๑. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียน
การสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
สาระสําคัญ
คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดรวมกับคณะกรรมาธิการ
การปฏิ รู ปการศึ กษาและทรั พยากรมนุ ษย สภาปฏิ รู ปแห งชาติ จั ดเสวนาเกี่ ยวกั บข อเสนอ
เชิงนโยบาย เรื่อง “การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน” โดยไดนําผลที่ไดจากการ
เสวนาดังกลาวมาวิเคราะหระบบหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งไดศึกษาขอมูลเชิงประจักษจาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนไดนําขอมูลที่ไดมาสรุปและสรุปเปนขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อเกิด
การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอนของประเทศไทยทั้งนี้ โดยไดสรุปหลักการประเด็น
ปญหาของการดําเนินการและการนําเสนอตัวอยางระบบหลักสูตรและการเรียนการสอนของ
บางประเทศ แลวสรุปเปนขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อปฏิรูประบบการเรียนการสอนของประเทศไทย
อยางเปนระบบ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. ควรมีการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการหลักสูตรและการเรียนการสอน
หลักสูตร มีองคประกอบ ๓ ระดับ คือ (๑) หลักสูตรดับที่คาดหวัง (๒) หลักสูตรระดับที่นําไปปฏิบัติ
(๓) หลักสูตรระดับการเรียนการสอน ทั้งนี้ การนําหลักสูตรทั้ง ๓ ระดับดังกลาว ประกอบกันเปน
วงจรในการวิจัย พัฒนา หรือเรื่องอื่นใดเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนเรื่องใดก็ตาม ควรดําเนินการ
บนพื ้น ฐานทางวิช าการ มีก ารวิจ ัย และเก็บ ขอ มูล อยา งครบถว น มีก ารกํ า หนดแผนการ
และกรอบการพัฒนาหลักสูตรในระยะยาวอยางเปนระบบ ตลอดจนมีมาตรการดานกฎหมาย
เพื่อปองกันการแทรกแซงวงจรและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
๒. ควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตร โดยหนวยงานดังกลาวควรเปน
นิติบุคคลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อความเปนอิสระในการดําเนินงาน
๓. ควรมีการพัฒนาครูใหเขาใจในระบบหลักสูตร และเปาหมายการศึกษาที่กําหนดไว
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยที่การพัฒนาควรใชรูปแบบของการ Coaching
หรือการสรางชุมชนการเรียนรูของครู (Personal Learning Community)
๔. กลไกการประเมินในระดับตาง ๆ ควรมีความชัดเจน รวมทั้ง ควรมีการกําหนดบทบาท
และหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของใหชัดเจน

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

(สภายังมิไดรับรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต)

หนวยงานที่รับผิดชอบ

-

ผลการปฏิบัตติ าม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ

-

หมายเหตุ

-

๒. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง แนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต"
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
สาระสําคัญ
คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดตระหนักและเล็งเห็นถึง
ความสํ า คั ญ ต อป ญ หาด า นการศึ กษาในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต โดยเห็ น ว า การแก ไ ข
ปญหาดังกลาวจะประสบความสําเร็จในระยะยาวไดนั้น จําเปนตองอาศัยกลไกดานการศึกษา
เนื่องจากการจัดระบบการศึกษาที่ดีจะเปนการวางรากฐานตอการพัฒนากําลังคนของประเทศใหมี
ความสมบูรณทุก ๆ ดาน ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ รวมทั้งเปนพื้นฐานสําคัญในการสราง
ความรู ความเขาใจระหวางประชาชนและหนวยงานราชการ เปนแนวรวมสําคัญในการปองกัน
เหตุรายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะสงผลใหปญหาการใชความรุนแรงในพื้นที่ลดลงไดและทําใหชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนดีขึ้นตามลําดับ ดังนั้น คณะกรรมาธิการการศึกษาจึงไดมีมติตั้งคณะทํางาน
จัดทําขอมูลการปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตขึ้น โดยคณะทํางาน
ไดดําเนินการพิจารณาศึกษา โดยมีการระดมความคิดเห็นและคนหาแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต มีการเชิญผูชี้แจงจากหนวยงานที่เกี่ยวของมาใหขอมูล ตลอดจน
มีการเดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการการศึกษาในพื้นที่ รวมทั้ง ไดมีการแลกเปลี่ยน
ความเห็นกับกลุมตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครอบคลุมทั้งบุคลากรสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ประเด็นที่ ๑ : การบริหารจัดการการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ขอเสนอตอสถานศึกษาภาครัฐ
๑. ควรกําหนดนโยบายทางการศึกษาในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใตเปนเขตพิเศษ
ที่แตกตางจากพื้นที่อื่น โดยมุงเนนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ และคุณภาพชีวิตประชาชน
ชาวไทย ใหความสําคัญกับเอกลักษณ และบริบทในแตละพื้นที่เปนการเฉพาะ
๒. ควรจัดตั้งศูนยสาํ หรับพัฒนาความรู ความสามารถใหแกครูผูสอนอยางเปนระบบ
๓. รัฐบาลควรใหความสําคัญกับการสอนศาสนาในโรงเรียน
๔. ควรจัดตั้ง “ศูนยบริหารการศึกษาจัดหวัดชายแดนภาคใต” ขึ้น เพื่อเปนการสราง
การมีสวนรวมของชุมชน ทองถิ่น ครู อาจารย นักเรียนและผูปกครองใหเปนหนึ่งเดียวกัน
๕. ควรสนับสนุนและผลักดันใหเกิดการจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบของทวิภาคี
๖. ควรกําหนดใหศึกษานิเทศกเขามามีบทบาทในการกําหนดรูปแบบการจัดการศึกษา
การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือการดําเนินการดานอื่น เพื่อใหการศึกษา
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
๗. ควรพิจารณาแนวทางในการควบรวมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาใหเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด

