สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
โดย สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
วันจันทร์ที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๑๐.๐๘ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ
(เกียกกำย) ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ
ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง
และนำยศุภชัย สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม
เมื่อ ครบองค์ประชุม แล้ ว ประธำนของที่ป ระชุ มได้ เปิ ด ประชุม และดำเนิน กำรประชุ ม
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
จานวน ๔ เรื่อง
ประธำนได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม จำนวน ๔ เรื่อง ดังนี้
๑.๑ รับทรำบมำตรกำรกำรจัดกำรประชุมวุฒิของวุฒิสภำในช่วงสถำนกำรณ์แพร่ระบำด
ของโรคไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
๑.๒ รับทรำบในครำวประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวำคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจำรณำรับทรำบรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของศำลปกครอง
และสำนักงำนศำลปกครองประจำปี ๒๕๖๒ และรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว
๑.๓ รับทรำบเหตุขัดข้องที่ไม่อำจบรรจุกระทู้ถำมเข้ำระเบียบวำระกำรประชุมได้ภำยใน
กำหนดเวลำ ๑๕ วัน ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จำนวน ๑๐ กระทู้ ดังนี้
๑. กระทู้ถำม เรื่อง ควำมก้ำวหน้ำกำรกักพืชและกำรป้องกันกำรแพร่ระบำดของ
ศัตรูพืชต่ำงถิ่นของไทย (นำยสมชำย ชำญณรงค์กุล เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์)
๒. กระทู้ถำม เรื่อง กำรจัดทำพระรำชบัญญัติยุติธรรมชุมชน (นำยอำพล จินดำวัฒนะ
เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี)

-๒๓. กระทู้ถำม เรื่อง ผลกระทบจำกกฎกระทรวง กำรขอและกำรออกใบอนุญำตขับรถ
และต่ อใบอนุ ญำตขั บรถ พ.ศ. ๒๕๖๓ (นำยอ ำพล จินดำวั ฒนะ เป็ นผู้ตั้ งถำม ถำมรั ฐมนตรี ว่ ำกำร
กระทรวงคมนำคม)
๔. กระทู้ถำม เรื่อง กำรจัดกำรเรียนกำรสอนวิชำประวัติศำสตร์และหน้ำที่พลเมือง
(นำยวัลลภ ตังคณำนุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร)
๕. กระทู้ถำม เรื่อง กำรประดิษฐำนพระบรมรำชำนุสำวรีย์พระบรมรูปพระบำทสมเด็จ
พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ ๗ ณ บริเวณหน้ำอำคำรรัฐสภำแห่งใหม่ (นำยคำนูณ สิทธิสมำน เป็นผู้ตั้งถำม
ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม)
๖. กระทู้ถำม เรื่อง มำตรกำรกำรจัดกำรปัญหำสำรพิษตกค้ำงในพืชผักผลไม้
(นำยอำพล จินดำวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี)
๗. กระทู้ถ ำม เรื่อ ง ผลกระทบพระรำชบัญ ญัติภำษีที่ดิน และสิ่ง ปลูก สร้ำ ง
พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อเกษตรกรรมสวนป่ำและไม้ยืนต้น (นำยอำพล จินดำวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลัง)
๘. กระทู้ถำม เรื่อง นโยบำยปรับเพิ่มอัตรำควำมเร็วของรถยนต์ทุกประเภทบนถนน
ที่มีช่องจรำจรตั้งแต่ ๔ ช่องขึ้นไป จำก ๙๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง เป็น ๑๒๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง (นำยสุรเดช
จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม)
๙. กระทู้ถำม เรื่อง โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีน้ำตำล ช่วงแครำย-ลำสำลี (บึงกุ่ม)
(นำยสุรเดช จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม)
๑๐. กระทู้ถำม เรื่อง แผนกำรบูรณะศำลำกลำงจังหวัดนนทบุรีหลังเก่ำ (นำยวัลลภ
ตังคณำนุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย)
๑.๔ รับทรำบคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรวุฒิสภำขอเปลี่ยนแปลงกรรมำธิกำร
ในสัดส่วนของคณะกรรมกำรกำรศึกษำตรวจสอบเรื่องกำรทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล
โดยขอเปลี่ยนจำก พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ เป็น นำยประสิทธิ์ ปทุมำรักษ์
ที่ประชุมรับทราบ
(๒) รับรองรายงานการประชุม
จานวน ๒ ครั้ง
- รับรองรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ
ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๓ และ
ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๓
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข

-๓(๓) กระทู้ถาม
๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ

จานวน ๔ เรื่อง

๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่กระทบ
ต่อนักศึกษา ครู และบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
(นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม)
ผลการพิจารณา
เนื่องจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(นำยเอนก เหล่ำธรรมทัศน์) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำมติดภำรกิจ ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมได้ จึงขอเลื่อน
กำรตอบกระทู้ถำมดังกล่ำวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๕ มกรำคม ๒๕๖๔

๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง โครงการอ่างเก็บน้าในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
(นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
ผลการพิจารณา
ด้วยลุ่มแม่น้ำบำงปะกงเป็นลุ่มน้ำสำคัญที่สนับสนุนน้ำในภำคกำรผลิตของโครงกำรพัฒนำ
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (EEC) แต่ปัจจุบันมีปริมำณน้ำไม่เพียงพอ โดยต้นแม่น้ำบำงปะกง
มำจำกแม่น้ำนครนำยกและแม่น้ำปรำจีนบุรี มีพื้นที่รับน้ำจำกอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ อุทยำนแห่งชำติ
ทับลำน และอุทยำนแห่งชำติปำงสีดำ ซึ่งในช่วงฤดูฝน หำกฝนที่ตกมีปริมำณมำกก็เกิดน้ำท่วม เนื่องจำก
จังหวัดปรำจีนบุรีติดอุท ยำนแห่งชำติเขำใหญ่ และในช่วงฤดูแล้งก็เกิดภัยแล้ง เพรำะไม่มีอ่ำงเก็บน้ำ
โดยปัจจุบัน แม่น้ำนครนำยกมีเขื่อ นขุน ด่ำนปรำกำรชลที่บ ริห ำรจัด กำรน้ำได้อ ย่ำ งมีป ระสิท ธิภ ำพ
ส่วนแม่น้ำปรำจีนบุรีซึ่งเกิดจำกกำรรวมตัวของคลองพระปรง คลองห้วยโสมง และลำใสน้อย – ใสใหญ่ นั้น
คลองพระปรงมีอ่ำงเก็บน้ำพระปรงที่สำมำรถเก็บกักน้ำควำมจุ ๙๗ ล้ำนลูกบำศก์เมตร คลองห้วยโสมง
มีอ่ำงเก็บน้ำนฤบดินทรจินดำที่สำมำรถเก็บกักน้ำควำมจุ ๒๙๕ ล้ำนลูกบำศก์เมตร แต่คลองใสน้อย –
ใสใหญ่ ยังไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำ ซึ่งหำกก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำใสน้อย – ใสใหญ่ ที่มีควำมจุปริมำณน้ำได้
ประมำณ ๓๐๐ ล้ำนลูกบำศก์เมตร จะส่งผลให้น้ำไม่ท่วมจังหวัดปรำจีนบุรี และมีปริมำณน้ำเพียงพอ
สำหรับอุปโภคและบริโภคในฤดูแล้ง รวมถึงมีปริมำณน้ำที่จะส่งไปให้พื้นที่ภำคตะวันออกมีน้ำใช้ในภำค
กำรผลิตตลอดทั้งปี ทั้งยังช่วยผลักดันน้ำเค็มไม่ให้ ไหลเข้ำมำในพื้นที่จังหวัดปรำจีนบุรี ขอเรียนถำมว่ำ

