สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓
โดย สานักการประชุม สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา
(เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา
คนที่ หนึ่ ง และนายศุ ภ ชั ย สมเจริ ญ รองประธานวุ ฒิ ส ภา คนที่ ส อง ผลั ด เปลี่ ย นท าหน้ า ที่ ป ระธาน
ของที่ประชุม
เมื่ อ ครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว ประธานของที่ ป ระชุ ม ได้ เ ปิ ด ประชุ ม และด าเนิ น การประชุ ม
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม คือ
ด้วยสานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดส่งรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
- รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
- ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- รายการปรับลด (๒ เล่ม) และ
- รายการเพิ่มและปรับเปลี่ยนแปลง
สาหรับสมาชิกวุฒิสภาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของวุฒิสภา
ทีป่ ระชุมรับทราบ
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(ไม่มี)
(๓) กระทู้ถาม
(ไม่มี)
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
จานวน ๔ เรื่อง

-๒-

๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง Quick Win และ Big Rock ของส่วนราชการ
ในการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
พิจารณาเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา
ประธานคณะกรรมาธิ ก ารการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น (พลเอก อกนิ ษ ฐ์ หมื่ น สวั ส ดิ์ )
และกรรมาธิ การ (รองศาสตราจารย์ ป ระเสริ ฐ ปิ่ น ปฐมรั ฐ ) ได้ เ สนอรายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม สรุ ป ได้ ว่ า
คณะกรรมาธิการได้ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้ง ๖
ประเด็นปฏิรูป ประกอบด้วย ๑) บริการภาครัฐสะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน ๒) ระบบ
ข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล ๓) โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด
ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง ๔) กาลังคนภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมี สมรรถนะสูง
พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๕) ระบบบริหารงานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้างและรักษาคนดีคนเก่ง
ไว้ในภาครัฐได้ และ ๖) การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐคล่องตัวโปร่งใสและมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
และสถานการณ์ปัจจุบัน แล้ว พบว่า กระทรวงต่าง ๆ มีแผนงานหรือโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงที่สอดคล้องกับประเด็นปฏิรูปตามแผนการปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดินครบทุกประเด็นปฏิรูป
มีเพียงกระทรวงบางแห่งเท่านั้นที่ยังไม่ได้จัดทาหรือไม่มีแผนงานที่สอดคล้องกับบางประเด็นปฏิรูป รวมทั้ง
ยังไม่มีหรือมิได้จัดทาแผนงานที่ควรเร่งรัดดาเนินการ (Quick Win) หรือแผนงานที่เหมาะสมสาหรับ
ดาเนิ น การจัด เป็น โครงการที่ ส าคั ญอั น มีผ ลกระทบต่อ ประชาชน และต้ องด าเนิ นการเร่ง รั ด โดยด่ ว น
(Big Rock) พบปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการดาเนินการในการปฏิรูปของส่วนราชการ ทั้งปัญหา
การบริหารจัดการภาครัฐ โครงสร้างและกาลังคน และความไม่ต่อเนื่องของงบประมาณ และด้านอื่น ๆ อาทิ
การจัดทาฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามกระทรวง ข้อจากัดทางด้านกฎหมาย โดยเฉพาะข้อกฎหมาย
เรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูล บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิรูป คณะกรรมาธิการเห็นว่า
การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินจะสาเร็จได้ต้องจัดทาและใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
มี ก ารสร้ าง เชื่ อมโยงและวิ เคราะห์ ข้ อมู ลอย่ างบู รณาการทั้ งภาครั ฐและเอกชนบน Platform เดี ยว
(One Country One Platform) นาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน
แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ Big Data ของภาครัฐ การบริหารจัดการเงิน ควรจัดสรรงบประมาณ
โดยให้ความสาคัญกับแผนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการปฏิรูปเป็นลาดับแรก และให้พิจารณาทบทวนวิธีการจัดซื้อ
จัดจ้างให้เกิดความคล่องตัวสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ การบริหารจัดการคนและองค์กรต้องพิจารณา
อัตรากาลังของแต่ละส่วนราชการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับภารกิจงานของแต่ละหน่วย รวมถึงบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคม พิจารณาโครงสร้าง หน้าที่และอานาจของแต่ละส่วนราชการ เพื่อมิให้เกิด
ความซ้าซ้อนในการดาเนินการ อันส่งผลกระทบต่อการพิจารณาอัตรากาลัง รวมถึงงบประมาณ ทาให้
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรไม่ ถู ก น าไปใช้ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ ประเทศชาติ ไ ด้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
นอกจากนี้ ควรสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิรูปประเทศการจัดทาแผนงานหรือโครงการที่เป็น Quick
Win และ Big Rock ให้กับส่วนราชการ รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้รับทราบข้อมูลและเข้าใจวัตถุประสงค์ของการปฏิรูปประเทศ

-๓ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต
ให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการ
แผ่ น ดิ น ในแต่ ล ะประเด็ น ปฏิ รู ปมี ค วามส าคั ญ ไม่ เ ท่ ากั น และขอให้ มุ่ ง เน้ น การติ ด ตามการดาเนิ น งาน
ตามประเด็นปฏิรูปที่ ๓ “โครงสร้างภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวได้เร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง ” เนื่องจาก
ภาครัฐได้มุ่งเน้ น บทบาทด้านงานบริการ ซึ่งส่ง ผลให้โครงสร้า ง ขนาด และภารกิจขององค์ก รภาครั ฐ
กว้างขวางขึ้นอีก ภาครัฐควรกระจายอานาจและภารกิจเหล่านี้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือให้
ภาคเอกชนเป็นผู้ดาเนินการ โดยภาครัฐปรับลดบทบาทมาเป็นเพียงผู้สนับสนุนและเป็นผู้ดาเนินการเฉพาะ
เรื่องที่มีความยุ่งยากเท่านั้น นอกจากนี้ ควรปรับโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐในส่วนภูมิภาคให้เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจหลักของจังหวัด และเห็นว่าปัญหาด้านเทคโนโลยีเป็นปัญหาสาคัญของระบบราชการ
โดยระบบข้อมูลภาครัฐที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ทันสมัย และไม่เชื่อมโยงกัน
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้ชี้แจงว่า ประเด็นการปฏิรูปประเทศ ทั้ง ๖ ประเด็น มีความเชื่อมโยง
กัน โดยประเด็นเรื่องการปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐก็ได้มีการกาหนดแผนงานตามประเด็นปฏิรูป ไว้แล้ว เช่น
โครงการพัฒนาจังหวัดที่มีความคล่องตัวในการบริหารระบบงาน ระบบเงิน และกาลังคน (จังหวัดพัน ธุ์ใหม่)
การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เพื่อปรับโครงสร้างหน่วยงาน
ภาครัฐ เป็นต้น โดยคณะกรรมาธิการจะได้เร่งรัด การดาเนินงานตามประเด็นการปฏิรูปดังกล่าวต่อไป