๘. ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการวัดและประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกใหมีมาตรฐานและเปนทีย่ อมรับของทุกฝาย
๙. ระบบการทํางาน รวมทั้งระบบงานธุรการในสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาและปรับปรุง
โดยใหความสําคัญตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพ
ขอเสนอตอสถานศึกษาภาคเอกชน
๑. ควรจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนใหแกครูและบุลากรทางการศึกษา ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนทัดเทียมกับกลุมครูและบุคลากรทางการศึ กษา
ภาครัฐ
๒. ควรเปดโอกาสใหครูและบุลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษา
๓. ควรมีการประชุมรวมกันของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
๔. ควรจั ด ตั้ ง ศู น ย สํ า หรั บ พั ฒนาศั กยภาพให แ ก ค รู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของ
สถานศึกษาหรือโรงเรียนเอกชน
๕. ควรกําหนดใหศึกษานิเทศกเขามามีบทบาทในการเปนสื่อกลางระหวางครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของเอกชนกับหนวยงานดานการศึกษาของรัฐ
๖. ควรสนับสนุนใหสถานศึกษาเอกชนสามารถดําเนินการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน
และการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางอิสระ
๗. ควรติดตามและแกไขปญหาการคางจายเงินสมทบเขากองทุนสงเคราะหครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
๘. ควรทํ า ความเข า ใจกั บ สื่ อ มวลชนในพื้ น ที่ ใ ห ร ะมั ด ระวั ง การนํ า เสนอข า วสาร
เหตุการณความไมสงบที่อาจสงผลกระทบตอความรูสึกของคนในทองถิ่น ชุมชน สถานศึกษา
หรือโรงเรียน
ประเด็นที่ ๒ : การจัด สรรสวัส ดิก าร สวัส ดิภ าพ การเยีย วยาใหค วามชว ยเหลือครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผูที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
๑. รัฐบาลควรมีแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดใหมีหนวยงานเฉพาะในการรับ
แจงเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ที่ไดสงผลกระทบตอขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
๒. ควรมีการประชาสัมพันธ เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนของครูและบุคลากรทางการศึกษา
๓. รัฐบาลตองสรางความตระหนักและปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบและความเอาใจใส
ใหแกบุคลากร เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน หรือผูที่เกี่ยวของกับการทําหนาที่ติดตอประสานงาน
การเยียวยาใหความชวยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา
๔. ควรจัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน การใหความชวยเหลือครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ผูซึ่งไดรับประโยชนผลกระทบจากการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ใหทัดเทียมกับขาราชการประเภทอื่น
๕. รัฐบาลตองบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการจัดสรรสวัสดิการ
และสิทธิประโยชน ตลอดจนการชวยเหลือเยียวยาแกครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประเด็นที่ ๓ : การบริหารจัดการเงินอุดหนุนนักเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต
๑. ควรจัดตั้งหนวยงานเพื่อทําหนาที่ดําเนินการเกี่ยวกับการใหเงินอุดหนุนนักเรียน
ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยควรมีการกํากับ ติดตามและตรวจสอบ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการดําเนินการดังกลาวดวย
๒. รัฐบาลควรดําเนินการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทางการศึกษาใหกับผูเรียน
โดยแบงออกเปนสองสวน คือ งบประมาณในการพัฒนาผูเรียนและบุคลากรและงบประมาณ
ในสวนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. ควรมีการจัดทําระบบฐานขอมูลนักเรียนใหมีความเชื่อมโยงกันระหวางสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
๔. ควรประชาสั ม พั น ธ ใ ห ผู มี ส ว นเกี่ ย วข องจากทุ กภาคส ว นทราบนโยบายเกี่ ย วกับ
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการใหเงินอุดหนุนแกนักเรียนอยางทั่วถึง
ประเด็นที่ ๔ : การนํากีฬาไปใชในการเสริมสรางสันติสุขในพืน้ ที่จังหวัดชายแดนภาคใต
๑. รัฐบาลและกระทรวงการทองเทีย่ วและกีฬาควรสงเสริมและสนับสนุนการนํากีฬา
ไปใชในการเสริมสรางสันติสขุ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยางจริงจัง
๒. ควรมีหนวยงานกลางทําหนาที่บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน เพื่อใหการ
บริหารจัดการเปนรูปธรรมเร็วยิ่งขึ้น
๓. ควรผลั ก ดั น ให เ กิ ด การจั ด ตั้ ง กองทุ น เพื่ อ ช ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น งบประมาณ
คาใชจายดานกีฬาแกหนวยงาน องคกร หรือสมาคมกีฬาจังหวัดในพื้นที่
๔. การกี ฬ าแห ง ประเทศไทย (กกท.) ควรส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น กี ฬ าสากล ได แ ก
ฟุตบอลฟุตซอล เซปกตระกรอ และปญจสีลัต เปนกรณีพิเศษ
๕. รั ฐ บาลต อ งสนั บ สนุ น และเร ง ผลั ก ดั น ให มี ก ารสร า งและปรั บ ปรุ ง ศู น ย กี ฬ าให มี
มาตรฐานสากล
ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

(สภายังมิไดรับรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต)

-

ผลการปฏิบัตติ าม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ

-

หมายเหตุ

-

๓. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง สะเต็มศึกษา (STEM Education) นโยบายเชิงรุกเพื่อพัฒนาเยาวชน
และกําลังคนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อสารมวลชน
และคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๖๓/๒๕๕๘
วันศุกรที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สงขอสังเกต
วันพุธที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
สาระสําคัญ
คณะกรรมาธิการการ การวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อสารมวลชน
และคณะกรรมาธิ ก ารการศึ ก ษาและการกี ฬ า สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ พิ จ ารณาเห็ น ว า
การจัดการศึกษาจําเปนตองบูรณาการศาสตรดานตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไดรับประโยชน คุณคา
ของการเรียนและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานในอนาคต
และสรางความแข็งแกรงใหกับประเทศดานเศรษฐกิจ ดังนั้น การนําระบบสะเต็มศึกษา (STEM
Education) มาผสมผสานเพื่อใหผูเรียนสามารถบูรณาการความรูที่หลากหลายมาใชในการแกไขปญหา
คนควา และพัฒนาสิ่งใหม จะชวยสงเสริมใหการปฏิรูปการศึกษาทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อใหเด็กและเยาวชนของไทยสามารถ
นําองคความรูมาใชในการพัฒนาสิ่งใหม ๆ นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพได
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) จะชวยพัฒนา
กําลังคนที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรูรูปแบบใหม ๆ เพื่อรองรับการเขาสู
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพในอนาคตได เพื่อความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ในเวทีโลกตอไป
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. วางแผนยุทธศาสตรของประเทศในการพัฒนากําลังคน พรอมทั้งกําหนดใหสะเต็มศึกษา
(STEM Education) เปนวาระแหงชาติ
๒. ควรผลักดันใหเกิดคณะกรรมการสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อเปนกลไก
ในการขับเคลื่อนนโยบาย
๓. สรางความตระหนักเรื่องสะเต็มศึกษา (STEM Education) แกสังคม
๔. สรางเครือขายหุนสวนความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private
Partnership) เพื่ อ ให แ นวทางการขั บ เคลื่ อ นสะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM Education) สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของผูใช (Demand – Driven)

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สรุปผลการพิจารณาขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ของหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
๑. เปาประสงคของการพัฒนา
- ทุกหนวยงานที่เกี่ยวของเห็นดวยกับขอเสนอเปาประสงคของการพัฒนาสะเต็มศึกษา
(STEM Education) โดยทุกหนวยงานมีความเห็นรวมกันวา ควรตั้งคณะกรรมการนโยบายดานสะเต็ม
(STEM) และกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ ดังนี้ (๑) กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
เปนเจาภาพหลัก (๒) หนวยงานรวมประกอบดวย สป.ศธ. /สกอ. /สสวท. /สพฐ. /สกศ. /สอศ.
/สวทน. และ สวทช.