-๔โครงกำรอ่ำงเก็บน้ำใสน้ อ ย – ใสใหญ่ สำมำรถก่อ สร้ำ งได้ห รือ ไม่ ปัจ จุบันมีค วำมคืบหน้ำอย่ำ งไร
มีอุป สรรคหรือ ไม่ และมีแ นวทำงแก้ไ ขปัญ หำอุป สรรคอย่ำ งไร และถ้ำ ได้ดำเนิน กำรก่อ สร้ำ ง
สำมำรถเริ่มงำนได้อย่ำงเร็วเมื่อใด รวมถึงขอให้ดำเนินกำรสำรวจพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำใสน้อย –
ใสใหญ่ว่ำมีสภำพอย่ำงไร เป็นป่ำอุดมสมบูรณ์หรือป่ำเสื่อมโทรม นอกจำกนี้ มีข้อสังเกตว่ำ อ่ำงเก็บน้ำ
นฤบดินทรจินดำ จังหวัดปรำจีนบุรี อยู่ในเขตพื้นที่อุทยำนแห่งชำติ เช่นเดียวกันกับพื้นที่ที่จะใช้ก่อสร้ำง
อ่ำงเก็บน้ำใสน้อย – ใสใหญ่ จึงขอให้นำแนวทำงกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำนฤบดินทรจินดำมำปรับใช้กับ
กำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำใสน้อย – ใสใหญ่ รวมถึงสำรวจว่ำสำมำรถปลูกป่ำทดแทนในพื้นที่อื่นได้หรือไม่
เนื่องจำกกำรสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำมีข้อจำกัดหลำยประกำรไม่สำมำรถสร้ำงที่ใดก็ได้ และกำรสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำ
มีควำมสำคัญและจำเป็นอย่ำงมำก
นำยประภั ต ร โพธสุ ธ น รั ฐมนตรี ช่ วยว่ ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ ได้ รั บ
มอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำมตอบชี้แจงว่ำ ในปี ๒๕๓๒ คณะรัฐมนตรีมีมติให้กรมชลประทำนสำรวจ
ควำมเหมำะสมในกำรก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำใสน้อย – ใสใหญ่ ซึ่งผลกำรสำรวจพบว่ำ มีควำมเหมำะสม
ที่จะก่อสร้ำง ต่อมำในปี ๒๕๔๐ ให้ทำกำรประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact
Assessment หรือ EIA) และได้ด ำเนิ น กำรออกแบบเสร็ จแล้ว และในปี ๒๕๔๖ มีผลกำรศึ กษำว่ ำ
เหมำะสมที่จะก่อสร้ำง อย่ำงไรก็ดี ในปี ๒๕๔๘ มีกำรประกำศของคณะกรรมกำรมรดกโลกให้ พื้นที่
อุทยำนแห่งชำติทับลำนเป็นมรดกโลก แต่พื้นที่สร้ำงอ่ำงเก็บน้ำใสน้อย – ใสใหญ่ อยู่ในเขตมรดกโลก
ประมำณเกือบ ๑๐,๐๐๐ ไร่ ส่งผลให้โครงกำรก่อสร้ำงชะงักไป ต่อมำในปี ๒๕๖๓ มีกำรนำขึ้นมำพิจำรณำ
อีกครั้งว่ำหำกดำเนินกำรก่อสร้ำงต่อ จะมีผลกระทบต่อชุมชนอย่ำงไร และให้ไปวิเครำะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภำพ (Environmental Health Impact Assessment หรือ EHIA) แต่กรมชลประทำน
ยังไม่ไ ด้รับอนุญำตจำกกรมอุทยำนแห่งชำติให้เข้ำทำ EHIA ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรประสำนงำนกับ
กรมอุทยำน ทั้งนี้ จะขอรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมำชิกวุฒิสภำไปพิจำรณำ และให้หน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งกรมชลประทำน กรมอุทยำนแห่งชำติ จังหวัด และประชำชนร่วมประชุมว่ำจะดำเนินกำร
ก่อสร้ำงอ่ำงเก็บน้ำใสน้อย – ใสใหญ่หรือไม่ รวมถึงจะเรียนเชิญท่ำนสุรเดช จิรัฐิติเจริญ เข้ำร่วมประชุมด้วย
และจะศึกษำระเบียบมรดกโลกประกอบกำรดำเนินกำรด้วย

-๕๓.๑.๓ กระทู้ถ าม เรื่อง ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม
เพื่อกาหนดรายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
(นายชลิต แก้วจินดา เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ผลการพิจารณา
เนื่องจำกในวันดังกล่ำว รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส
พรหมเผ่ำ) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำมติดภำรกิจที่จำเป็นเร่งด่วน ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำม
ดังกล่ำวได้ จึงขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๔

๓.๑.๔ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ปัญหาสิทธิบัตรทอง หลังยกเลิกสัญญาคลินิกและ
โรงพยาบาลทุจริต
(นายอาพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
ผลการพิจารณา
จำกกรณีที่สำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ หรือ สปสช. ตรวจพบควำมผิดปกติ
ของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของคลินิก-โรงพยำบำลในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร หลังมีกำรตรวจสอบเอกสำร
เมื่ อช่ ว งเดื อนสิ งหำคม ถึ งตุ ลำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพบว่ ำได้ ท ำเอกสำรหลั กฐำนเท็ จเพื่ อ เบิก จ่ำ ย
งบประมำณ “กองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ” หรือ “บัตรทอง” ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ประเภทบริกำร
สร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรค ในกลุ่มของโรคเมตำบอลิก จนนำมำสู่กำรดำเนินคดีกับคลินิกชุมชน
อบอุ่นและโรงพยำบำลหลำยแห่งในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร มีมูลค่ำควำมเสียหำยกว่ำ ๒๐๐ ล้ำนบำท
ส่งผลให้ประชำชนผู้ใช้สิทธิบัตรทองจำนวนมำกเป็นกังวลเรื่องของกำรรักษำพยำบำลเป็นอย่ำงมำก จนเกิด
กระแสวิพำกษ์วิจำรณ์ว่ำประเด็นดังกล่ำวที่เกิดขึ้นมีใครเกี่ยวข้องและต้องดำเนินกำรทำงกฎหมำยอย่ำงไร
รวมทั้ง มีข้อ สงสัย ว่ำ สถำนพยำบำลที่ไ ปใช้บ ริก ำรถูก ยกเลิก สัญ ญำแล้ว จะต้อ งดำเนิน กำรอย่ำ งไร
สิทธิกำรใช้บัตรทองจะถูกยกเลิกด้วยหรือไม่ หรือที่ยกเลิกเป็นเพรำะรัฐบำลไม่มีงบประมำณเพียงพอ
ในกำรดูแลสุขภำพประชำชน รวมถึงกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำยเพื่อเอำผิดกับหน่วยบริกำรที่ทุจริต
ตลอดจนมำตรกำรอุด รูรั่วเพื่อไม่ให้เกิดกำรทุจริตซ้ำสอง จะเป็นไปในทิศทำงใด จำกกรณีที่เกิดขึ้น
ดังกล่ำว ขอเรียนถำมว่ำ กำรทุจริตที่เกิดขึ้นทั้งหมดคืออะไร มำกน้อยแค่ไหน มีผู้รับผิดชอบหรือไม่
และมีผลกระทบต่อประชำชนมำกน้อยเพียงใด มีกำรแก้ไขปัญหำไปแล้วอย่ำงไร ตลอดจนจะมีกำรป้องกัน
ปัญหำที่อำจเกิด ขึ้นในอนำคตอย่ำงไร ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ๓ ประเด็น คือ ๑. ขอให้มีกำร
ป้องกันมิให้เกิดกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง และมีก ำรจัดระบบป้องกัน กำรทุจริต รวมทั้งมีแผนกำรป้องกัน

-๖ในอนำคตด้ว ย ๒. ในระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติขอให้ยึด มั่นในบริกำรปฐมภูมิที่มีคุณภำพ
และมีมำตรฐำน และ ๓. ขอให้ กรุง เทพมหำนครซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ
มีกำรพัฒ นำศูน ย์บริกำรสำธำรณสุขที่มีอยู่แล้ว โดยกำรส่งเสริมคลินิกประชำร่วมกับรัฐเพื่อพัฒนำ
ระบบปฐมภูมิให้มีคุณภำพและเป็นไปพระรำชบัญญัติระบบสุขภำพปฐมภูมิ พ.ศ. ๒๕๖๒
นำยสำธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรี ช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ผู้ได้รับมอบหมำย
ให้ ตอบกระทู้ถ ำมตอบชี้แจงว่ำ มีกำรทุจริตกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของคลินิก -โรงพยำบำลในพื้นที่
กรุงเทพมหำนครที่ให้บริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและป้องกันโรคจำนวน ๑๘๙ แห่ง ทำให้ถูกยกเลิกสัญญำ
ส่งผลให้ประชำชนไม่สำมำรถเข้ำรับบริกำรในสถำนพยำบำลได้ จึงต้องจัดหำสถำนพยำบำลแห่งใหม่
เพื่อให้ประชำชนใช้สิทธิ จนถึงขณะนี้กระทรวงสำธำรณสุขและสำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ
(สปสช.) ได้มีกำรแก้ไขปัญหำไปในระดับหนึ่งแล้ว โดยจัดหำสถำนพยำบำลแห่งใหม่เพื่อให้ประชำชน
เข้ำถึงกำรให้บริกำรได้มำกที่สุด ซึ่งอำจมีปัญหำในเรื่องของผู้สูงอำยุที่จะใช้บริกำรต้องเดินทำงไกล
ซึ่งได้มีกำรคัดเลือกคลินิกแห่งใหม่ที่ไม่เคยให้บริกำรและอยู่ใกล้กับผู้ใช้บริกำร รวมทั้งมีกำรวำงแผนป้องกัน
ไม่ให้เกิดกำรทุจริต โดยร่วมมือกับธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) ใช้ แอปพลิเคชั่นในกำรพิสูจน์ตัวตน
เพื่อมิให้เกิดกำรทุจริตซึ่งได้มีกำรดำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว รวมถึงกำรเบิกจ่ำยเงิน จะจ่ำยตำมที่มีกำร
ใช้บริกำรตำมจริง เพื่อให้ กำรบริกำรสุขภำพปฐมภูมิมี คุณภำพและมีควำมโปร่งใส อีกทั้ง กำรให้บริกำร
สุขภำพปฐมภูมิได้มีกำรขับเคลื่อนไปแล้ว โดยมีอำสำสมัครสำธำรณสุขประจำหมู่บ้ำน (อสม.) สถำนีอนำมัย
และหน่วยบริกำรระดับปฐมภูมิ ทำหน้ำที่ดูแลสุขภำพประชำชนในประเทศ อย่ ำ งไรก็ ต ำม ประชำชน
ในกรุงเทพมหำนครมีควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของสถำนีอนำมัย ทั้งนี้ ขอรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จำกผู้ตั้งกระทู้ถำมไปพิจำรณำดำเนิ น กำรต่อไป
๓.๒ กระทูถ้ ามด้วยวาจา