เมื่อสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานของที่ประชุมได้ปิดอภิปราย
ที ่ป ระชุม พิจ าร ณา แล้ว เ ห็น ชอบด้ว ยกับ รา ยงานพร้อ มทั ้ง ข้อ เส นอแนะ ของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยัง คณะรัฐมนตรีต่อไป
๔.๒ รายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษาของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ศึ ก ษาแนวทาง
การสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน คณะกรรมาธิก ารวิสามัญศึกษา
แนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืนพิจารณาเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ได้เสนอรายงาน
การพิจารณา เรื่อง ยุทธศาสตร์และแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้าและโอกาส สู่สังคมเพื่อพัฒนา
ชาติไทยอย่างยั่งยืน แผนยุทธศาสตร์รวมถึงคู่มือแนวทางการดาเนินการในเรื่องนี้ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า
สังคมไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี มีการรับเอาวัฒนธรรมต่างชาติ
เข้ามา ทาให้เกิดการเลียนแบบ ความดีงามกลับถูกมองข้าม ซึ่งการแก้ไขปัญหานั้น ควรจะต้องมีการปลูกฝัง
ในเรื่องต่างๆ ให้ แ ก่วัยเด็ก ทั้งในส่ว นของสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคม
ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี และต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างความตระหนักรู้ ให้เด็กและเยาวชนได้ซึมซับ รับรู้และ
เข้าถึงความดีงาม รู้จักหน้าที่ เสียสละ รู้จักการแบ่งปัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรับผิดชอบ มีระเบียบ
วินัย ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาเด็กให้มีพื้นฐานทางสังคมที่ดีและมีความเข้มแข็ง
อีกทั้งจะยังเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาตัวเด็กและเยาวชนให้เติบโตมาเป็นบุคลากรของชาติที่มีคุณภาพ

-๔การสร้างคนดี คนเก่ง และคนกล้า ต้องสร้างให้หลักการดังกล่าวเกิด ขึ้นในตัวคนคนเดี ยวพร้อมกัน ไป
และจะต้องสร้างเป็นทีม มิใช่ดาเนินการเฉพาะราย เพื่อให้เกิดความร่วมมือ การช่วยเหลือ การถ่ายทอด
ซึ่งกันและกัน และเป็นต้นแบบในการสร้างคนรุ่นใหม่ต่อไป นอกจากนี้ โอกาสและการสร้างความยั่งยืนถือ
เป็นปัจจัยสาคัญต่อการสร้างคนดี คนเก่ง และคนกล้า โดยเฉพาะโอกาสต่าง ๆ ทางสังคมต้องมีความเสมอ
ภาค การสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาคนดี คนเก่ง และคนกล้า ต้องกระทาอย่างต่อเนื่องและมีการต่อยอด
ระหว่างทุกช่วงอายุตลอดชีวิต พร้อมกับได้มีข้อเสนอแนะว่า ควรประกาศนโยบายที่เป็นวาระแห่งชาติ
เรื่องแนวทางพัฒนาการสร้างคนดี คนเก่ง และคนกล้าที่ชัดเจน สร้างความเข้าใจให้สังคมทุกระดับยอมรับ
ในนโยบาย เป้าหมาย จุดเน้นของการพัฒนาคนดี คนเก่ง และคนกล้า เป็นค่านิยมและวัฒนธรรมของชาติ
ในการดาเนินชีวิต การทางานและการอยู่ร่วมกันในสังคม ควรสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิด “การให้โอกาส
การเปิดโอกาส การสร้างโอกาส” ในทุกมิติอย่างเสมอภาค ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร เพื่อให้คนไทย
ทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงการศึกษาเรียนรู้ที่ตนถนัด ประกอบอาชีพที่ชอบ มีรายได้ที่เหมาะสมในการเลี้ยงชีพตน
การเจริญเติบโตในหน้าที่การงานตามศักยภาพ และเกิดการยอมรับในสังคม ตลอดจนมีระบบพิทักษ์ รั กษา
เยียวยา และยกย่องคนดี คนเก่งและคนกล้า ให้สามารถดารงอยู่ในสังคมได้อย่างภาคภูมิใจ นอกจากนี้
หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ควรมีระบบและกลไกการสรรหาคนดี คนเก่ง คนกล้า เพื่อใช้ประเมินผลบุคคล