๒. แนวนโยบายสะเต็มศึกษา (STEM Education)
๒.๑ ทุ กหน วยงานเห็ นด วยกั บข อเสนอเรื่ องการกํ าหนดให สะเต็ มศึ กษา (STEM
ผลการปฏิบัตติ าม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ Education) เป นส วนหนึ่ งของยุ ทธศาสตร ประเทศ และเห็ นด วยกั บข อเสนอเรื่ องการวางแผน
ยุทธศาสตรประเทศโดยใชขอมูลขนาดใหญ (Big Data)
ของรายงานการ
๒.๒ ทุ กหน วยงานเห็ นด วยกั บการแต งตั้ ง คณะกรรมการสะเต็ ม ศึ ก ษา (STEM
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ Education) เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย
๓. ประเด็นการสรางความตระหนักเรื่องสะเต็มศึกษา (STEM Education) แกสังคม
- ทุ ก หน ว ยงานเห็ น ด ว ยกั บ ข อ เสนอพั ฒ นาประเทศให ป ระเทศไทยเป น สั ง คม
วิทยาศาสตรฯ โดยการสรางความตระหนักแกสังคมใหเกิดการเรียนรู
๔. สรางเครือขายหุนสวนความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
- ทุ กหน วยงานเห็ นด วยกั บการการขั บเคลื่ อนระบบสะเต็ มศึ กษา (STEM Education)
ระดั บ การศึ ก ษาพื้ นฐาน/ระดั บอุ ด มศึ กษา โดยสํ า นักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิ ก ารให เพิ่ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี สป.สธ. เปนหนวยงานหลักรวมกับ
อพวช./ สวทช. และสื่อสารมวลชน
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๔. รายงานการพิจารณาศึกษา : แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๗๑/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
สาระสําคัญ
คณะอนุกรรมาธิการดานการจัดเก็บรายไดของแผนดิน ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิ จ
การเงินและการคลัง พิจารณาเห็นวา เพื่อใหการจัดเก็บรายไดของแผนดิน การบริหารกิจการที่มี
รายได และการบริหารจัดการสินทรัพยของแผนดินในสวนที่เกี่ยวของกับบทบาทอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงไดมีการพิจารณาศึกษา
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะในสวนที่
เกี่ยวของกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ จากการพิจารณา
ศึก ษาเรื่อ งดัง กลา ว ทํา ใหไ ดรับ ทราบขอ มูล ขอ เท็จ จริง ในเชิง ลึก มากขึ้น โดยมีขอ สัง เกต
และขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. ขอใหพิจารณาปรับฐานราคาปานกลางและลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาทีล่ ง
๒. การปรับปรุงอัตราภาษีปา ยใหทนั สมัย
๓. การพัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บภาษีใหทองถิ่นไดมสี ัดสวนทีส่ ูงขึ้น
๔. การปรับปรุงภาษีสิ่งแวดลอม คาบําบัดน้ําเสีย และคาธรรมเนียม ควรพิจารณา
ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมกฎหมายทองถิ่นเพื่อกําหนดรายการภาษีและคาธรรมเนียม การบริการ
สาธารณะตาง ๆ
๕. กรณีการดําเนินงานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
- ควรกําหนดหลักเกณฑการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินใหเปนรูปแบบเดียวกัน
ทั้งระบบ
- ควรมี ก ารจั ด เก็ บ ภาษี ที่ อํ า นวยความสะดวกให แ ก ผู ที่ ม าเสี ย ภาษี ใ ห ม ากขึ้ น
๖. คณะกรรมาธิ ก ารข อ สั ง เกตต อ การดํ า เนิ น งานของสํ า นั ก งานกรุ ง เทพมหานคร
ในกรณีตาง ๆ ดังนี้
- กรณีการจัดเก็บภาษียาสูบของกรุงเทพมหานคร
- กรณีการกําหนดราคาปานกลางที่ดนิ ใหเปนปจจุบัน
- กรณีการเตรียมการจัดทําแผนที่ภาษีเพื่อเปนฐานขอมูลรองรับภาษีใหมที่รัฐบาล
จะออกมาใชจัดเก็บในอนาคต
- กรณีการสั่งการใหสํานักงานเขตตาง ๆ นําขอมูลการจดทะเบียนพาณิชยไปใช
เพื่อเปนการขยายฐานการเก็บภาษีใหมากขึ้น

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหนวยงานหลักไดประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวข อง
โดยไดรายงานผลการดําเนินการมายังสภา สรุปผลการดําเนินการได ดังนี้
๑. ปรับฐานราคาปานกลางและลดการใชดุลยพินจิ ของเจาหนาทีล่ งประเด็นขอให
พิจารณาปรับฐานราคาปานกลาง
- ไดมีการเสนอใหกระทรวงการคลังเรงรัดการนําเสนอรางพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสราง พ.ศ. .... ตอคณะรัฐมนตรี โดยเร็ว ซึ่งจะทําใหการปรับฐานราคาปานกลาง
ของที่ดินเปนปจจุบันประเด็นการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ลง
- เห็นควรใหมีการดําเนินการตามขอเสนอเพื่อใหการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
ผลการปฏิบัตติ าม
มีหลักเกณฑที่เปนมาตรฐานและมีความเปนธรรม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๒. ประเด็นการปรับปรุงอัตราภาษีปายใหทันสมัย
ของรายงานการ
- เห็นควรรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ในฐานะหนวยงานที่เกี่ยวของ ในสวน
พิจารณาศึกษา จาก
การปรับปรุงภาษีปา ย เพื่อประกอบการแกไขกฎกระทรวงสําหรับอัตราภาษี
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. ประเด็นการพัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บภาษีใหทองถิ่นไดมสี ัดสวนที่สูงขึน้
- เห็นควรรับความเห็นของกระทรวงการคลังในเรื่องการสรางเสริมใหประชาชน
มีจิตสํานึกในการเสียภาษี เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
๔. ประเด็นการปรับปรุงภาษีสิ่งแวดลอม เห็นควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
ในสวนที่เกี่ยวของ
๕. กรณีการดําเนินงานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น
๖. การดําเนินงานของสํานักงานกรุงเทพมหานคร
(ลําดับที่ ๕. และลําดับที่ ๖. รับทราบขอสังเกตของคณะกรรมาธิการและเห็นควรให
หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ)
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๕. รายงานการพิจารณาศึกษา : การพิจารณาศึกษา ภาคที่ ๑ เรื่อง แนวทางการสงเสริมนวัตกรรมการออกกําลังกาย
และการสรางเสริมสมรรถภาพผูสูงอายุ
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
คณะอนุกรรมาธิการสงเสริมนวัตกรรมการแพทยและสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข ไดจัดทําแนวทางการสงเสริมนวัตกรรมการออกกําลังกายและการสรางเสริม
สมรรถภาพผูสูงอายุ โดยไดเชิญผูที่เกี่ยวของจากหนว ยงานตาง ๆ ทุกภาคสวนที่เกี่ย วข อง
เขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผูสูงอายุ ดานการออกกําลังกาย
และการสรางเสริมสมรรถภาพผูสูงอายุ โดยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายสรุปได ดังนี้
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ดานนโยบายและมาตรการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
- ควรมีการกําหนดนโยบาย แผนงาน และการดําเนินงานใหเปนรูปธรรมและครอบคลุม
ควรมี ก ารแต ง ตั้ ง คะกรรมการในการติ ด ตามการนํ า นโยบายไปปฏิ บั ติ ทั้ ง ในส ว นกลาง
และสวนภูมิภาคอยางใกลชิด
- ควรมีการสนับสนุนการดูแล การสงเคราะห การฟนฟุ และการจัดสวัสดิการสังคม
สําหรับผูสูงอายุอยางเต็มที่
- ควรมีการจัดทําขอมูลในระดับพื้นที่ที่เปนปจจุบัน
- ควรมีการกําหนดมาตรการลดหย อนภาษี สํา หรับภาคเอกชนที่เขามามีส วนรว ม
ในการดําเนินการหรือสนับสนุนการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการออกกําลังกายและกิจกรรม
ที่สงเสริมสุขภาพใหกับผูสูงอายุ
ดานการบูรณาการงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
- ควรมี การส ง เสริ ม ให เกิ ด ความร ว มมื อ ในทุ กภาคส ว น ทั้ ง ภาครั ฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนและสงเสริมการออกกําลังกายไปสูเปาหมาย
- ควรสงเสริมบทบาทของครอบครัว ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และองคกรเอกชน
ในพื้นที่ เพื่อเปนผูนําในการสรางคานิยมในการออกกําลังกายของผูสูงอายุ
- ควรสนั บ สนุ น ให เกิ ด การมี ส ว นร ว มของภาคเอกชน โดยการสร า งแรงจู ง ใจ
และมาตรการสนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินธุรกิจที่สนับสนุนสังคมสูงอายุ มีสวนรวมในการศึกษา
รวมทั้ง การจางงานในผูสูงอายุ
ดานงบประมาณดําเนินการ
- ควรมีการแกไขกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อเอื้อใหองคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)
มีทั้งหนาที่และงบประมาณในการดําเนินการอยางแทจริง
- ควรสงเสริมใหมีการบูรณาการจัดสรรงบประมาณที่มีอยูแลวจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใชในการดําเนินงานโครงการนี้

ดานการปฏิบัติดาํ เนินการ
- ควรสรางรูปแบบของกิจกรรมในการเสริมสรางสุขภาพของผูสูงอายุใหมีความหลากหลาย
และแตกตางกัน และควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความสําคัญและมีความจําเปน
โดยควรมีการพัฒนาที่ควบคูไปกับการบริการ
- ควรมีการจัดตั้งเปนชมรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ
- ควรมีการกําหนดใหมีการแขงขันกีฬาเปตองสําหรับผูสูงอายุ เพื่อเปนการสงเสริม
สุขภาพรางกายและจิตใจ
- ควรมีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑและการติดตั้งอุปกรณสําหรับผูสูงอายุ
- ควรมีการจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง โดยจัดทําเปนคูมือ
การสงเสริมการออกกําลังกายและการใชเครื่องมือออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ
- ควรมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภาครั้งที่ ๖๙/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงสาธารณสุข
ดังนี้

กระทรวงตาง ๆ ที่เกี่ยวของเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติม

๑. การสงเสริมและสนับสนุน ใหมีการจัดตั้งชมรมเครือขายการออกกกําลังกายชุมชน
เปนจุดเชื่อมตอระหวางหนวยงานภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ เปนการสงเสริมใหประชาชน
ทุ ก ระดั บ มี โ อกาสเข า ถึ ง การออกกํ า ลั ง กาย สร า งนิ สั ย รั ก การออกกํ า ลั ง กายและเล น กี ฬ า
๒. การสงเสริมใหมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายผูสูงอายุเบื้องตนแบบงาย ๆ ดวยตนเอง
ผลการปฏิบัตติ าม
ในชมรมควรเลือกแบบทดสอบที่แสดงผลการทดสอบที่เปนคาเกณฑของคนไทย
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๓. ควรส ง เสริ ม และสนั บสนุ นให มี การประยุ กตใ ช อุป กรณหรื อศิ ล ปวั ฒนธรรมไทย
ของรายงานการ
ในทองถิ่นนั้น ๆ มาเปนนวัตกรรมการออกกําลังกายรวมกับการใชหลักวิทยาศาสตรการกีฬา
พิจารณาศึกษา จาก
๔. การเลือกอุปกรณหรือเครื่องมือการออกกําลังกาย ควรเลือกใหเหมาะสมกับผูสูงอายุ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๕. การบริ โ ภคโดยมี ที ม ผู นํ า ที่ ไ ด รั บ การเทรน รวมทั้ ง มี การประเมิ น ผลพั ฒ นาทาง
รางกายที่ดีขึ้นอยางสม่ําเสมอหลังการออกกําลังกาย มีผลตอความตองการของผูสูงอายุที่ทําให
เกิดการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง
๖. ในสวนของการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผูประกอบกิจการ หนวยงานที่เกี่ยวของ
เห็นดวยกับแนวทางดังกลาว และสามารถใหการสนับสนุนเพิ่มเติมไดในดานการจัดกิจกรรม
ภายใตโครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาฝมือแรงงานผูสูงอายุตามหลักสูตรที่เหมาะสม
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๖. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรือ่ ง มาตรการหรือแนวทางในการจัดเก็บภาษีจากการสงเงินคาโฆษณา
ไปใหผปู ระกอบการทีอ่ ยูในตางประเทศ โดยไมมกี ารเสียภาษีใหแกประเทศไทย
และจากการดําเนินธุรกิจโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (e - Commerce)
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
เพื่อใหการจัดเก็บรายไดของแผนดินของหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวน
ที่เกี่ยวของกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของกรมสรรพากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
คณะอนุกรรมาธิการดานการจัดเก็บ รายไดของแผนดินจึงไดมีการพิจารณาศึกษามาตรการ
หรือแนวทางในการจัดเก็บภาษีจากการสงเงินคาโฆษณาไปใหผูประกอบการที่อยูในตางประเทศ
โดยไมมีก ารเสียภาษีใหแ กประเทศไทย และจากการดําเนินธุรกิจ โดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
(e - Commerce) โดยมีประเด็นพิจารณาและขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
กรณีที่ ๑. การสงเงินคาโฆษณาไปใหผูประกอบการที่อยูในตางประเทศ โดยไมมีการ
เสียภาษีใหแกประเทศไทย
- เพื่อใหการจัดเก็บภาษีการสงเงินคาโฆษณาไปใหผูประกอบการที่อยูในตางประเทศ
โดยไมมีการเสียภาษีใหแกประเทศไทยเปนไปอยางถูกตอง เปนธรรม และอุดชองโหวกฎหมาย
ตามหลักสากล กรมสรรพากรอาจจะตองแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวของบางมาตรา
เปนตน
กรณีที่ ๒. การดําเนินธุรกิจโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส
- เพื่อใหการจัดเก็บภาษีจากการดําเนินธุรกิจ โดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (e – Commerce)
เปนไปอยางถูกตอง ทั่วถึง และเปนธรรมมากยิ่งขึ้น หนวยงาน ที่เกี่ยวของควรจะตองพิจารณา
ดําเนินการในเรื่องดังกลาว ดังตอไปนี้
๑. กรมสรรพากรอาจจะตองแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรในสวนที่เกี่ยวของใหม อาทิ
มาตรา ๗๐ กําหนดเพิ่มเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๗) มาตรา ๔๐ (๘) ที่จายจาก
หรือในประเทศไทย และมาตรา ๖๕ ตรี
๒. การจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ใหกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
เปนผูรับจดทะเบียนผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และจะตองมีการบังคับใชกฎหมาย
อยางเครงครัด
๓. สํ า หรั บ การจั ดทํ ากรอบพาณิ ชยอิเล็ กทรอนิกส กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศ
และการสื ่อ สารควรพิจ ารณาดํ า เนิน การ ในเรื ่อ งดัง ตอ ไปนี ้ด ว ย (๑) จัด ทํ า ระบบ
และควบคุมกํากับดูแลใหเขาสูระบบครอบคลุมทุกกรณี (๒) จัดทําฐานขอมูลที่ถูกตองครบถวน
เพื่อสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของ (๓) บูรณาการประสานเชื่อมโยงขอมูล ใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

๔. ปจจุบันมีการเปดใชเว็บไซตใหม ๆ มีการปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายสินคาหรือกระทํา
ผิดกฎหมายตาง ๆ เพื่อเปนการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดดังกลาวอยางจริงจัง
สํ า นั ก งานคณะกรรมการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภคควรมี ก ารบั ง คั บ ใช พ ระราชบั ญ ญั ติ ข ายตรง
และตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๕๕ กั บ ผู ก ระทํ า ความผิ ด อย า งเคร ง ครั ด และรวดเร็ ว
และควรมี ก ารบูรณาการการทํางานเพื่ อที่จ ะ ประสานเชื่อมโยงข อมู ลกั บหนว ยงานต าง ๆ
ที่เกี่ยวของดวย
กรณีที่ ๓. การนําระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส (e – Payment)
- ใหกรมสรรพากรประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงินอื่น นําขอมูลการทําธุรกรรมทางการเงินมาใชในการบริหาร
จัดเก็บภาษีอากรอยางทั่วถึงและเปนธรรม
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงการคลัง

ปลัดกระทรวงการคลังไดมีคาํ สั่งแตงตั้งคณะทํางาน เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดเก็บ
ภาษีจากธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e - Commerce) รวมทั้ง มาตรการเพื่อใหผูประกอบ
การจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ โดยมีความเห็น
ตอขอสังเกตสรุปได ดังนี้
๑. กระทรวงการคลังเห็นดวยกับหลักการในการกําหนดใหผูใชผูจายเงินไดหักภาษี
จากเงิ น ได พึ ง ประเมิ น ตามมาตรา ๔๐ (๗) และ (๘) ที่ จ า ยให แ ก บ ริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว น
นิ ติ บุ ค คลที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายของต า งประเทศและมิ ไ ด ป ระกอบกิ จ การในประเทศไทย
อยางไรก็ตาม จะตองมีการแกไขประมวลรัษฎากรและกําหนดแนวทางการดําเนินการรวมกับ
ผลการปฏิบัตติ าม
ประเทศคูสัญญาของไทยดวย
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๒. การกําหนดใหรายจายคาโฆษณาที่ไมไดผานการเสียภาษีเปนรายจายตองหามนั้น
ของรายงานการ
เห็นควรพิจารณากําหนดใหมีการปฏิบัติที่เทาเทียม สําหรับรายจายทุกประเภทที่จายใหแก
พิจารณาศึกษา จาก
ผูประกอบการภายในประเทศและผูประกอบการที่อยูในตางประเทศดวย
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. เห็ น ด ว ยกั บ ข อสั ง เกตของคณะกรรมาธิ การฯ สํา หรั บ การอํา นวยความสะดวก
แกผูประกอบการในการจดทะเบียนผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การวางระบบโครงสราง
พื้ นฐาน เพื่ อรองรั บธุ รกรรม e – Commerce ของประเทศ อย างไรก็ ดี การดํ าเนิ นการในเรื่ อ ง
ดังกลาวจะตองมีการบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของดวย
๔. เห็นดวยกับการนําขอมูลการทําธุรกรรมทางการเงินจากหนวยงานที่เกี่ยวของมาใช
ในการบริ หารจั ดเก็ บภาษี เพื่ อให การบริ หารจั ดเก็ บภาษี อากรเปนไปอย างมี ประสิทธิภาพ
แตทั้งนี้ อาจจําเปนตองแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๗. รายงานการพิจารณาศึกษา : ขอเสนอเชิงนโยบาย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากดวยวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
จากปญหาความเหลื่อมล้ําทางรายไดและระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนั้น สาเหตุ
หลักเกิดจากการที่เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบจากการไมมีอํานาจตอรองกับนายทุน อีกทั้ง
การแขงขัน ในตลาดสินคาเกษตรคอนขางสูง ซึ่งเกษตรกรสวนใหญขาดความรูในการประยุกตใช
หรือพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรจึงไมสามารถวางแผนและตอยอด
ผลผลิตของตนใหเกิดมูลคาเพิ่มได นอกจากนี้ การเพิ่มกําลังแรงงานเพื่อหวังเพิ่มผลผลิ ตนั้น
ทําใหตนทุนสูงขึ้น และขาดความรวมมือระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของในการตอยอดองคความรู
แกเกษตรกรและชุมชน ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม อาศัยกลไกหลักที่เปนความรวมมือระหวางเครือขายมหาวิทยาลัย ๙ เครือขาย
ชุมชนทองถิ่น ผูประกอบการ หนวยงานราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน
การเชื่อมประสาน สูนโยบาย การพัฒนาระดับทองถิ่น ในการคนหาปญหาหรือความตองการ
และรวมแกไขปญหาชุมชนผานกระบวนการวิจัย ปรับเปลี่ยนจากสังคมฐานการผลิตไปสูช ุมชน
สั ง คมแห ง ความรู แ ละการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต และการถ า ยทอดองค ค วามรู วิ ท ยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สูชุมชนที่มีการผสมผสานภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยี โดยยึด
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขอมูลทางวิชาการ จะกอใหเกิดนวัตกรรมในการพัฒนา
ผลิต ผลทางการเกษตร ผลิต ภัณ ฑชุม ชน การจัด การทรัพ ยากรชุม ชน และการทอ งเที่ย ว
โดยชุมชน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ใหชุมชนเขมแข็งอยางเปนรูปธรรมตอไป
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. ขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
- ประเทศไทยจําเปนตองเรงพัฒนาและดําเนินการนําองคความรูดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี และนวั ตกรรมสู ชุ มชน ซึ่ งจํ าเป นต องได รั บความร วมมื อสนั บสนุ นอย างเข มแข็ ง
และตอเนื่องอยางยั่งยืน จากเครือขายมหาวิทยาลัย ๙ เครือขาย หนวยงานภาครัฐ หนวยงานวิจัย
องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคเอกชน
๒. นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
๒.๑ สงเสริมการสราง "องคความรู" แกชุมชนฐานราก
- ควรมีกระบวนการในการสราง "การมีสวนรวม” จากภาคสวนตาง ๆ ในการ
สรางองคความรู ไดแก นักวิจัยจากเครือขายมหาวิทยาลัย ๙ เครือขาย หนวยงานภาครัฐและเอกชน
องคการปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชน และผูประกอบการพัฒนาใหประชาชนในชุมชนชนบท
หรือเกษตรกรสามารถเปนนักวิจัยในพื้นที่

๒.๒. ปฏิ รูป "กระบวนการ" ในการถ า ยทอดองคค วามรู สูชุม ชนแบบมี สวนรวม
ของทุกภาคสวน (ภาคสังคม ภาคผลิตความรูและภาคนโยบาย)
- ควรกําหนดเปนนโยบายระดับชาติ ใชกลยุทธเชิงรุกใหแตละชุมชนสามารถ
เขาถึง "องคความรู" อยางกวางขวางและทั่วถึง
๒.๓ เชื่อ มโยงเกษตรกรผูผ ลิต กับ อุ ต สาหกรรมแปรรูป ผา นวิส าหกิจ ชุ ม ชน
และวิสาหกิจเพื่อสังคม
- ควรสร า งความเข ม แข็ ง ให แ ก ชุ ม ชนชนบท โดยส ง เสริ ม ให เ กษตรกร
และประชาชนมีการรวมกลุมเปนสหกรณ วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม
- จั ด ระบบการตลาดที่ มี การบริ หารจั ด การอย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ เชื่ อมโยง
ระหวาง การผลิตที่ตรงความตองการของตลาดทั่วไปและภาคอุตสาหกรรม มีระบบสนับสนุน
การจําหนายทั้งในระดับชุมชน ประเทศและตางประเทศ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนมั่นคงและเปน
เศรษฐกิจฐานราก ของประเทศอยางแทจริง
๒.๔ สนับสนุนใหเกิดระบบนวัตกรรมการเกษตรและการใชเทคโนโลยี
- ควรสงเสริมการเขาถึงแหลงทุนตนทุนต่ํา โดยจัดใหมีกองทุนเพื่อการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ฐานรากด ว ยวิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และนวั ต กรรม เพื่ อ เป น แหล ง สนั บ สนุ น
การดําเนินงาน โดยมีการ จัดทําแผนดําเนินงานระยะยาวและจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
๒.๕ ควรปรับเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษาไทยใหยึดโยงกับชุมชนและสังคม
๒.๖ ควรปรั บ ปรุ ง แก ไ ขกฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ สนั บ สนุ น ให ก ารดํ า เนิ น งาน
ประสบความสําเร็จ
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กระทรวงวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี ไดจ ัด ประชุม เพื่อ พิจ ารณาศึก ษาขอ เสนอ
เชิง นโยบาย “การพัฒ นาเศรษฐกิจฐานรากดว ยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
ของคณะกรรมาธิก ารการวิท ยาศาสตรฯ โดยไดหารือ รว มกับ หนว ยงานที่เกี่ย วของตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด จํานวน ๗ หนวยงาน โดยสรุปผลการพิจารณาดําเนินการไดดังตอไปนี้
๑. การสงเสริมกรสราง “องคความรู” แกชุมชนฐานราก
ผลการปฏิบัตติ าม
- ประเด็นนี้ หนวยงานมีความเห็นวา ควรจัดระบบฐานขอมูลองคความรูในรูปแบบ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของฐานขอมูล (Platform) และจัดใหอยูในระบบเดียวกัน เชน ศูนยกลางขอมูล เปนตน
ของรายงานการ
๒. การปฏิรูป “กระบวนการ” ถายทอดองคความรูสูชุมชนแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน
พิจารณาศึกษา จาก
(ภาคสังคม ภาคการผลิตความรู และภาคนโยบาย)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- ประเด็นนี้ หนวยงานมีความเห็นเพิ่มเติมวา ภาครัฐควรมีขอมูลดานการเกษตร
ที่เพียงพอและเทาทันความตองการของภาคการเกษตร
๓. เชื่อมโยงเกษตรกรผูผลิตกับอุตสาหกรรมแปรรูปผานวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
เพื่อสังคม
- หนวยงานไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมโดยเสนอใหมีการดําเนินการในลักษณะของ
โครงการนํารอง โดยเลือกสินคาหรือเทคโนโลยีที่พรอมขับเคลื่อนตามขอเสนอเชิงนโยบายดังกลาว