จานวน ๓ เรื่อง

๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – ๑๙ อันเนื่องมาจาก
บ่อนการพนันในภาคตะวันออก
(นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
ผลการพิจารณา
ด้วยกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัส โควิด – ๑๙ รอบที่สอง เริ่มที่จังหวัดสมุทรสำคร
และได้ แพร่ กระจำยไปยั งจั งหวั ดต่ำง ๆ ทั่วประเทศ ทั้งนี้ มี กำรพบกำรแพร่เชื้ อไวรัส โควิ ด – ๑๙
เนื่องมำจำกบ่อนกำรพนันในพื้นที่จังหวัดต่ำง ๆ ในภำคตะวันออก โดยได้ กำหนดให้จังหวัดในพื้นที่
ภำคตะวันออกเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด งดเดินทำงเข้ำออกจังหวัด ยกเว้นมีเหตุ จำเป็น

-๗เช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสำคร กรณีจังหวัดระยอง มีกำรแถลงข่ำวว่ำ ต้นเหตุของเชื้อโควิคมำจำก
บ่อนกำรพนันในเขตพื้นที่อำเภอเมือง ต่อมำมีอีกหลำยจังหวัดออกมำยืนยันผู้ติดเชื้อที่มีควำมเชื่อมโยง
กับบ่อนกำรพนันทั้งในจังหวัดชลบุรี จันทบุรี ตรำด โดยหลำยพื้นที่ให้ข่ำวว่ำไม่มีบ่อนกำรพนัน มีแต่กำร
ลักลอบเล่นกำรพนัน ในขณะที่จเรตำรวจแห่งชำติลงพื้นที่พบว่ำมีกำรปล่อยปละละเลย จำกเหตุดังกล่ำว
ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติได้มีคำสั่งย้ำยผู้บังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ผู้บังคับกำรตำรวจภูธร
จังหวัดชลบุรี ให้มำปฏิบัติรำชกำรที่ศูนย์ปฏิบัติกำรสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ (ศปก.ตร.) นอกจำกนี้
ยังมีคำสั่งย้ำยผู้บังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี ผู้บังคับกำรตำรวจภูธรจังหวัดตรำด และต่อมำ
ได้มีคำสั่งย้ำยผู้บัญชำกำรตำรวจภูธรภำค ๒ มำปฏิบัติรำชกำรที่ศูนย์ปฏิบัติกำรสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
(ศปก.ตร.) อีกเช่นกัน ผลจำกกำรแพร่ระบำดในพื้นที่ภำคตะวันออกที่มีสำเหตุจำกกำรละเลยปล่อยให้
มีบ่อนกำรพนันในพื้นที่ ทำให้ประชำชนในพื้นที่เดือดร้อนอย่ำงมำก ขอเรียนถำมว่ำ ผู้ใดจะต้องรับผิดชอบ
กรณีกำรมีบ่อนและกำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโควิ ด – ๑๙ จำกกำรตรวจสอบกรณีบ่อนกำรพนันอยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ โดยผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ เป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร
และเป็นผู้บังคับบัญชำ ประกอบกับพระรำชบัญญัติตำรวจแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มำตรำ ๖ ได้บัญญัติให้
นำยกรัฐมนตรีเป็นผู้กำกับดูแล อย่ำงไรก็ตำม นำยกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงำนปรำบบ่อน
กับคณะทำงำนปรำบแรงงำนต่ำงด้ำว ในกรณีที่ย้ำยนำยตำรวจทั้งหลำยไปปฏิบัติรำชกำรที่ศูนย์ปฏิบัติกำร
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ (ศปก.ตร.) จะให้ทำหน้ำที่ใด และขอถำมนำยกรัฐมนตรีและผู้บัญชำกำร
ตำรวจแห่งชำติ ถึงกรณีข่ำวกำรเปิดบ่อนกำรพนันในภำคตะวันออกที่ต้องมีกำรเปิดประมูลเพื่อทำบ่อน
เป็นควำมจริงหรือไม่ อย่ำงไร และผลประโยชน์ตกกับใคร ในส่วนกรณีที่มีหลักฐำนชัดเจนว่ำโควิด – ๑๙
เกิดจำกบ่อนกำรพนัน ในพื้นที่ซึ่งเป็นกำรปล่อยปละละเลยหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ จะสั่งให้
สำรองรำชกำร หรือให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อนได้หรือไม่ ทั้งนี้ ผู้บังคับกำรตำรวจในพื้นที่ ผู้บัญชำกำร
ตำรวจภูธรภำค ๒ ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ รวมถึงนำยกรัฐมนตรีทรำบหรือไม่ ว่ำมีบ่อนกำรพนัน
นอกจำกนี้ รั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ ำ กำรกระทรวงสำธำรณสุ ข ได้ เ คยกรำบเรี ย นนำยกรั ฐ มนตรี เ รื่ อ งกำร
มี บ่ อ นกำรพนันหรือไม่
นำยสำธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ผู้ได้รับมอบหมำยให้
ตอบกระทู้ถำมตอบชี้แจงว่ำ ขอตอบในเชิงข้อมูลทำงสำธำรณสุข สำหรับส่วนอื่นไม่ว่ำจะเป็นกำร
โยกย้ำยหรือกำรแสดงควำมรับผิดชอบคงต้องช่วยกันและต่ำงคนต่ำงทำหน้ำที่ให้ดีที่สุด ในส่วนกำร
ระบำดโควิด – ๑๙ รอบ ๒ ในภำคตะวันออก เกิดจำกบ่อนกำรพนัน นั้นมีอยู่จริงจำกข้อมูลกำรสอบสวนโรค
ของกระทรวงสำธำรณสุข ซึ่งช่วงแรกกำรสอบสวนโรคไม่ได้รับควำมร่วมมือ จำกผู้ติดเชื้อว่ำติดมำจำก
สถำนที่ไหน อย่ำงไร แต่ ต่อมำจำกไทม์ไลน์ของกำรสอบสวนโรคของกรมควบคุมโรคที่หลุดออกไป
มีชื่อของผู้ติดเชื้อไปด้วยจึงทำให้คนที่อยู่ในสถำนที่แห่งนั้นเข้ำมำให้ข้อมูลว่ำเขำน่ำจะเป็นกลุ่มเสี่ยง
เนื่องจำกว่ำไปอยู่ในสถำนที่บ่อนกำรพนัน หลังจำกนั้นกำรสอบสวนโรคก็ดำเนินกำรอย่ำงเข้มข้น และทรำบว่ำ
ส่วนใหญ่มำจำกบ่อนกำรพนัน ที่มีคนอยู่รวมกันไม่ต่ำกว่ำร้อยคนในแต่ละครั้ง รวมถึงมีกำรเดินสำย

-๘เล่นกำรพนันในหลำยพื้นที่ ประเด็นสำคัญ คือ กรณีกำรแพร่เชื้อจำกบ่อนกำรพนัน กำรติดตำม กำรสอบสวนโรค
และกำรควบคุมเพื่อกักกันผู้มีควำมเสี่ยงสูงนั้นดำเนินกำรยำกมำก ดังนั้น ทุกภำคส่วนต้องร่วมมือกัน
เพื่อหยุดกำรแพร่เชื้อ ส่วนเรื่องกำรรับผิดชอบเรื่องบ่อนกำรพนัน ยังมั่นใจนำยกรัฐมนตรี ที่ตั้งแต่เริ่มต้น
มีกำรดำเนินกำรสอบสวนโรค และได้มีกำรดำเนินกำรเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่นำยกรัฐมนตรีได้ดำเนินกำร
ไปแล้วผ่ำนสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ คือ กำรย้ำยในทุกขั้นตอนในทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องที่จะมีส่วน
ในควำมรับผิดชอบไม่ว่ำจะเป็น ๕ เสือในแต่ละพื้นที่ แต่แน่นอนที่สุดกำรดำเนินกำรในแต่ละเรื่องก็จำเป็น
ที่ต้องมีกำรตั้งกรรมกำร และกำรสอบพยำนหลักฐำนว่ำข้อมูลเป็นอย่ำงไร ต้องดำเนินกำรตำมขั้นตอน
รวมถึงกำรสอบวินัยร้ำยแรงหรือไม่ร้ำยแรง อย่ำงไรก็ตำมมีควำมมั่นใจว่ำเรำกำลังช่วยกันเพื่อที่จะให้
กำรควบคุมกำรระบำดของโควิด – ๑๙ ในทุกส่วนลดลงและควบคุมได้ สำหรับจังหวัดสมุทรสำครจะเห็น
ตัวเลขที่มีจำนวนสูง แต่ส่วนใหญ่เป็นแรงงำนต่ำงด้ำวเพรำะตรวจเชิงรุกในแรงงำนต่ำงด้ำวจำนวนมำก
ซึ่งก็ต้องพบผู้ติดเชื้อจำนวนมำก แต่ถ้ำเทียบของคนไทยแล้วก็มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดน้อยลง ส่วนสถำนกำรณ์
ในภำคตะวันออกขณะนี้สถำนกำรณ์เริ่มควบคุมได้ หลำยจังหวัดมีตัวเลขผู้ติดเชื้อเป็นศูนย์มำหลำยวันแล้ว
จังหวัดอื่นก็มีผู้ติดเชื้อลดลงมำก ขอให้มั่นใจว่ำขณะนี้ในกลุ่มเสี่ยงสูงเรำได้ควบคุม ดำเนินกำรกักกัน
ในส่ว นที่ มีสัมผัสเสี่ยงปำนกลำงก็มีมำตรกำรดูแลครบถ้วนหมดแล้ว ในส่วนผู้ที่ไ ด้รับ ผลกระทบ
ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจรัฐบำลก็ต้องเยียวยำ ในส่วนเรื่องบ่อนกำรพนันที่มีอยู่ในสังคมไทย ในช่วงโควิด – ๑๙
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติต้องไม่ให้มีบ่อนกำรพนัน ต้องให้ควำมสำคัญกับกำรรวมตัวกันโดยไม่ระมัดระวัง
ทั้งนี้ ในอนำคตสังคมไทยหรือประชำชนจะร่วมคิด แก้ไขปัญหำบ่อนกำรพนัน นี้อย่ำงไร และประเทศ
จะเดินหน้ำเรื่องนี้อย่ำงไร ทั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุขเคยกรำบเรียนนำยกรัฐมนตรี
เรื่องกำรมีบ่อนกำรพนัน และขณะนี้นำยกรัฐมนตรีกำลังเร่ง แก้ปัญหำนี้ รวมถึงที่เกี่ยวกับกำรแพร่
ระบำดโควิด – ๑๙ ที่มำจำกบ่อนกำรพนัน

