงจากปีก่อ นหน้ า ดังนั้ น สานั กงานผู้ต รวจการแผ่ นดินควรพิจ ารณาคานึง ถึงเป้ าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวให้เกิดประโยชน์ และเกิดความคุ้มค่าสอดคล้องกับภารกิจ
ขององค์กร
๓. ประเด็นเกี่ยวกับกำรเสนอรำยงำนประจำปีในปีถัดไป
๓.๑ ประเด็นสำระสำคัญของกำรเสนอรำยงำนประจำปี มีดังนี้
- สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินควรให้ความสาคัญในการนาข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการไปพิจารณาดาเนินการด้วย
- จากรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ ๓๐ กั น ยายน ๒๕๖๔ ปรากฏว่ า เอกสารหน้ า ๓๙๘ ของรายงาน มี ข้ อ มู ล
ที่ค ลาดเคลื่อ น แม้ เ กิด จากขั้ น ตอนการผลิต เล่ ม รายงานส านั กงานผู้ ต รวจการแผ่ นดิ นควรมี ระบบ
การตรวจทานอย่างรอบคอบและรัดกุมก่อนมีการเผยแพร่ต่อสาธารณชน
- จากรายงานผู้ตรวจการแผ่นดินฯ (หน้า ๕๘ - ๕๙) เป็นสถิติแสดงจานวนเรื่อง
ร้องเรียนที่ดาเนินการแล้วเสร็จจาแนกตามหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน ซึ่งข้อมูลสถิติที่ดังกล่าว ไม่อาจเข้าใจ
ถึงความมุ่งหมายของการนาเสนอได้ ดังนั้น สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินควรแสดงสถิติเรื่องร้องเรียน
จาแนกตามลักษณะงานและระดับความสาคัญเพื่อนาไปสู่การปรับปรุง ซึ่งจะสามารถสะท้อนได้ว่ามีเรื่อง
ร้องเรียนจานวนเท่าใดที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนจริงทั้งยังเป็ นตัวชี้วัดสภาพโดยรวมถึงความสงบสุข
ของประชาชนได้อีกด้วย

- ๑๘ - ตามรายงานผู้ตรวจการแผ่นดินฯ (หน้า ๗๒ - ๑๘๑) ปรากฏผลการแก้ไขปัญหา
และการดาเนินการตามหน้ าที่และอานาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดของ
ผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนค่อนข้างมาก โดยไม่มีการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานดังกล่าว ดังนั้น
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินควรมีการวิเคราะห์ให้เห็นถึงประเด็นปัญหาการร้องเรียน ข้อบกพร่อง
ที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไขปัญหา ในลักษณะบัญชีสรุปโดยย่อ
- การนาเสนอข้อมูลในส่วนทรัพยากรบุคคลของสานักงานผู้ต รวจการแผ่นดิน
ยังไม่เพียงพอ ดังนั้น สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินควรแสดงข้อมูลเปรียบเทียบจานวนทรัพยากรบุคคล
ของปีก่อนหน้ าและปีที่รายงาน พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องความสาเร็จในการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาทบทวนโครงสร้างและกรอบอัตรากาลัง ตามประเภทและ
สายงานที่เหมาะสมต่อไป
๓.๒ ประเด็นรูปแบบของรำยงำนประจำปี มีดังนี้
- การนาเสนอรายงานประจาปี ควรแสดงข้อความอันเป็นสาระสาคัญส่วนแรก
ของรายงาน ที่กล่าวถึงวัตถุประสงค์และขอบเขตของการรายงานเพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบความเป็นมา
และวัตถุประสงค์ของรายงานนั้น กรณีนี้ คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอแนะดังกล่าวในรายงานปีก่อนหน้า
แล้ว แต่ ยังไม่มีก ารเพิ่มเติมในรายงานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างไรก็ต าม สานักงาน
ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ได้ ข อน าไปปรั บ ปรุ ง ในเล่ ม รายงานผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป
- การพิจารณาจัดทารายงาน ควรคานึงว่าประสงค์ให้ผู้อ่านทราบประเด็นใด
วุฒิสภาและประชาชนควรทราบหรือต้องทราบเรื่องใด ประกอบกับข้อมูลการนาเสนอ ควรมีการ
สังเคราะห์และวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบของปีก่อนหน้าและปีที่รายงานผลของการดาเนินงาน
ปัญหาและอุปสรรคพร้อมเสนอแนวทางแก้ไขอย่างชัดเจนด้วย
แต่อย่างไรก็ตามการเปิด เผยข้อมูลใน “รายงานผู้ต รวจการแผ่นดิน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔” ควรบ่งบอกถึงเจตนารมณ์ของรายงานอย่างชัดเจน ข้อมูลมีความถูกต้อง
ตรงประเด็น น่าเชื่อถือ เข้าใจได้ง่าย เหมาะสม ทันกาล และเปรียบเทียบได้ รวมทั้งมีการปรับปรุง
การดาเนิ น งานภายในองค์กรให้ ดีขึ้น อยู่เสมอนั้น ถือว่ามีค วามสาคัญมาก อัน จะเป็นประโยชน์ต่ อ
ประชาชนที่จะเข้าใจถึงบทบาทและภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างแท้จริง และนาไปสู่ความเชื่อมั่น
ต่อสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและ
ประเทศชาติต่อไป
ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมแล้ว ประธาน
ของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า