๔. สนับสนุนใหเกิดระบบนวัตกรรมการเกษตรและการใชเทคโนโลยี
- หนวยงานไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา ควรปรับบทบาทมหาวิทยาลัยใหมีนโยบาย
ในการพัฒนาประเทศดวยการยึดโยงกับชุมชนและสังคมใหมากขึ้น ดวยกลไกที่ปฏิบัติไดจริง
ที่มหาวิทยาลัยมีอยูหรือกลไกความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
๕. การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
- ในประเด็นการปรับปรุงระเบียบพัสดุ ใหสิทธิกลุมเกษตรกร/กลุมวิสาหกิจชุมชน/
บุคคลยืมหรือนําพัสดุไปใชประโยชน หนวยงานมีความเห็นวา ควรตั้งเปนกลุมสหกรณหรือกลุม
วิสาหกิจที่มีรูปแบบธุรกิจชัดเจน และใหเกษตรกรเชาใชประโยชนในราคาถูก ทั้งนี้ สําหรับเรื่อง
กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนความรูตามขอเสนอเชิงนโยบายฯ ดังกลาว
หนวยงานมีความเห็นเพิ่มเติมวา ควรเพิ่มเติมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยูในเครือขายดังกลาว นอกจากนี้ เห็นควรใหมีผูแทนจากทุกระดับ รวมถึงผูแทนของชุมชน
และผูทรงคุณวุฒิรวมเปนคณะกรรมการอํานวยการกลาง โดยมีหนาที่เปนผูกําหนดทิศทาง
การดําเนินงานเปนตัวกลางในการประสานงานระหวางภาคสวนตาง ๆ และติดตามประเมินผล
การดําเนินงานดวย
อนึ่ง การทํางานควรเปนไปทั้งจากบนลงลางและจากลางขึ้นบน
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๘. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การตั้งโรงคัดบรรจุผลไม (ลง) ของผูประกอบการชาวตางชาติ
ในจังหวัดจันทบุรี
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงาน
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไดมอบหมายคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชยพิจารณาศึกษาเรื่อง การตั้งโรงคัดบรรจุผลไม (ลง)
ของผูประกอบการชาวตางชาติในจังหวัดจันทบุรี ในการพิจารณาศึกษาไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เขาชี้แจงใหขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาและไดมีขอเสนอแนะ
ดังนี้
๑. ให มี การจั ด ระเบี ย บทางการค า และมี การบั ง คั บ ใช กฎหมายอย า งเข ม ข น ได แ ก
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบธุ ร กิ จ ของคนต า งด า ว พ.ศ. ๒๕๔๒ (ธุ ร กิ จ ล ง ของต า งชาติ
อาจถือเปนธุรกิจ ที่ตองขออนุญาตตามธุรกิจบริการตามบัญชี ๓ (๒๑) ทายพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ พระราชบัญญัติการแขงขัน ทางการคา พ.ศ.๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติคนเขาเมือง
พ.ศ. ๒๕๒๒)
๒. ควบคุมดูแลการเสียภาษีเงินไดใหถูกตองตามระเบียบ รวมทั้งใหมีการกํากับดูแล
การนําเขาสงออกผลไมใหเปนไปตามกฎระเบียบของทั้งประเทศไทยและตางประเทศ
๓. สงเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มชองทางการตลาดใหแกคนไทยที่เคยออกจากตลาดไปแลว
ใหกลับเขามามีบทบาทในการสงออก สนับสนุนกลุม SMEs ในการหาตลาดใหม ๆ ในตางประเทศ
รวมทั้ง วางแนวทางสนับสนุนใหการคาผลไมไทยเปนวาระขับเคลื่อนสําคัญ
๔. มาตรการเพิ่ ม เติ ม อื่ น ๆ ได แ ก ส ง เสริ ม ให มี การรวมกลุ ม และมี การซื้ อขายแบบ
ออนไลน กําหนดใหผลไมเปนรายการสินคาสําคัญที่ควรมีการควบคุมและกํากับดูแลปริมาณ
ที่นําเขาสงออก ตามพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจัก ร
ซึ่ ง สิ น ค า พ.ศ. ๒๕๒๒ จั ด ระบบการเก็ บ ภาษี ร องรั บ มาตรการส ง เสริ ม อื่ น ๆ ให ช าวสวน
มี ค วามเข ม แข็ ง เช น โครงการส ง เสริ ม การรวมตั ว เป น สมาคมการค า และการหาตลาด
ประเทศอื่ น รวมทั้ ง สร า งรู ปแบบการดํา เนินการของสหกรณการเกษตรให มี ค วามเข ม แข็ง
ในการบริหารจัดการการสนับสนุนการเปดเว็บไซตเพื่อการจําหนายผลไม ออนไลน

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๕๐/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงพาณิชย

๑. กระทรวงพาณิชย ในฐานะหนวยงานหลัก ซึ่งรับขอเสนอแนะรายงานการพิจารณาศึกษา
เรื่อง การตั้งโรงคัดบรรจุผลไม (ลง) ของผูประกอบการชาวตางชาติในจังหวัดจันทบุรี ไดจัดใหมี
การประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. สําหรับผลการพิจารณาเรื่องดังกลาว ทุกหนวยงานมีความเห็นตรงกันวา รายงาน
ผลการปฏิบัตติ าม
การพิ จ ารณาศึ ก ษาฯ รวมทั้ ง ข อ เสนอแนะ ของคณะกรรมาธิ ก ารการพาณิ ช ย ฯ ดั ง กล า ว
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
มี ค วามเหมาะสม ซึ่ ง จะทํ า ให ร ะบบการบริ ห ารจั ด การประกอบธุ ร กิ จ การค า ผลไม
ของรายงานการ
ของชาวต า งชาติ มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ถู ก ต อ งและเป น ไปตามกฎหมาย และป อ งกั น การผู ก ขาด
พิจารณาศึกษา จาก
ทางการคา
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมในเรื่องตาง ๆ มาพรอมดวย ๓ ประการ ไดแก
๑) มาตรการจัดระเบียบทางการคา
๒) มาตรการสงเสริมการสงออก การคาและการนําเขา
๓) มาตรการเพิ่มอื่น ๆ
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๙. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง "แนวทางการปฏิรูปการศึกษา"
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
“การศึกษา” เปนสวนหนึ่งที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน เนื่องจากการศึกษา
มีความจําเปนอยางยิ่งตอการวางรากฐานในการพัฒนาคน พัฒนาองคความรูตาง ๆ เพื่อนําองคความรู
ที่ไดไปประยุกตสูการพัฒนาและแกไขปญหาของประเทศชาติใหมีความกาวหนา เปนปกแผน
มั่นคง และมีความเปนปกติสุข มีความเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาอารยประเทศ ซึ่งเปนไปตาม
ยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรีและสอดคลองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒๗ (๕) ดวยเหตุดังกลาว
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดเล็งเห็นวากลไกที่จะนําสูการปฏิรูป การศึกษาอยางแทจริง คือ การให
ประชาชนใหเขามามีสวนรวมกับการขับเคลื่อน และเพื่อใหเกิดกระแส การปฏิรูปที่ขยายวงกวาง
ทุกภาคสวนรับรูอยางทั่วถึง ดังนั้น สภานิติบัญญัติแหงชาติ จึงไดจัดใหมี โครงการสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแหงชาติพบประชาชน (เสวนา ๔ ภูมิภาค) เพื่อ “รับฟงความคิดเห็น เกี่ยวกับการจัดทํา
แนวทางในการปฏิรูปการศึกษา” โดยไดมอบหมายใหคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา
ในฐานะคณะกรรมาธิการสามัญซึ่งมีอํานาจหนาที่เกี่ยวข อง เปนผูดําเนินการ ทั้งนี้ โดยสามารถ
สรุปผลขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการดําเนินการดังกลาวได ดังนี้
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะตอการปฏิรูปดานโครงสรางและระบบบริหารจัดการ
๑. ควรปรับโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยลดอํานาจจากสวนกลาง
ลดสายการบัง คับ บัญชา และกระจายอํา นาจการศึกษาลงสูส ถานศึกษาทั้งในดานวิชาการ
ดานบริหารบุคคล ดานงบประมาณ และดานการบริหารจัดการทั่วไป เพื่อใหโรงเรียนมีฐานะเปน
นิติบุคคล และตองมีระบบการตรวจสอบที่ดีและมีคุณภาพ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลอยางเปนรูปธรรม จึงควรใหมีการตรากฎหมายเพื่อรองรับให
โรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคลขึ้น
๒. ควรปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารจัดการในสวนของการอุดมศึกษาใหม โดยแยก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการ และใหอยูภายใต
กระทรวงการอุดมศึกษา (ใชชื่อใหม) หรือทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม)
๓. ควรวางแผนการผลิตกําลังคนของประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหสัมพันธกับ
แผนการพัฒนาของประเทศในแตละดาน
๔. รั ฐ บาลและกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารควรสนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ให เ กิ ด การจั ด การ
อาชีวศึกษา ในรูปแบบของทวิภาคี (Dual System Education) เพื่อผลิตและสรางชองทาง
การประกอบอาชี พ ให กับ ผูเรี ย น เพื่ อลดป ญ หาการว า งงาน ตลอดจนเพื่ อให วุ ฒิ ก ารศึกษา
และทักษะของนักเรียนสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในพื้นที่