๓.๒.๒ กระทู้ ถ าม เรื่ อ ง วิ ก ฤตฝุ่ น PM ๒.๕ ใน กทม. และปริ ม ณฑล
(นายคานู ณ สิ ท ธิ ส มาน เป็ น ผู้ ตั้ งถาม ถามนายกรั ฐ มนตรี หรื อรั ฐ มนตรีว่ า การ
กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม)
ผลการพิจารณา
ด้ว ยเป็นที่ทรำบกัน ดีว่ำวันหยุด ที่ผ่ำนมำกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีสภำพอำกำศ
เลวร้ ำ ยมำกจำกกำรใช้ แ อปพลิ เ คชั น ตรวจวั ด คุ ณ ภำพอำกำศ ซึ่ ง ค่ ำ AQI สู ง เกิ น เกณฑ์ ม ำตรฐำน
ที่จะดำรงชีวิต อยู่ได้โ ดยปลอดภั ย สภำพกำรณ์ดังกล่ำวส่งผลให้กรุงเทพฯและปริมณฑล ติด อันดับ
สภำพอำกำศเลวร้ำยที่สุดอันดับต้น ๆ ของโลก กองจัดกำรคุณภำพอำกำศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม
กรุงเทพมหำนครพบว่ำ ผลกำรตรวจวัดฝุ่น PM ๒.๕ ในวันที่ ๑๗ มกรำคม ๒๕๖๔ เกินค่ำมำตรฐำน

-๙ถึง ๕๗ พื้น ที่ และในปี ๒๕๖๓ กรุง เทพฯ เคยติด อัน ดับ หนึ่งของโลกเมือ งที่มีอ ำกำศเลวร้ำยที่สุด
ส่งผลเสียมหำศำลต่อเศรษฐกิจและสุขภำพของประชำชน แม้รัฐบำลจะเห็นควำมสำคัญโดยมีมติคณะมนตรี
ให้เรื่องดังกล่ำวเป็นวำระแห่งชำติ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งเกือบ ๒ ปีเต็ม ในขณะที่
สถิติกำรเสียชีวิต ด้ว ยโรคมะเร็งปอดของคนไทยสูงขึ้น ซึ่ง น่ำสนใจว่ำ จะมีควำมเชื่อมโยงกันหรือไม่
ขอเรียนถำมว่ำ กำรแก้ไขปัญหำวิกฤตฝุ่น PM ๒.๕ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รัฐบำลได้ดำเนินกำรอย่ำงไร
และรัฐบำลมีปัญหำและอุปสรรคในกำรแก้ไขปัญหำอย่ำงไร อีกทั้ง ประชำชนจะช่วยรัฐบำลในกำร
แก้ไขปัญหำฝุ่น PM ๒.๕ ได้อย่ำงไร และในขณะนี้ภำคเอกชนและภำคประชำชนมีควำมเห็นร่วมกันว่ำ
กฎหมำยในปัจจุบันยังไม่ครบถ้วน และไม่แสดงให้เห็นถึงกำรตระหนักต่อปัญหำอย่ำงแท้จริง หรือบูรณำกำร
กำรแก้ปัญหำที่ประชำชนมีส่วนร่วม ล่ำสุดภำคประชำชนได้จัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติจำนวน ๒ ฉบับ
คือ ร่ำงพระรำชบัญญัติอำกำศสะอำด พ.ศ. .... และร่ำงพระรำชบัญญัติกำกับดูแลกำรจัดกำรอำกำศสะอำด
เพื่อสุขภำพแบบบูรณำกำร พ.ศ. .... กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีควำมเห็นต่อ
ร่ำงพระรำชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับดังกล่ำวอย่ำงไร เห็นควรสนับสนุนหรือไม่ อย่ำงไร และขอเสนอว่ำหำกรัฐบำล
ได้เสนอร่ำงพระรำชบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อที่ประชุมรัฐสภำควรเสนอเป็นร่ำงพระรำชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
กับกำรปฏิรูปประเทศจะเกิดประโยชน์ต่อเนื้อหำของกฎหมำยเกิดกำรบูรณำกำรกำรทำงำนร่วมกัน
และเป็นกำรเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงประชำชนกับภำครัฐ และฝ่ำยนิติบัญญัติ และเป็นกำรแสดงควำมจริงใจ
ของรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำ
นำยวรำวุธ ศิลปอำชำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำมตอบชี้แจงว่ำ ปัญหำเรื่องฝุ่น PM ๒.๕ เชื่อว่ำทุกท่ำนคงทรำบกันดีว่ำในประเทศไทย
แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ ในส่วนของกรุงเทพฯ และปริมณฑลนั้น ส่วนใหญ่ประมำณร้อยละ ๗๐ เกิดจำก
เครื่อ งยนต์สัน ดำปภำยในที่ม ำจำกท้อ งถนน ส่ว นที่เ หลือ มำจำกโรงงำนอุต สำหกรรมและจำกวิถี
ชีวิตประจำวัน ของประชำชน ส่ว นในภำคเหนือสำเหตุของฝุ่น PM ๒.๕ มำจำกกำรลัก ลอบเผำป่ำ
ในพื้น ที่ป่ำ อนุรัก ษ์ กำรทำกำรเกษตรแล้วเผำเศษเชื้อเพลิง และอีก ส่วนหนึ่งเป็นกำรเผำไหม้จ ำก
ประเทศเพื่อ นบ้ำ น ส่ว นภำคอีส ำนส่ว นใหญ่จ ะเป็น กำรเผำเศษผลผลิต ทำงกำรเกษตร เช่น อ้อ ย
มัน สำปะหลัง ข้ำวหรือ ข้ำ วโพด อีกทั้ง มลภำวะที่จะมำจำกประเทศเพื่อนบ้ำนที่ไ ด้รับ อิท ธิพลจำก
ลมทิศ ตะวัน ออกเฉีย งเหนือ พัด ลงมำในประเทศไทย ส่ว นภำคใต้ ม ลภำวะส่ว นใหญ่ จ ะมำจำก
ประเทศเพื่อ นบ้ำ น และในภำคกลำงส่ว นใหญ่จะมำจำกโรงงำนอุตสำหกรรม รัฐบำลได้ดำเนินกำร
แก้ไขปัญหำฝุ่น PM ๒.๕ ในกรุงเทพฯ โดยคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติได้เห็นชอบกำรใช้น้ำมัน
ระดับมำตรฐำนยูโร ๕ ซึ่งจะลดปริมำณกำมะถันในน้ำมันภำยในปี ๒๕๖๗ ปัจจุบันเรำได้รับควำมร่วมมือ
จำกบริษัทรถยนต์ใหญ่ ๆ ที่จะเสนอโปรโมชั่นต่ำง ๆ เช่น กำรเปลี่ยนถ่ำยน้ำมันเครื่องฟรีหรือลดรำคำ
เพื่อ เป็น สิ่ง จูง ใจให้ป ระชำชนที่เป็น เจ้ำของยำนพำหนะที่มีอ ำยุมำกกว่ำ ๑๐ ปีบำรุง รัก ษำรถยนต์
นอกจำกนั้นปัญหำฝุ่น PM ๒.๕ ที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ ช่วง ๒-๓ วันที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกได้รับลมจำก
ตอนเหนื อของกรุงเทพฯ ซึ่งมีกำรเผำไหม้ในที่โล่งจำกพื้นที่ทำงกำรเกษตร ประกอบกับ ขณะนี้อ ยู่
ในฤดูหนำวที่สภำพอำกำศปิด อย่ำงไรก็ดี กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมได้ประสำนงำน