ในการเข้าศึกษาต่อหรือเข้าทางาน การยกย่องให้รางวัล โดยกระบวนการวัดและประเมิน ผล ต้องเหมาะสม
ยุติธรรม และเสมอภาค รวมถึงจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมสนับสนุน คนดี คนเก่ง คนกล้า โดยควรเป็นทุน
เฉพาะทางที่ห ลากหลาย และให้ มีการทาสัญญาเพื่อการจ้างงานในอนาคต เพื่อเป็นเครื่องมือส่งเสริม
สนับสนุนให้คนอยากเป็นคนดี คนเก่ง และคนกล้า
ภายหลั ง ที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารได้ เ สนอรายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม แล้ ว ประธานของที่ ป ระชุ ม
ได้อนุ ญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า การสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง
และคนกล้า นับเป็นกระบวนการสร้างคนให้เป็นมนุษย์ สถาบันต่างๆ ในสังคมต้องทาหน้าที่เป็นกรอบ
และเบ้ า หลอมที่ ดี โดยเฉพาะครอบครั วถื อ เป็ น เบ้า หลอมหลัก ให้ กั บ เด็ก เพราะถื อ ว่ า เป็ นครู ค นแรก
สถานศึกษาทุกระดับควรสอนทั้งบทเรียน การดาเนินชีวิต เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของชาติ ให้ตัวอย่างของ
คนดี คนเก่งที่ทาประโยชน์และเสียสละเพื่อประเทศชาติ สร้างค่านิยมความพอเพียง รวมถึงการไม่รับสินบน
ไม่เคารพนับถือคนไม่ดี แม้ว่าจะเป็น ผู้ที่มีฐานะร่ารวยหรือประสบความสาเร็จในชีวิต ควรปรับถ้อยคา
ในความหมายของบทนิ ยามคาว่า คนดี ให้ชัดเจน เข้าใจง่าย และให้มีความหมายรวมถึง คนที่มีความ
เสียสละด้วย คนดี ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม ศีลธรรม ละอายต่อบาป เคารพกฎหมาย ไม่เห็นแก่ตัว เสียสละตาม
โอกาสอันควร มีวินัย และทาประโยชน์ให้สังคม คนเก่ง ต้องมีความรู้ความสามารถในหน้าที่รับผิดชอบ
ของตน เคารพความคิดเห็นของผู้อื่น อ่อนน้อม แสดงความเห็นอย่างมีสาระ มีข้อมูลที่น่าเชื่อถือ สามารถ
ร่ ว มงานกั บ ผู้ อื่ น ส่ ว นคนกล้ า ก็ ต้ อ งยึ ด ถื อ ในความถู ก ต้ อ งและเป็ น ธรรมด้ ว ย คนเก่ ง และคนกล้ า
ต้องแสดงออกในเรื่องที่เป็นประโยชน์กับสังคม นอกจากการส่งเสริมคนดีให้ปกครองบริหารบ้านเมืองแล้ว
ต้องลดพื้นที่ในสังคมของคนไม่ดี คนที่เก่ง และกล้าในทางที่ผิด การเป็นพลเมืองคุณภาพตามหลักสากล
ประกอบด้วยการมีทัศนคติที่ ถูกต้อง มีปัญญาความรู้ และมีทักษะ การสร้างคนดี คนเก่ง และคนกล้า
ควรเริ่มตั้งแต่เด็กอยู่ในครรภ์ โดยพ่อแม่จะต้องมีความพร้อมในการสร้างครอบครัว รู้จักวิธีการอบรมบุตรหลาน
จึงต้องสร้างระบบเพื่อทาให้เด็กที่เกิดมามีความพร้อมพัฒนาสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคต เป็นคนดี
คนเก่ง และคนกล้าที่ดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข และมีการป้องกันมิให้คนดี คนเก่ง และคนกล้า เปลี่ยนไป
ตามสภาพสังคม ปัจจุบัน ประเทศไทยกาลังประสบปัญหาประชากร โดยพบว่า ประชากรในวัยเด็กมีน้อย

-๕ขณะที่อัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป และกรณี
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หรือตั้งครรภ์โดยขาดความพร้อม เด็กที่เกิดมาก็จะเป็นปัญหาที่เราต้องแก้ไขกันต่อไป
แม้จะมีคนด้อยคุณภาพ ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ในการพัฒนาตามแนวทาง ก็ไม่ควรทอดทิ้งหรือละเลยคน
กลุ่มนี้ แนวทางที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอมาทั้งหมดควรนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และมี
หน่วยงานของรัฐรับผิดชอบดูแลโดยเฉพาะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรเป็น
เจ้าภาพหลักดูแลเรื่องการสร้างคนดีร่วมกับกระกระทรวงวัฒนธรรม
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้ชี้แ จง สรุ ปได้ ว่า เพื่อ ให้แนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้ า
และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดทายุทธศาสตร์
๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ด้านการสร้างคนดี ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างคนเก่ง ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้างคนกล้า ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาส และยุทธศาสตร์การสร้างความยั่งยืน รวมถึงคู่มือแนวทาง
ทางการดาเนินการไว้แล้ว ซึ่งได้มีมาตรการดารงรักษาคนดี คนเก่ง และคนกล้าไว้ในหน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจไว้ด้วยแล้ว คณะกรรมาธิการตระหนักว่า ทรัพยากรมนุษย์มีความสาคัญที่สุด แม้การพัฒนา
จะไม่เกิดผลตามเป้าประสงค์ก็ไม่อาจทอดทิ้ง แต่ก็ต้องควบคุมดูแลมิให้มาบ่มเพาะพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ให้ กั บ คนรุ่ น ต่ อ ไป และจะได้ น าประเด็ น ข้ อ เสนอแนะของสมาชิ ก วุ ฒิ ส ภาเพิ่ ม เติ ม ไว้ ใ นรายงานของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญก่อนเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดาเนินการต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป
จากนั้นที่ประชุมได้มีมติให้นาระเบียบวาระที่ ๔.๔ ขึ้นมาพิจารณาก่อนระเบียบวาระที่ ๔.๓
๔.๔ รายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษา เรื่อ ง แนวทางส่ งเสริ มการบริห ารจัด การน้ าและ
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชนเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ าในพื้ น ที่ น อกเขตชลประทาน คณะกรรมาธิ ก ารการ
แก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าพิจารณาเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา
รองประธานคณะกรรมาธิ ก ารการแก้ ปั ญ หาความยากจนและลดความเหลื่ อ มล้ า
(นายอภิชาต โตดิลกเวชช์ ) และประธานกรรมการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้า (องค์การมหาชน)
(นายรอยล จิต รดอน) แถลงผลการพิ จารณาศึ กษา สรุป ได้ว่า คณะกรรมาธิก ารได้พิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าว โดยมีกรอบคิดและหลักการตามรัฐธรรมนูญในเรื่องสิทธิของบุคคลและชุมชนในการจัดการ
การบ ารุ ง รั ก ษา และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และการจั ด การน้ า
ให้ สอดคล้ องกับภูมิ สังคม และปรับเปลี่ยนมุมมองของชุม ชนจาก “ผู้ใช้น้า” เป็น “เจ้าของน้า” ทั้ง นี้
คณะกรรมาธิการมีเป้าหมายในการพิจารณาศึกษาเพื่อนาเสนอตัวอย่างความสาเร็จที่ช่วยลดความเหลื่อมล้า
เสนอแนวทางขยายผลการสร้าง “ชุมชนเข้มแข็ง ” และเสนอแนะแนวทางการปรับ ปรุงนโยบายและ
การจัดการองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยจากการพิจารณาศึ กษาข้อมูลพื้นฐานและโจทย์น้าประเทศไทยพบว่า
ต้น ทุน น้ าของประเทศมี ความผั น ผวนสู ง ความต้อ งการน้าสูง กว่า น้ าต้ นทุ น ที่จั ด การได้ ข้ อ จากั ด ด้ า น
การขยายพื้นที่ชลประทาน ปัญหาด้านทรัพยากรน้าและความเหลื่อมล้าที่พบในพื้นที่นอกเขตชลประทาน
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการเสนอแนวทางแก้ไ ขปัญหาความเหลื่อมล้าในพื้นที่เขตนอกเขตชลประทานและ

-๖ตัวอย่างความสาเร็จการบริหารจัดการน้าในการลดความเหลื่อมล้า โดยการถอดบทเรียนความสาเร็จระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรน้าชุมชนตามแนวพระราชดาริด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งสรุป
หลักการจัดการน้าชุมชนและการขยายผล โดยคณะกรรมาธิการมีบทสรุปและข้อเสนอแนะว่า “ทรัพยากร
น้า” มีความไม่แน่นอนในแต่ละปีหรือฤดูกาล โดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและปริมาณฝนที่แตกต่างกันไป