- ๑๙ การดาเนินการศึกษาแก้ไขเรื่องร้องเรียนของผู้ตรวจการแผ่นดินในเชิงระบบโดยเฉพาะ
การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับในช่วงทีเ่ กิด
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในช่วงปี ๒๕๖๔ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีการนา
ผลการศึกษาดังกล่าวมาช่วยแก้ไขสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่เกิดขึ้น
ในขณะนี้อย่างไร
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่และอานาจในการแสวงหาข้อเท็จจริงเมื่อเห็นว่ามีผู้ได้รับ
ความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรื อปฏิบัตินอกเหนือ
หน้าที่และอานาจตามกฎหมายของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเสนอแนะต่อหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ขจัดหรือระงับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๒๓๐
ของ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย ถื อ เป็ น หน้ า ที่ แ ละอ านาจที่ ก ว้ า งขวางโดยไม่ จ าเป็ น ต้ อ งเป็ น
เรื่องร้องเรียนเท่านั้น หากผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ามีผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
บางเรื่องอาจทับซ้อนกับหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) เช่น การใช้อานาจรัฐที่ทาให้ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งอาจเป็นปัญหาในเชิงระบบที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินสามารถดาเนินการได้
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีการดาเนินการทั้งในเชิงรุกและเชิงระบบ ได้แก่ การดาเนินการ
เรื่องร้องเรียน หรือเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินดาเนินการเอง หรือดาเนินการศึกษาในเชิงระบบ เช่น
ปัญหาการออกเอกสารสิทธิ การแก้ปัญหาสาธารณสุขบนเกาะพงัน ผลกระทบที่เกิดจากการพัฒนา
สถานีกลางบางซื่อ หรือการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล ซึ่งกรณีดังกล่าวเป็นหน้าที่และ
อานาจบนพื้นฐานของงบประมาณ บุคลากร และเวลา ซึ่งเป็นบริบทเดียวกันหรือไม่
หน้าที่และอานาจของผู้ตรวจการแผ่นดินในส่วนของการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
ของหน่วยงานของรัฐ ทั้งที่เป็นเรื่องร้องเรียนและเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินดาเนินการเอง และได้มีการ
ส่งเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรี ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บางกรณีเป็นปัญหา
หรือโครงการขนาดใหญ่ ผู้ตรวจการแผ่นดินมีการติดตามผลการดาเนินงานหรือผลสัมฤทธิ์ในแต่ละเรื่อง
หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนที่ได้ดาเนินการไปแล้วหรือเป็นการแก้ปัญหาในเชิงระบบในลักษณะที่
เป็นการทางานเชิงรุกที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่าเกิดผลสาเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจในการแก้ปัญหาหรือ
สร้างธรรมาภิบาลแก่องค์กรมีกรณีใดบ้าง
จากนั้ น ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ) ได้ต อบชี้แจงใน
ประเด็ น ส าคั ญ สรุ ป ได้ ว่ า ในการแก้ ปั ญ หาในสถานการณ์ Covid-19 เนื่ อ งจากเป็ น กรณี ฉุ ก เฉิ น
จึงเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่ได้มีการศึกษาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อพัฒนาการดาเนินงานและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติอย่างไร สานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีการติดตามผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ส่วนการรับเรื่องร้องเรียน

- ๒๐ การแก้ไขปัญหาจะมีการดาเนินการ ๒ ส่วน คือ ปัญหาเฉพาะหน้า (รายกรณี) และปัญหาเชิงระบบ
(ปัญหาที่มีผลกระทบต่อสาธารณะ หรือบุคคลส่วนใหญ่) ส่วนการแก้ปัญหาเชิงรุก เป็นโครงการที่หยิบ
ยกกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ดาเนินการครบถ้วน เช่น กรณีของเด็กยากไร้และได้รับการศึกษาต่ากว่า
ที่ตลาดแรงงานต้องการซึ่งถือว่าเป็นแรงงานไร้ฝีมือ จึงมีการร่วมมือ แก้ปัญหากับกระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงแรงงาน
การตรวจภายในของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะมีสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมาตรวจสอบ แต่อย่างไรก็ดีในสานัก งานจะมีการตั้งคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิ
ตรวจสอบด้วยเช่นกัน ส่วนปัญหาการจัดอบรมครู เนื่องจากเป็นการจัดการเกินกรอบอานาจหน้าที่ของ
ผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งสานักงานตรวจเงินแผ่นดินจะมีการรายงานสะท้อนถึงปัญหา สาหรับข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะอื่น ๆ สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอรับไปเพื่อตอบเป็นหนังสือและปรับปรุงการ
จัดทารายงานเพื่อเสนอต่อวุฒิสภาในปีถัดไป
ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ
(๗) เรื่องอื่น ๆ
เลิกประชุมเวลำ ๑๗.๔๐ นำฬิกำ

(ไม่มี)