- ๑๐ ใกล้ชิด กับทุกจัง หวัด โดยขอควำมร่ว มมือ ให้ผู้ว่ำ รำชกำรจัง หวัด กำชับ เกษตรจังหวัด ผ่ำนลงไปยัง
นำยอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสอดส่องกำชับกับพี่น้องประชำชน
ที่อยู่ในพื้นที่ว่ำเวลำใดสำมำรถเผำได้ และเวลำใดไม่สำมำรถเผำได้ และในปีนี้กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมได้มีนโยบำย “ชิงเก็บลดเผำ” และกระทรวงฯ ต้องกำรสื่อสำรให้กับประชำชนได้เข้ำใจว่ำ
สิ่งที่เผำอยู่นั้น สำมำรถแปลงเป็นเงินได้ และบริษัทใหญ่ ๆ รับซื้อเศษใบไม้ ใบหญ้ำเหล่ำนี้เกือบหมื่นตัน
รวมกันทั่วประเทศ มีกำรสร้ำงเครือข่ำยร่วมกับจิตอำสำพระรำชทำนภำยใต้โครงกำรปลูกป่ำและป้องกัน
ไฟป่ำ สร้ำ งทีม งำนขึ้น มำในแต่ล ะหมู่บ้ำ น ปีนี้ก องทุน สิ่ง แวดล้อ มแห่ง ชำติไ ด้อ นุมัติง บประมำณ
จำนวน ๓๓ ล้ำนบำท ให้กับอำสำสมัครทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ทุกหมู่บ้ำน ในกำร
เก็บวัสดุป่ำและในพื้นที่เกษตรนำออกมำขำยเพื่อเป็นกำรเพิ่มรำยได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่สร้ำงรำยได้
ลดกำรเผำในแต่ละพื้นที่ให้น้อยลง ดำเนินกำรเร่งถ่ำยโอนภำรกิจกำรดับไฟป่ำไปยังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งภำรกิจนี้ได้เริ่มมีกำรถ่ำยโอนไปตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ สำหรับปัญหำและ
อุป สรรคของกำรลดฝุ่น PM ๒.๕ ในกรุง เทพฯ คือ จะทำอย่ำ งไรที่จ ะส่ง เสริม หรือ ว่ำ สนับ สนุน ให้
ประชำชนที่อยู่ในกรุงเทพฯ ลดกำรใช้รถยนต์หรือเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ Hybrid หรือรถไฟฟ้ำมำกขึ้น
เพรำะจะส่งผลให้ปริมำณฝุ่น PM ๒.๕ ลดลงหรือไม่มีเลย แต่ในส่วนพื้นที่ทำกำรเกษตรกำรที่จะกำจัด
วัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรนั้น สิ่งที่ง่ำยที่สุดก็คือกำรเผำ เช่น กำรเผำไร่อ้อย ในปีนี้กระทรวงอุตสำหกรรม
โดยคณะกรรมกำรอ้อยและน้ำตำลได้มีนโยบำยให้ลดปริมำณกำรเผำ ลดปริมำณกำรรับซื้ออ้อยที่เผำไหม้
ให้เหลือเพียงร้อยละ ๒๐ และได้ทำควำมเข้ำใจกับเกษตรกรว่ำซังข้ำวสำมำรถนำไปขำยเป็นรำยได้
และตระหนักถึงอันตรำยของกำรเผำไหม้ในที่โล่ง ในส่วนของร่ำงพระรำชบัญญัติ ๒ ฉบับ ที่ประชำชน
ร่ว มกัน เสนอด้ว ยควำมเป็น ห่ว งเรื่องคุณภำพอำกำศในปัจจุบันนั้น ถ้ำเรำบังคับ ใช้ก ฎหมำยที่มีอ ยู่
จำนวนมำกในปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภำพ และเกิด ประสิทธิผล จะสำมำรถแก้ไขปัญหำฝุ่น PM 2.5
หรือปัญหำสิ่งแวดล้อมจะได้รับกำรแก้ไขโดยปริยำย
๓.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง สถานการณ์ COVID – ๑๙ และมาตรการสร้างความมั่นใจ
เรื่องวัคซีนให้กับประชาชน
(นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
ผลการพิจารณา
ด้วย COVID – ๑๙ เป็นปัญหำใหญ่ของโลก ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙
สะสม ๑๒,๐๕๔ รำย และเสียชีวิต ๗๐ รำย ส่งผลให้ประชำชนกลัวกำรติดเชื้อไวรัส กลัวเชื้อโรคกลำยพันธุ์
และกลัววัคซีน ซึ่งหำกพิจำรณำถึงกำรติดเชื้อในประเทศจะพบว่ำ แนวโน้มกำรติดเชื้อในประเทศดีขึ้น
แต่จำนวนผู้ติดเชื้อจำกกำรคัดกรองเชื้อโรคในชุมชนยังมีจำนวนค่อนข้ำงมำก ส่วนผู้ติดเชื้อซึ่งเดินทำง

- ๑๑ มำจำกต่ำงประเทศ หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจัดกำรได้เป็นอย่ำงดี มีกำรกักตัวผู้ติดเชื้อกลำยพันธุ์จำกอังกฤษ
สำหรับประเด็นวัคซีน ประชำชนยังมีควำมกังวลว่ำจะได้รับกำรฉีดวัคซีนเมื่อใด ซึ่งจำกมติคณะรัฐมนตรี
จะมีกำรจัดหำวัคซีนจำก ๓ แหล่ง คือ ๑. บริษัท AstraZeneca จำกัด จำนวน ๒๖ ล้ำนโดส คำดว่ำจะ
ได้รับวัคซีนเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๔ ๒. บริษัท Sinovac Biotech จำกัด จำนวน ๒ ล้ำนโดส คำดว่ำจะ
ได้รับวัคซีนตั้งแต่เดือนกุมภำพันธ์ ๒๕๖๔ ๓. COVAX Facility ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำ นอกจำกนี้ ประชำชน
ยังคำนึงถึงควำมปลอดภัยและประสิทธิภำพของวัคซีน โดยหำกพิจำรณำถึงวัคซีนของบริษัทต่ำง ๆ จะพบว่ำ
วัคซีนจำกบริษัท BioNTech-Pfizer ใช้ mRNA ซึ่งเป็นของใหม่ วิจัยอยู่ในระยะที่สำม จึงไม่สำมำรถ
ให้ควำมมั่นใจกับประชำชนได้อย่ำงเต็มที่ แต่ประเทศไทยไม่ได้จัดซื้อจำกบริษัทนี้ ส่วนวัคซีนจำกประเทศจีน
ค่อนข้ำงปลอดภัยแต่อำจมีปัญหำเรื่องประสิทธิภำพ เนื่องจำกเป็นกำรผลิตวัคซีนแบบเก่ำใช้ไวรัสที่ตำยแล้ว
สำหรับวัคซีนจำก AstraZeneca ใช้วิธีกึ่งใหม่กึ่งเก่ำ ขอเรียนถำมว่ำ จำกแผนกำรจัดซื้อวัคซีนจำก Sinovac
จำนวน ๒ แสนโดส ในเดือนกุมภำพันธ์ จำนวน ๘ แสนโดส ในเดือนมีนำคม และจำนวน ๑ ล้ำนโดส
ในเดือนเมษำยน รัฐบำลจะมีกำรฉีดให้กับประชำชนในกลุ่มเสี่ยงครบหรือไม่ มีกำรจัดลำดับกลุ่มเสี่ยงอย่ำงไร
และวัคซีนจำก AstraZeneca ที่จะได้ในเดือนมิถุนำยน จะมีกำรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับประชำชนอย่ำงไร
อีกทั้งจะมีแผนสร้ำงควำมมั่นใจให้กับประชำชนในสถำนกำรณ์ที่มี กำรระบำดของไวรัสในช่วงระยะเวลำ
ก่อนได้วัคซีนอย่ำงไร รวมถึงมีมำตรกำรป้องกันซุปเปอร์สเปรดเดอร์จำกต่ำงประเทศและจำกัดผู้ติดเชื้อ
ในประเทศที่ยังพบรำยวันโดยเฉพำะในจังหวัดสมุทรสำครและกรุงเทพมหำนครอย่ำงไร และแอปพลิเคชัน
“หมอชนะ” จะช่วยได้มำกน้อยเพียงใด ตลอดจนมีข้อสังเกต ดังนี้ Factory Quarantine ซึ่งให้โรงงำนต่ำง ๆ
จัดทำขึ้นภำยใต้กำรสนั บสนุ น กำรตรวจโดยกรมควบคุมโรคหรือกรมวิ ทยำศำสตร์ กำรแพทย์ ต้องใช้
งบประมำณจำกสำนักงำนประกันสังคมเข้ำมำช่วย เนื่องจำกเป็นกำรเพิ่มต้นทุนให้กับโรงงำน นอกจำกนี้
ประเทศไทยสำมำรถติดตำมผลกำรฉีดวัคซีนจำก AstraZeneca ในประเทศอินเดียได้ ตั้งแต่เดือนมกรำคม
ถึงเดือนมิถุนำยน รวมถึ งสำมำรถดูรำยงำนผลกำรฉีด วัคซีนจำก Sinovac ที่ฉีดให้กับชำวจีนไปแล้ว
จำนวนมำกได้ ส่วนวัคซีนจะมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกน้อยเพียงใด สำมำรถพิจำรณำได้จำก
รำยงำนประกอบกำรขอขึ้นทะเบียนวัคซีนกับสำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.) ซึ่งรำยละเอียด
ทั้งหมดไม่สำมำรถปกปิดได้ และขอให้รัฐมนตรีให้ควำมสำคัญกับแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” เพรำะมำจำก
กำรจำลองแอปพลิเคชันต่ำง ๆ จำกทั่วโลก
นำยสำธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ผู้ได้รับมอบหมำยให้
ตอบกระทู้ถำมตอบชี้แจงว่ำ รัฐบำลได้ดำเนินกำรกำรจัดหำวัคซีนมำตั้งแต่เดือนสิงหำคมภำยใต้กำรจัดหำ
ของสถำบันวัคซีน และมีข้อตกลงกับ บริษัท AstraZeneca จำกัด โดยตกลงซื้อ จำนวน ๒๖ ล้ำนโดส
และจะสั่งซื้อเพิ่มอีก จำนวน ๓๕ ล้ำนโดส เพื่อให้คลอบคลุมคนไทย ๓๐ ล้ำนคน อีกทั้งได้ตกลงซื้อกับ
บริษัท Sinovac Biotech จำกัด โดยจะได้รับวัคซีน จำนวน ๒ แสนโดส ในเดือนกุมภำพันธ์ จำนวน ๘ แสนโดส
ในเดือนมีนำคม และจำนวน ๑ ล้ำนโดส ในเดือนเมษำยน ทั้งนี้ มีกำรเตรียมกำรกระจำยวัคซีนไปยัง
กลุ่มเป้ำหมำยและจังหวัดเป้ำหมำยทั่วประเทศ โดยจำนวน ๒ แสนโดสแรก จะกระจำยให้โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพตำบล (รพ.สต.) อำจจะเป็นกำรลงทะเบียนผ่ำนแอปพลิเคชันแล้วก็กระจำยวัคซีนไป