แต่ ล ะพื้ น ที่ ส่ ง ผลให้ ก ารบริ ห ารจัด การทรั พ ยากรน้ าจากอ่ า งกั ก เก็บ น้ าหรื อ เขื่ อ นมี ค วามยากล าบาก
โดยเฉพาะอย่า งยิ่ งเกษตรกรในพื้ น ที่ น อกเขตชลประทานซึ่ง คิด เป็ นร้อ ยละ ๘๐ ของพื้น ที่ก ารเกษตร
ทั่ ว ประเทศ ทั้ ง นี้ เมื่ อ พิ จ ารณาข้ อ เท็ จ จริ ง เรื่ อ งปริ ม าณฝนแล้ ว พบว่ า ประเทศไทยมี ป ริ ม าณฝนมาก
แต่นามาใช้ประโยชน์ได้ไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ซึ่งหากบริหารจัดการกักเก็บให้ดีด้วยโครงสร้างขนาดเล็ก (micro
management) ก็จะทาให้ประเทศไทยมีทรัพยากรน้าเพียงพอต่อการเพาะปลูกได้ ดังนั้น การแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้าในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานจาเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือท้องถิ่น
เพิ่มศักยภาพและทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างความเข้าใจเรื่องต้นทุนน้าและการใช้น้า
อย่างสมดุล สร้างกฎกติกาของชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนา จัดโครงสร้างองค์กรการบริหารจัดการน้า
ระดับชุมชนหรือระดับตาบลเน้นให้ชุมชนเป็นเจ้าของน้า และสร้างระบบการจัดการน้าชุมชน ด้วยเหตุนี้
รัฐจึงควรเร่ง ส่งเสริมการจั ด การน้ าสร้างอาชีพและเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ ที่มีความพร้อมและในการ
ดาเนินงานที่ใช้งบประมาณไม่มาก โดยสามารถกระจายการดาเนินการได้พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในการ
ส่งเสริมการจัดการน้าระดับท้องถิ่นนั้น ควรให้มีการกาหนดสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณที่ชัดเจนอย่างน้อย
ร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนา บริหาร อนุ รักษ์
และบารุงรักษาน้าอย่างยั่งยืนต่อไป
ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต
ให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า รัฐควรส่งเสริม
และผลักดันให้ชุมชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้า
โดยการสนับสนุนงบประมาณให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอเพื่อนาไปใช้ในการดูแล
แหล่งน้าต่าง ๆ ในส่วนการจัดการน้าควรดาเนินการให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุด โดยนาวิธีการจัดการ
น้าในอดีตมาพิจารณา และควรให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้น้าอย่างทั่วถึงไม่เฉพาะกลุ่มบุคคลใด
กลุ่มบุคคลหนึ่ง ทั้งนี้ จากแนวทางการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้าในพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทาน
ซึ่ง คณะกรรมาธิ การเสนอให้ ด าเนิ น การสร้า งความเป็น เจ้ าของ คื อ การเน้ น ให้ ชุ ม ชนเป็ นเจ้ า ของน้ า
มีส่วนรวมในการบริหารจัดการน้ามากกว่าการเป็นผู้ใช้น้านั้น จะขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติทรัพยากรน้า
พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีหลักประกันให้ทุกคนในประเทศไทยสามารถเข้าถึงการใช้น้าได้อย่างเท่าเทียมกัน อันมีนัยว่า
ชุมชนไม่ใช่เจ้าของน้ าหรือไม่ อีกทั้งการดาเนินการตามเรื่องนี้ของคณะกรรมาธิการเป็นส่วนหนึ่ งของ
แผนการบริ ห ารจัด การน้ าทั้ง ระบบ ๒๐ ปี แล้ วหรื อไม่ นอกจากนี้ ควรศึก ษาเทคนิค ในการแก้ ปัญ หา
การบริหารจัดการน้าให้เหมาะสมกับชุมชน โดยในการบริการจัดการน้าควรให้สอดคล้องกับการกระจาย
อานาจสู่ชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างเหมาะสมโดยนาหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการด้วย เพื่อให้น้า
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีและลดปัญหา
ความเหลื่ อ มล้ า ทั้ ง นี้ จากตั ว อย่ า งการบริ ห ารจั ด การน้ าที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารได้ พิ จ ารณาศึ ก ษามานั้ น
ควรเผยแพร่ก ารแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการน้าระหว่างชุมชนกับชุมชนเพื่อขยายผลให้เกิด
ประโยชน์มากยิ่งขึ้น

-๗ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการมีความประสงค์ให้รายงาน
การพิ จ ารณาศึ ก ษาเรื่ อ งนี้ เ กิ ด ผลในทางปฏิ บั ติ ทั้ ง นี้ คณะกรรมาธิ ก ารจะน าประเด็ น ข้ อ สั ง เกตและ
ข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาไปพิจารณาและดาเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป
๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชน ในการบริหารจัดการทุนทางวัฒนธรรมชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมาธิการการ
ปกครองท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว

ผลการพิจารณา
ประธานคณะกรรมาธิ ก ารการปกครองท้ อ งถิ่ น (พลเอก เลิ ศ รั ต น์ รั ต นวานิ ช ) ประธาน
คณะอนุกรรมาธิการการบริหารงานบุคคล การกากับดูแล ตรวจสอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชนสาหรับ
ท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป (นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล) และอนุกรรมาธิการ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (นางถวิลวดี
บุรีกุล) ได้ร่ว มเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุป ได้ว่า รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ได้ศึกษา
แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วนร่ว มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชุมชนในการบริหาร
จัดการวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒ แผนการปฏิ รู ป ประเทศ และเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ซึ่ ง พบว่ า ประเทศไทยมี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การด้ า นวั ฒ นธรรมในระดั บ ท้ อ งถิ่ น ที่ ป ระสบผลส าเร็ จ
อาทิ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการสร้างผู้นา
ที่มุ่งมั่นให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกคนและทุกภาคส่วน อย่างไรก็ดี ยังมีหลายท้องที่ ขาดการบริหารจัดการ
ทุนทางวัฒนธรรมชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสม ขาดการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อาทิ กรมศิลปากร ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน อีกทั้งบุคลากรของ อปท. ยังขาดความรู้และความเข้าใจ
เรื่องการมีส่ว นร่วมและวิธีการในการสร้างการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมาย ขาดแรงบันดา ลใจในการ
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้กับ อปท.และชุมชนให้เห็นคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม ขาดงบประมาณ
สนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ การบังคับใช้กฎหมายที่ออกโดย อปท. ยังไม่สามารถดาเนินการได้อย่างแท้จริง
คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะใน ๕ ด้าน คือ ๑) ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย ควรเร่งออกกฎหมายที่ว่า
ด้ ว ยการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กฎหมายกลาง ในการส่ ง เสริ ม และมี แ นวทาง
ในการสร้างการมีส่ว นร่ว ม ควรผลักดัน ให้มีการกระจายอานาจในด้านงบประมาณและบุคลากรให้ แ ก่
อปท.อย่างเพียงพอและชัดเจน ๒) ข้อเสนอแนะด้านการบริหารการจัดการ ควรนาหลักการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Management หรือ NPM) มาประยุกต์ใช้ซึ่งเป็นต้นแบบความคิดที่เน้น