- ๑๒ ซึ่งกลุ่มแรกที่ได้รับ คือ กลุ่มที่มีอำยุสูงกว่ำ ๖๐ ปี กลุ่มที่มีโรคประจำตัว และกลุ่มบุคคลที่ทำหน้ำที่
อยู่ด่ำ นหน้ำ ที่มีค วำมเสี่ย งสัม ผัส กับ ผู้ติด เชื้อ สูง ในพื้น ที่ห้ำ จัง หวัด ควบคุม สูง สุด ที่เ ข้ม งวดพิเ ศษ
ส่วนจำนวน ๘ แสนโดส จะให้กับกลุ่มบุคคลเดิม รวมถึงฉีดให้กับบุคคลในกลุ่มจังหวัดควบคุมสูงสุด
และในบำงจังหวัดที่มีกำรแพร่ระบำด สำหรับประเด็นควำมปลอดภัยของวัคซีน จำกรำยงำนพบว่ำ
วัคซีนจำก Sinovac มีควำมปลอดภัยสูง มีกำรฉีดให้กับประชำกรในประเทศจีน ไปแล้วกว่ำ ๕ ล้ำนคน
สำมำรถป้อ งกัน ผู้ติด เชื้อ ที่มีอ ำกำรรุน แรงได้ ๑๐๐ เปอร์เ ซ็น ต์ ขอยืน ยัน ว่ำ วัค ซีน จำก Sinovac
มีค วำมปลอดภัย สูง มีประสิทธิภำพค่ำกลำงพอสมควร ส่วนวัคซีนจำก AstraZeneca ที่จะได้ในช่วง
เดือนมิถุนำยน มีประสิทธิภำพพอสมควร และมีควำมปลอดภัยสูง อย่ำงไรก็ดี กำรฉีดวัคซีนเป็นเพียง
กำรชะลอกำรติดเชื้อเท่ำนั้น จึงต้องมีมำตรกำรป้องกันคู่ขนำนกันไป และรัฐบำลจะทำทุกประกำร
เพื่อ ให้ป ระชำชนได้วัค ซีน ที่มีคุณ ภำพและมีค วำมปลอดภัย โดยที่ป ระชำชนไม่ต้อ งเสีย ค่ำ ใช้จ่ำ ย
และถ้ำประชำชนที่มีฐำนะอยำกเข้ำถึงวัคซีนเร็วกว่ำ ก็สำมำรถนำเข้ำได้ และไปขอ อย. เพื่อทดสอบว่ำ
มีควำมปลอดภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ส่วนแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” คนไทยต้องดำวน์โหลดแอปพลิเคชัน
“หมอชนะ” เพื่อประเมินสถำนภำพควำมเสี่ยงว่ำมำกน้อยเพียงใด และอยู่ในพื้นที่สีใด สำหรับกำรระบำด
ในจังหวัดสมุทรสำครและกรุงเทพมหำนคร แม้ว่ ำจำนวนผู้ติดเชื้อค่อนข้ำงมำก แต่ก็สำมำรถเข้ำไป
ตรวจหำกลุ่มคนที่มีควำมเสี่ยงสูงอย่ำงแรงงำนต่ำงด้ำวได้ และได้รับควำมร่วมมือจำกโรงงำนอุตสำหกรรม
ในกำรทำ Factory quarantine โดยคัดแยกผู้ที่ติดเชื้อในโรงงำน และทำโรงพยำบำลสนำมในโรงงำน
ส่วนในจังหวัดต่ำง ๆ ถ้ำไม่ใช่คลัสเตอร์ใหญ่ ๆ ก็มั่นใจว่ำทีมของจังหวัดและสำธำรณสุขสำมำรถควบคุมได้
และขอฝำกไปยังประชำชนว่ำต้องทำตำมมำตรกำรของกระทรวงสำธำรณสุข รวมถึงห้ำมรวมตัวกัน
ในแหล่งอบำยมุข หำกประชำชนพบเห็นกำรรวมตัวกันซึ่งอำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยงที่จะแพร่ระบำดเชื้อไวรัส
ก็สำมำรถแจ้งเจ้ำหน้ำที่ได้
เรื่องด่วน
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)
จานวน ๔ เรื่อง

๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งเทศบาลนครแม่สอดเป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแบบพิเศษ “นครแม่สอด”
คณะกรรมำธิกำรกำรปกครองท้องถิ่นพิจำรณำเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณาขพิจารณาเสร็จแล้ว
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุ
ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรปกครองท้องถิ่น (พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวำนิช ) และ
รองประธำนคณะอนุกรรมำธิกำรกำรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน) พร้อมกันนี้
คณะกรรมำธิกำรได้ขออนุญำตให้อนุกรรมำธิกำรกำรปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ (นำยอภิวัฒน์ พลสยม)

- ๑๓ ซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก ได้รำยงำนผลกำรศึกษำร่วมกับคณะกรรมำธิกำรด้วย สรุปได้ว่ำ จำกกำรที่เทศบำล
นครแม่สอดได้มีหนังสือถึงคณะกรรมำธิกำรเพื่อขอให้พิจำรณำสนับสนุนกำรจัดตั้งเทศบำลนครแม่สอด
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ประธำนคณะกรรมำธิกำรจึงได้มอบหมำยให้คณะอนุกรรมำธิกำร
กำรปกครองท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ พิจำรณำศึกษำโดยกำหนดแนวทำงเบื้องต้นว่ำ จะยึดรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นกรอบหลัก โดยเฉพำะในประเด็นกำรคำนึงถึงเจตนำรมณ์ของ
ประชำชนในท้องถิ่น ประเด็นควำมสำมำรถในกำรปกครองตนเอง ทั้งมิติรำยได้ มิติจำนวนและควำมหนำแน่น
ของประชำกรและมิติพื้นที่เป็นสำคัญ ศึกษำแนวทำงกำรยกระดับและจัดตั้งเทศบำลนครแม่สอดกับ
เทศบำลตำบลท่ำสำยลวดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” ตำมหลักวิชำกำร
หลักกฎหมำยและบริบททำงสังคม เศรษฐกิจ และกำรเมือง ผลจำกกำรศึกษำพบว่ำพื้นที่แม่สอดในส่วน
ของเทศบำลนครแม่สอดและเทศบำลตำบลท่ำสำยลวดเป็นพื้นที่ชำยแดนติดต่อกับเมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ จึงเข้ำลัก ษณะของเมืองที่มีลักษณะพิเศษ หรือ เมืองที่มีลักษณะเฉพำะ
เป็นพื้นที่ที่มีศักยภำพเป็นเมืองเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำนและสำมำรถพัฒนำให้เป็นพืน้ ที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ กำรค้ำและกำรลงทุน ดังนั้นกำรจัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
“นครแม่สอด” จะทำให้สำมำรถจัดบริกำรสำธำรณะที่มีคุณภำพรองรับกำรเจริญเติบโตของพืน้ ทีไ่ ด้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ พื้นที่แม่สอดจึงเป็นโอกำสควำมท้ำทำยใน “กำรจัดกำรเชิงพื้นที่” เพรำะเป็นพื้นที่พิเศษ
ที่มีควำมทับซ้อนกันระหว่ำง “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” กับ “เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษตำก”
จึงมีควำมเหมำะสมที่จะยกฐำนะเทศบำลนครแม่สอดเป็น “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ”
เพื่อให้มีโครงสร้ำงหน้ำที่อำนำจและทรัพยำกรเพียงพอที่จะเป็น "กลไกและเครื่องมือ" ของรัฐ ในกำรจัดกำร
ปัญหำเชิงพื้นที่รองรับกำรบริหำรจัดกำร "เขตเศรษฐกิจพิเศษตำก" ซึ่งสอดคล้องกับควำมเห็นของนักวิชำกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิ สภำขับเคลื่อนกำรปฏิรูปปประเทศ (สปท.) สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) และหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีกำรเสนอ “ร่ำงพระรำชบัญญัติบริหำรรำชกำรนครแม่สอด พ.ศ. ....” โดยคณะรัฐมนตรี
ทั้ ง ในรั ฐ บำลนำยอภิ สิ ท ธิ์ เวชชำชี ว ะ รั ฐ บำลนำงสำวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร เห็ น ชอบในหลั ก กำรของ
ร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว ซึ่งมีสำระสำคัญกำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำร “นครแม่สอด” ให้มีสภำ
นครแม่สอด นำยกนครแม่สอด และคณะกรรมกำรที่ปรึกษำและพั ฒนำนครแม่ สอด มีอ ำนำจหน้ ำที่
ตำมปกติของเทศบำลนคร และอำนำจหน้ำที่พิเศษ ในฐำนะที่เป็น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ คือให้ มีอำนำจในกำรดำเนินกำรตำมกฎหมำย จำนวน ๑๐ ฉบับ ได้แก่ ๑) กฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรลงทุน ๒) กฎหมำยว่ำด้วยกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว ๓) กฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจ
ของคนต่ำงด้ำว ๔) กฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง ๕) กฎหมำยว่ำด้วยธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์
๖) กฎหมำยว่ำ ด้ว ยกำรส่ง เสริม และกำรรัก ษำคุณ ภำพสิ่ง แวดล้อ ม ๗) กฎหมำยว่ำ ด้ว ยผัง เมือ ง
๘) กฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน ๙) กฎหมำยว่ำด้วยกำรจรำจรทำงบก ๑๐) กฎหมำยว่ำด้วยกำรขนส่งทำงบก
ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับกำรจดทะเบียนรถยนต์ ทั้งนี้ ในร่ำงพระรำชบัญญัติจะกำหนดเงื่อนไขไว้ว่ำกำรจะ
ใช้อำนำจตำมกฎหมำยได้นั้นจะต้องมีควำมพร้อมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ โดยมีขั้นตอนในกำรทำงำนร่วมกับ
ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ที่รักษำกำรตำมกฎหมำย โดยมีสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)