การผสมผสานองค์ความรู้ทางด้านการเมืองและการบริหารเพื่อพัฒนาองค์การแบบใหม่ที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมภาครัฐมากขึ้น และการกระจาย
อานาจการตัดสินใจจากรัฐไปสู่ประชาชน ควรเร่งจัดทาฐานข้อมูล (Big data) ทางด้านวัฒนธรรม
ด้วยการพัฒนาและวางระบบสารสนเทศของ อปท. อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่สัมผัสได้และสัมผัสไม่ได้

-๘คุณค่า ประวัติความเป็นมา รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และข้อมูลทางการเงิน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึง ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ใช้สื่อระบบดิจิทัล
จัดให้มีซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ทางด้านวัฒนธรรม ๓) ข้อเสนอแนะด้านการเสริมสร้าง
สมรรถภาพของผู้มี ส่ว นได้ เสีย ควรปรับกระบวนทัศ น์ของผู้ ส่วนได้ เสีย ทุก กลุ่ม โดยมิ ติวั ฒนธรรม
เป็นองค์ประกอบในการช่วยพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม (ความสามัคคีสมานฉันท์)
การเมือง (ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม) การอนุรั กษ์รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และควร
มีหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ ทักษะ การสืบทอดด้านมิติวัฒนธรรมให้แก่ชุมชน การสร้าง
เครือข่ายชุมชนในระดับจังหวัด ภูมิภาค และประเทศ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของ อปท. ให้ทางานร่วมกับ
สถาบันการศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปินและนักบริหารจัดการทางวัฒนธรรมที่เชี่ยวชาญ ๔) ด้านแหล่งรายได้
และกองทุนทางด้ านวั ฒนธรรม ควรจัด ตั้ ง กองทุ น ทางด้า นวั ฒ นธรรม ซึ่ ง มีร ายได้ จากการจัด กิ จ กรรม
และแหล่งการท่องเที่ยว งบประมาณที่ได้รับจัดสรรของ อปท. และการบริจาคจากภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนเข้ากองทุนนาไปสู่การขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต
ให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ สรุปได้ว่า
ควรใช้กลไกตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีสภาองค์กรชุมชนระดับหมู่บ้าน ระดับ
ตาบล ซึ่งสามารถมีส่วนในการขับเคลื่อนด้านวัฒนธรรมได้ ควรให้ความสาคัญกับการจัดการโบราณสถาน
ให้เป็นที่รู้จักของสาธารณะโดยกาหนดกลไกให้ภาครัฐได้มีส่วนเข้ามาปฏิรูปร่วมกับประชาชน โดยเฉพาะ
อปท. เนื่องจากเป็นเจ้าของพื้นที่จะสามารถสร้างการมีส่วนร่วมจากประชาชนได้ง่าย การดาเนินการบูรณา
การร่วมกันของภาคราชการ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ได้แก่ อปท. หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับ
วัฒ นธรรม ได้ แ ก่ กระทรวงวัฒ นธรรม สภาวัฒ นธรรมตาบล ชุมชนท้องถิ่ น ชุมชนทางสังคม ร่ว มกั น
ขับเคลื่อ นด้ านวั ฒ นธรรมโดยวิ สาหกิจเพื่อ สังคมให้มากขึ้น อี กทั้ง ควรเร่ งรัด ปรั บปรุ งพระราชบั ญญั ติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ เพื่อกระจายอานาจและ
กาหนดให้ อปท. มีห น้ าที่แ ละอานาจในการดูแลโบราณสถานโบราณวัต ถุ แต่อย่างไรก็ดีต้องคานึ งถึง
ความพร้อมของ อปท. ประกอบด้วย
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้ง ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการและมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี
ต่อไป
จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้สั่งให้เลื่อนระเบียบวาระการประชุมที่เหลือออกไปพิจารณา
ในการประชุมครั้งต่อไป แล้วกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๕๐ นาฬิกา