- ๑๔ ร่วมพิจำรณำด้วย และเมื่อ ก.พ.ร. จะได้เสนอควำมเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำ หำกเห็นสมควรจะ
ตรำเป็นพระรำชกฤษฎีกำ นครแม่สอดจึงจะสำมำรถใช้อำนำจพิเศษตำมกฎหมำย ๑๐ ฉบับได้ ดังนั้น
คณะกรรมำธิกำรจึงขอสนับสนุนกำรจัดตั้งเทศบำลนครแม่สอดและเทศบำลตำบลท่ำสำยลวด เป็นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ “นครแม่สอด” และเห็นชอบให้มีกำรนำ “ร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบ
บริหำรรำชกำรนครแม่สอด พ.ศ. ....” ในกำรพิจำรณำดำเนินกำรในโอกำสต่อไป
ภำยหลังที่คณะกรรมำธิกำรได้เสนอรำยงำนต่อที่ประชุมแล้ ว ประธำนของที่ประชุม
ได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นต่ำง ๆ
สรุปได้ว่ำ กำรจัดตั้งเทศบำลแม่สอดและเทศบำลท่ำสำยลวดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษจะเกิดผลดีในด้ำนกำรลงทุน กำรค้ำขำย กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจชำยแดน อีกทั้งประเทศเพื่อน
บ้ำนมีกำรจัดรูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแบบพิเศษแล้วเช่นกัน จึงควรพัฒนำของประเทศ
ไทยให้ทันต่อกำรเจริญเติบโตนี้ แต่อย่ำงไรก็ดี เมื่อเข้ำสู่รูปแบบพิเศษแล้ว ควรคำนึงถึงควำมเหมำะสม
ของที่ตั้งกำรบริหำรจัดกำรตำมแนวชำยแดน ได้แก่ งำนตรวจคนเข้ำเมือง ด่ำนศุลกำกร เป็นต้น กำรแบ่งเส้น
เขตชำยแดน ควรมีควำมชัดเจนเนื่องจำกแนวชำยแดนจะมีเส้นทำงธรรมชำติเป็นจำนวนมำก กำรจัดกำร
ควำมขัด แย้งทั้งในด้ำนกำรประกอบธุรกิจชำยแดน และด้ำนควำมมั่นคง กำรจัด กำรควำมสัมพัน ธ์
ระหว่ำงหน่วยงำนกลำงและฝ่ำยปกครองภำยในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้ำน
คณะกรรมำธิกำรได้ตอบชี้แจงประเด็นข้อซักถำมของสมำชิกวุฒิสภำ สรุปได้ว่ำ หำกได้มี
กำรจัดตั้งเทศบำลแม่สอดและเทศบำลท่ำสำยลวดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแล้ว
จะเกิดประโยชน์ต่อกำรลงทุน กำรค้ำขำย กำรขยำยตัวของเศรษฐกิจชำยแดนอย่ำงมำก สำหรับในด้ำน
ควำมมั่นคง ไม่ว่ำจะเป็น กำรเดินทำงข้ำมชำยแดน งำนด้ำนศุลกำกร ได้มีกำหนดไว้เป็นอำนำจพิเศษ
ที่กำหนดไว้ในร่ำงพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรนครแม่สอด พ.ศ. .... ให้นครแม่สอด สำมำรถ
เข้ำไปมีส่วนร่วมกับส่วนรำชกำรผู้ใช้กฎหมำยและดำเนินกำรได้ตำมกฎหมำย อำทิ กฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรลงทุน กฎหมำยว่ำด้วยกำรทำงำนของคนต่ำงด้ำว และกฎหมำยว่ำด้วยคนเข้ำเมือง เป็นต้น
โดยกำหนดให้นครแม่สอดต้องแสดงควำมมีควำมพร้อมและสำมำรถดำเนินกำรได้ตำมกฎหมำยนั้น ๆ
ในส่วนของควำมมั่นคงทำงทหำร ได้แก่ ปัญหำชนกลุ่มน้อย ปัญหำควำมขัดแย้งระหว่ำงชำยแดน ซึ่งเป็น
ปัญหำมำเป็นเวลำนำนแล้วนั้น นอกจำกฝ่ำยทหำร ตำรวจ และฝ่ำยปกครองที่มีหน้ำที่ดูแลในส่วนนี้อยู่แล้ว
หำกมีนครแม่สอด จะสำมำรถช่วยในกำรวำงแผนบริหำรจัดกำรในกำรสร้ำงสัมพันธ์ระหว่ำงประชำชน
ตำมชำยแดนได้อีกด้วย
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบด้ ว ยกั บ รายงานพร้ อ มทั้ ง ข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป

- ๑๕ -

๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการงบประมาณโครงการ
เงิน อุด หนุนสาหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน นัก เรียนระดับปฐมวัยและระดับ ประถมศึก ษา
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมำธิกำรติดตำมกำรบริหำรงบประมำณพิจำรณำเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว
ประธำนคณะกรรมำธิกำรติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ (พลเอก ชำตอุดม ติตถะสิริ)
และรองประธำนคณะกรรมำธิกำรในฐำนะประธำนคณะอนุกรรมำธิกำรติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ
กลุ่มภำรกิจด้ ำนควำมมั่นคง กลุ่มภำรกิจด้ ำนบริหำรและหน่วยงำนอิสระของรั ฐ (นำยวิทยำ ผิวผ่ อง)
ได้ร่วมกันเสนอรำยงำนต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ โครงกำรอำหำรกลำงวันเป็นโครงกำรที่รัฐบำลตระหนักถึง
ควำมสำคัญเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหำภำวะทุพโภชนำกำรในเด็ก โดยแหล่งที่มำของเงินที่นำมำใช้เพื่อดำเนิน
โครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำมำจำกเงินงบประมำณ หมวดเงินอุดหนุน และเงินนอก
งบประมำณ ประเภทเงินรำยได้สถำนศึกษำเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวัน รวมทั้งกองทุนเพื่อโครงกำร
อำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำ คณะกรรมำธิกำรได้พิจำรณำศึกษำปัญหำที่เกิดขึ้นกับกำรบริหำร
จัดกำรงบประมำณโครงกำรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันแก่นักเรียนระดับปฐมวัย และ
ระดับประถมศึกษำในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจำกกำรพิจำรณำศึกษำพบปัญหำที่เกิดขึ้นกับ
กำรบริหำรงบประมำณในโครงกำร ได้แก่ จำนวนนักเรียนจริงในปีกำรศึกษำมำกกว่ำจำนวนนักเรียนที่ได้รับ
กำรจัดสรรเงินอุดหนุน จำนวนนักเรียนไร้สัญชำติ นักเรียนไม่มีชื่อในทะเบีย นบ้ำน และเด็กอำยุต่ำกว่ำ
เกณฑ์ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กซึ่งไม่อยู่ในระบบฐำนข้อมูล กำรได้รับ กำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำ นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๑ – ๓ ในโรงเรียนขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับ
อำหำรกลำงวัน ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจของครูผู้รับผิดชอบโครงกำรเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่ำง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง โรงเรียนขนำดเล็กหรือมีจำนวนนักเรียนน้อยมีงบประมำณไม่เพียงพอ โรงเรียนในสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่สำมำรถเข้ำถึงกองทุนเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียน
ประถมศึกษำได้ และระบบกำรติดตำมประเมินผลกำรดำเนินกำรโครงกำรยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่
โดยคณะกรรมำธิกำรมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ ประเด็นควำมไม่เพียงพอของงบประมำณที่ได้รับกำร
อุดหนุน ควรเพิ่มอัตรำค่ำอำหำรกลำงวันให้กับโรงเรียนทุกสังกัด โดยจัดกลุ่มโรงเรียนตำมจำนวนนักเรียน
ที่กระทรวงศึกษำธิกำรเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ให้กำรสนับสนุนงบประมำณโดยพิจำรณำตำมควำมจำเป็น
ของร่ำงกำยในแต่ละช่วงวัย กำหนดอัตรำค่ำอำหำรกลำงวันต่อหัวที่เท่ำกันในโรงเรียนทุกสังกัด ประเด็น
ควำมล่ำช้ำของกำรรับงบประมำณ ควรกำหนดยุทธศำสตร์ว่ำด้วยกำรจัดหำอำหำรกลำงวันให้มีควำมชัดเจน
และมีควำมยืดหยุ่น สอดคล้องกับปีกำรศึกษำ ทบทวนแนวทำงกำรจัดสรรเงินอุดหนุนให้เหมำะสมกับ
สภำพบริ บทในปั จจุ บั น และปรั บข้ อกำหนด เงื่ อนไขเกี่ ยวกั บกำรใช้ เงินทดรองรำชกำรและกำรใช้

- ๑๖ งบประมำณเหลือจ่ำยในกรณีที่มีเงินเหลือในสิ้นปีงบประมำณ ประเด็นกำรจัดอำหำรกลำงวันให้แก่นักเรียน
ที่ไม่มีสิทธิได้รับกำรอุดหนุนตำมโครงกำร ควรขยำยขอบเขตของกลุ่มเป้ำหมำยให้ครอบคลุมนักเรียน
ไร้ สั ญชำติ นั กเรี ยนที่ ไ ม่ มี ชื่ อในทะเบี ยนบ้ ำน นั กเรี ยนในระดั บมั ธยมศึ กษำปี ที่ ๑ – ๓ ในโรงเรี ยน
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ และเด็กปฐมวัยที่มีอำยุต่ำกว่ำเกณฑ์ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ประเด็นกำรขอรับ
กำรสนับสนุนงบประมำณจำกกองทุนเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำ ควรประชำสัมพันธ์
กิจกรรมกำรดำเนินกำรของกองทุนและสำนักงำนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทรำบถึงหลักเกณฑ์
และวิธีกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนให้มำกขึ้น และควรพิจำรณำทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในกำรขอรับกำรสนับสนุนจำกกองทุนให้สอดคล้องกับบริบทและสถำนกำรณ์ เพื่อให้ครอบคลุมเป้ำหมำย
มำกขึ้น และสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย ประเด็นกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณของบุคลำกรในสถำนศึกษำ
เนื่องจำกโรงเรียนไม่มีบุคลำกรเฉพำะด้ำนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ควรให้
เจ้ำหน้ ำที่สำนั กกำรคลังหรือเจ้ำหน้ ำที่ด้ำนพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีหน้ำที่ในกำร
ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือดำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงกำรเงินอุดหนุน และควรมีกำรสื่อสำร
เชิงรุกและมีช่องทำงกำรสื่อสำรสองทำงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถสอบถำมกรณีที่มีข้อสงสัยได้
ภำยหลังที่คณะกรรมำธิกำรได้เสนอรำยงำนต่อที่ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุม
ได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำได้อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น สรุปได้ว่ำ โภชนำกำรในโรงเรียนและกำรดูแล
สุ ข ภำพเด็ ก เป็ น สิ่ ง ส ำคั ญ ที่ ต้ อ งมี ก ำรบู ร ณำกำรร่ ว มกั น ในทุ ก ระดั บ โดยให้ ชุ ม ชนเข้ ำ มำมี ส่ ว นร่ ว ม
ทั้งในกำรบริหำรจัดกำร ข้อมูลข่ำวสำร และกำรติดตำมประเมินผล ควรมีกำรจัดทำฐำนข้อมูลนักเรียน
เป็นระบบเดียวเพื่อประโยชน์ในกำรนำข้อมูลไปวิเครำะห์ ประมวลผลเกี่ยวกับกำรจัดสรรงบประมำณ
และกำรคำนวณทำงโภชนำกำร ควรให้มีครูโภชนำกำรในแต่ละโรงเรียน มีกำรบูรณำกำรโครงกำร
อำหำรกลำงวันและโครงกำรอำหำรเสริม (นม) ควรทบทวนและแก้ไขปรับปรุงพระรำชบัญญัติกำหนด
แผนและขั้ น ตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่ อ งจำก
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ถ่ำยโอนงบประมำณค่ำอำหำรกลำงวันให้กระทรวงมหำดไทย โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินกำร ซึ่งปัจจุบันงบประมำณที่จัดสรรเพื่ออุดหนุนค่ำอำหำรกลำงวัน
นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงอัตรำอยู่ที่ ๒๐ บำทต่อคนต่อวัน ยังไม่มีกำรพิจำรณำ
ทบทวนตำมที่กฎหมำยกำหนดให้มีกำรพิจำรณำทบทวนกำรกำหนดอำนำจและหน้ำที่และกำรจัดสรร
รำยได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระยะเวลำไม่เกินห้ำปีนับแต่วันที่มีกำรกำหนดอำนำจและหน้ำที่
หรือวันที่มีกำรจัด สรรรำยได้ ทั้งนี้ ควรกระจำยอำนำจและจัด สรรงบประมำณให้โรงเรียนโดยตรง
เพื ่อ ด ำเนิ น กำรโครงกำรอำหำรกลำงวั น ควรทบทวนและแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ก องทุ น
เพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนประถมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจำกมีกำรกำหนดให้นำเฉพำะ
ดอกผลที่เกิดขึ้นจำกเงินกองทุนประเดิมเท่ำนั้นไปใช้จ่ำยเพื่อโครงกำรอำหำรกลำงวัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อ
กำรดำเนินกำร ควรส่งเสริมกำรจัดทำโครงกำรอำหำรกลำงวันตำมเจตนำรมณ์เดิมที่เป็นกำรดำเนินกำร
ตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกำรสอนให้ เด็กเกิด กำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืนทั้งในเรื่องของ

- ๑๗ กำรปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ควรทบทวนกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกองทุนและผู้บริหำรกองทุน ไม่ควร
กำหนดให้ครูเป็นผู้ทำอำหำรเนื่องจำกจะเกิดปัญหำกำรปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตำมกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ
ต่ ำ ง ๆ ได้ ควรก ำหนดควำมหมำยของค ำว่ ำ “อำหำรกลำงวั น ” ให้ มี ค วำมหมำยครอบคลุ ม ถึ ง
กำรดำเนินกำรและอุปกรณ์เพื่อให้ได้มำซึ่งอำหำรกลำงวันด้วย เช่น ตู้เย็นสำหรับจัดเก็บวัตถุดิบ ค่ำไฟฟ้ำ
ค่ำก๊ำซหุงต้ม ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบ รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับรับประทำนอำหำร
นอกจำกนี้ ควรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องได้มีกำรตรวจสอบควำมโปร่งใสในกำรใช้จ่ำยเงินอำหำรกลำงวัน
สำหรับนักเรียน และควรพิจำรณำจัดอำหำรกลำงวันให้แก่นักเรียนในช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) ซึ่งจัดให้มีกำรเรียนกำรสอนออนไลน์ด้วย
จำกนั้น ประธำนคณะกรรมำธิกำรและรองประธำนคณะกรรมำธิกำรได้ขอรับประเด็น
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมำชิกไปพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบด้ ว ยกั บ รายงานพร้ อ มทั้ ง ข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมาธิการ และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ

จานวน ๓ เรื่อง

- ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์ก รจัด สรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน
ด้ วยร่ ำงพระรำชบั ญญั ติ องค์ กรจั ดสรรคลื่ นควำมถี่ และก ำกั บกำรประกอบกิ จกำร
วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีเนื้อหำสำระสำคัญ
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรมีควำมจำเป็นต้องพิจำรณำด้วยควำมละเอียดรอบคอบ แต่เนื่องจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ยังไม่คลี่คลำย จึงควรลดควำมเสี่ยงกำรเดินทำง
และกำรรวมตัว กัน ของบุคคลจำนวนมำก ประกอบกับในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญ ญัต ิฉบับนี ้
คณะกรรมำธิกำรไม่สำมำรถจัดประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตำมนัยของข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๘๖ วรรคสำม (๑) จึงขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวออกไป
เป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน ตำมมำตรำ ๑๓๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ที่ประชุมจึงมีมติ

- ๑๘ เห็นชอบให้คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และกำกับ
กำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขยำยเวลำ
ออกไปเป็นกรณีพิเศษ อีก ๓๐ วัน
นอกจำกนี้ ยังมีเรื่องตั้งกรรมำธิกำรแทนตำแหน่งที่ว่ำงซึ่งไม่ปรำกฏในระเบียบวำระ
กำรประชุมวุฒิสภำ จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้

๑. ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตารวจ
แทนตาแหน่งที่ว่าง
ผลการพิจารณา
โดยที่กรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย กำรยุติธรรม และกำรตำรวจว่ำงลง
ที่ประชุมจึงมีมติตั้ง พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข เป็นกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย
กำรยุติธรรม และกำรตำรวจแทนตำแหน่งที่ว่ำง ตำมที่ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรกฎหมำย กำรยุติธรรม
และกำรตำรวจ (พลตำรวจเอก ชัชวำลย์ สุขสมจิตร์) เสนอ

๒. ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แทนตาแหน่งที่ว่าง
ผลการพิจารณา
โดยที่กรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศว่ำงลง ที่ประชุมจึงมีมติตั้ง
พลอำกำศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ เป็นกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศแทนตำแหน่งที่ว่ำง
ตำมที่ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรต่ำงประเทศ (นำงพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์) เสนอ
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๒๓ นาฬิกา