๕. สํ า นั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค ก ารมหาชน)
ตองปรับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
๖. ตองตั้งกรมวิชาการเพื่อทําหนาที่จัดทําหลักสูตรแกนกลาง ประสานงาน เกี่ยวกับ
งานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการในดานหลักสูตร สื่อการเรียนรู การทดสอบ การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาการวิจัยและการแนะแนว เปนตน
ขอเสนอแนะตอการปฏิรูปดานการเรียนการสอน
๑. ควรกําหนดใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ไดมี
สวนรวมในกระบวนการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน
๒. ควรปรับปรุงหลักสูตรการการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงชวงวัยของผูเรียนเปนสําคัญ
๓. ควรกํ า หนดวิชาเรี ย นที่เปนการปลูกฝ งค านิยมรั กชาติเพื่ อให เยาวชนมีจิตสํานึก
ในความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย รวมทั้งปลูกฝงการเปนพลเมืองที่ดี
๔. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางใหผูเรียนเกิดความรู
ความคิด โดยฝกการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล การใฝหาความรู ความคิดริเริ่มสรางสรรค
เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเอง และแกปญหาในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม
ขอเสนอแนะตอการปฏิรูปดานครูและบุคลากรทางการศึกษา
๑. ควรพัฒนากองทุนพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา โดยคํานึงถึง
ระบบเงิ น เดื อ น และค า ตอบแทนของครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให มี ค วามเหมาะสม
สอดคล อ งกั บ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ตลอดจนส ง เสริ ม สนั บ สนุ น สวั ส ดิ ก าร
สวัสดิภาพและสิทธิประโยชน เกื้อกูลอื่น ๆ เพื่อใหความมั่นคงแกครู บุคลากรทางการศึกษา
และครอบครัว
๒. ควรปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตครูใหไดมาตรฐาน
๓. ควรมีระบบและกลไกที่สรางแรงจูงใจใหกับอาจารยผูสอน โดยอาจมีการกําหนด
สวัสดิการและคาตอบแทนใหเหมาะสม หรือกําหนดหลักเกณฑในการจายคาตอบแทนของ
อาจารยในสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงใหมีความเปนธรรม ลดความเหลื่อมล้ําและสงเสริมใหมี
การแขงขันกันดวยความสามารถของแตละบุคคลอยางแทจริง
ขอเสนอแนะตอการปฏิรูปดานทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๑. รัฐตองจัดใหมีสื่อการเรียนรูสิ่งอํานวยความสะดวกทางการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ
รวมทั้ง พัฒนาแหลงการเรียนรูใหมีความหลากหลาย
๒. เพื่อใหผูเรียนในพื้นที่หางไกลไดมีโอกาสเขาถึงสื่อการเรียนรูในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางทั่วถึง
และเทาเทียมกัน รัฐควรวางระบบการใชเครือขายความรวมมือในการจัดการศึกษาทางไกล
ผานเครือขายของมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตาง ๆ ภายใตทรัพยากรหรือกลไกเดิมที่มีมาดําเนินการ
โดยอาจจะขยายใหครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น
ข อ เสนอแนะต อ การปฏิ รู ป การกี ฬ าเพื่ อ พั ฒ นากี ฬ าของประเทศทั้ ง ระบบ 4G
- “การตั้งกระทรวงกีฬา” เพื่อใหการบริหารจัดการเกิดความเปนเอกภาพ และเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ ใหเกิดการกระจายอํานาจการบริหารจัดการสูระดับทองถิ่นเปดโอกาส
ดานการกีฬาใหกับประชาชนไดเขาถึงอยางเทาเทียม
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึ กษาธิ การ ได พิ จารณารายงานการพิจารณาศึ กษา เรื่ อง "แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา” ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา รวมกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมีความเห็นตอรายงาน
การพิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาวสรุปไดวา ที่ประชุมสวนใหญเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
ผลการปฏิบัตติ าม
แตอยางไรก็ตาม ไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ ที่สําคัญ ดังนี้
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑) ดานโครงสรางและระบบการบริหารจัดการ การกระจายอํานาจควรดูความพรอม
ของรายงานการ
โดยกําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติที่เหมาะสมจะกระจายอํานาจไปใหไดใหชัดเจน
พิจารณาศึกษา จาก
๒) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ควรเนนการประเมินผลลัพธกาเรียนรูของผูเรียน และเขาไปชวยเหลือสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
ยังไมไดมาตรฐาน
๓) ดานการเรียนการสอนเห็นด วยในหลั กการใหทุกภาคส วนที่เกี่ย วข องทั้ง ภาครั ฐ
ภาคเอกชน และประชาชน ไดมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ

หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

การประชุมรวมกันของหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่ประชุมมีประเด็นขอสังเกตเกี่ยวกับเรื่อง
ที่ยังไมอาจดําเนินการไดในปจจุบันบางประการ ดังนี้
๑. การจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู รัฐอาจจะตองใชคาใชจายจํานวนมาก ดังนั้น ควรพิจารณา
รูปแบบการพัฒนาดังกลาวในรูปแบบอื่น ๆ ดวย เชน การพัฒนาระบบการใหคาตอบแทน
ตามศักยภาพ
๒. สําหรับขอเสนอแนะ เรื่อง การจัดตั้งกระทรวงกีฬาเปนการเฉพาะ เนื่องจากปจจุบัน
ระบบราชการยังคงมีการบริหารงานที่ไมคลองตัว ดังนั้น กรณีการจะจัดตั้งหนวยงานเพื่อเปาหมาย
ในการปฏิรูปการกีฬาเพื่อพัฒนากีฬาของประเทศทั้งระบบ ควรตั้งเปนหนวยงานอิสระอยูใน
กํากับของการกีฬาแหงประเทศไทยซึ่งทําหนาที่ดูแลการกีฬาในภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้
เพื่อปองกันการทํางานซ้ําซอนกับหนวยงานอื่น ๆ ที่มีอยูแลว และเพื่อสงเสริมใหทุกภาคสวน
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ

๑๐. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การปฏิรูปรูปแบบการปกครองทองถิ่นของเมืองทองเที่ยว
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดกอใหเกิดผลกระทบในหลายดาน โดยเฉพาะ
ดานสังคม วัฒนธรรม การพัฒนาการทองเที่ยวกอใหเกิดการอพยพยายถิ่น การเคลื่อนยายแรงงาน
สงผลตอวิถีชีวิต คนไทย ทั้งระดับครอบครัว ชุมชนและประเทศ เกิดการสูญหายของวัฒนธรรมพื้นถิ่น
รวมทั้งปญหา ดานความมั่นคงปลอดภัย การสรางภาพลักษณและความเชื่อมั่นของประเทศไทย
และคนไทย และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรับนักทองเที่ยวจํานวนมากทําใหเกิด
ปญหาการรักษาความสะอาด มลภาวะ และสิ่งแวดลอม รวมทั้งสภาพธรรมชาติถูกทําลาย
เนื่องจากถูกใชประโยชนเกินความสามารถที่จะรองรับ (Beyond Carrying Capacity) เปนตน
ปญหาเหลานี้มีผลกระทบตอประชาชนและชุมชนซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวโดยตรง
ทั้งนี้ ตนเหตุของปญหาที่สําคัญประการหนึ่ง คือ องคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน
ขาดความรู ดานการจัดการภูมิทัศนและการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวในระดับทองถิ่น
การลงทุนดานการทองเที่ยว เนนการกอสรางมากกวาการจัดการภูมิทัศน และขาดการมีสวนรวม
จากชุม ชนในทองถิ่น และหนว ยงานทุกระดับ ทํา ใหการพัฒ นาการทองเที่ยวใหป ระโยชน
กับทุนภายนอกมากกวาชุมชนในทองถิ่น
สําหรับการศึกษาเพื่อปฏิรูปรูปแบบการปกครองทองถิ่นของเมืองทองเที่ยวและนําเสนอ
รูปแบบการปกครองทองถิ่นที่เหมาะสมกับเมืองทองเที่ยว คณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น
ไดจัด ใหมี ก ารสั ม มนาเชิง ปฏิบัติ การเพื่ อรับ ฟง ความคิ ด เห็น จากผูที่มี สว นได เ สีย โดยตรง
และภาคสวนตาง ๆ ของสังคม และไดศึกษาขอมูลเชิงประจักษในการบริหารจัดการเมืองทองเที่ยวของ
องคก รปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษ ทํา ใหท ราบสภาพปญหาของ
เมืองทองเที่ยวและองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเมืองทองเที่ยวที่แทจริง ไดแก ปญหาในเชิง
โครงสราง ปญหาในเชิงอํานาจหนาที่ ปญหาในเชิงงบประมาณ ปญหาเรื่องรูปแบบของเมือง
ทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย
ผลจากการพิจารณาศึกษาและรับฟงความคิดเห็นทั้งจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
และการลงพื้นที่ ศึกษาดูงาน ทําใหสามารถจัดทําขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรมีการทบทวนรูปแบบและโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเมืองทองเที่ยวเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับเมืองทองเที่ยวแตละพื้นที่
๒. องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเมืองทองเที่ยวควรมีการประสานและรวมมือกับ
ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อใหปญหาที่เกิดขึ้นไดรับการแกไขอยางทันทวงที
๓. ควรใหความสําคัญกับการมีสว นรวมของผูม ีสวนไดเสียโดยตรง (Primary Stakeholders)

๔. รัฐบาลควรพิจารณากําหนด เรื่อง การปรับปรุงโครงสรางและรูปแบบการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเมืองทองเที่ยว เปนนโยบายสําคัญที่ตองดําเนินการใหเกิดผล
เปนรูปธรรม รวมทั้งขยายผลไปใชกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ที่รัฐบาลประกาศจัดตั้งขึ้น
๕. ผลจากการศึกษานี้ สามารถใชเปนตนแบบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในเมืองทองเที่ยว อื่น ๆ เชน เมืองพัทยา ภูเก็ต กระบี่ และสมุย เปนตน
๖. ลักษณะพิเศษของ “องคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับเมืองทองเที่ยว”
ควรมีลักษณะ ดังนี้
๖.๑ มีกฎหมายเฉพาะในการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษสําหรับ
เมืองทองเที่ยว เพื่อดําเนินบริการสาธารณะเต็มพื้นที่เมือง
๖.๒ มีการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับเมืองทองเที่ยว
ในรูปแบบ “สภาและผูจัดการ (Council-Manager)”
๖.๓ มีคณะกรรมการกํากับยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองทองเที่ยว เพื่อเสนอแนะ
และใหคําปรึกษาในการกําหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาเมืองทองเที่ยว ใหคําแนะนํา
เกี่ยวกับการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเมืองทองเที่ยว เสนอความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา
เมืองทองเที่ยวตามที่สภาเมือง ทองเที่ยวขอใหพิจารณา
๖.๔ ให มี การถ า ยโอนภารกิ จ ตามพระราชบั ญญั ติ กําหนดแผนและขั้ น ตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เต็มรูปแบบ กลาวคือ ถายโอน
ภารกิจ บุคลากร งบประมาณ และอํานาจตามกฎหมาย
๖.๕ จัดใหมีระบบการตรวจสอบและถวงดุลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๖.๖ จัดใหภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการบริหารบริการสาธารณะอยางแทจริง
๖.๗ มีการบริหารงานตามหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

(สภายังมิไดรับรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต)

-

ผลการปฏิบัตติ าม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การติดตามขอสังเกต/ ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

-

๑๑. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การสังเคราะหการดูแลผูสูงอายุในประเทศไทย : ปญหาและขอเสนอแนะ
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูด อยโอกาส
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
ประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ และจะเขาสูการเปนสังคม
ผู สู ง อายุ โดยสมบู ร ณ ใ นป พ.ศ. ๒๕๖๔ ในขณะเดี ย วกั น การดู แ ลและพั ฒ นาผู สู ง อายุนั้น
ประเทศไทยจําเปนที่จะตองดําเนินการภายใต รูปแบบการดูแลผูสูงอายุโดยครอบครัวและชุมชน
เปนหลัก ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน และผูสูงอายุ ในคณะกรรมาธิการ
สังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส สภานิติบัญญัติแหงชาติ
ไดตระหนักเห็นความสําคัญของการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จึงไดดําเนินการ
พิจารณาศึกษาประเด็นดังกลาว ทั้งนี้ การดําเนินการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาว มีขอเสนอแนะ
การจัดการดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ดังนี้
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะการทํางานระยะสัน้ ประกอบดวย
๑. การเพิ่มศักยภาพการดูแลผูสูงอายุ
๑.๑ ควรการเพิ่มจํานวนอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชนใหเพียงพอตอจํานวนของ
ผูสูงอายุโดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุที่เปนผูป วยติดเตียง
๑.๒ เพิ่มศักยภาพและทักษะการดูแลใหกับผูดูแลผูสงู อายุ
๑.๓ การเพิ่มขีดความสามารถใหกับชุมชนและเจาหนาที่ในการบริหารจัดการโครงการ
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
๑.๔ การสงเสริมการอนุรักษภูมิปญญาผูสงู อายุและภูมปิ ญญาทองถิ่น และสงเสริม
การมีรายไดเสริมใหแกผูสูงอายุจากผลิตภัณฑภูมิปญญาผูสงู อายุและภูมิปญญาทองถิ่น
๒. งบประมาณ
๒.๑ การจัดทํามาตรการเพื่อสนับสนุนดานงบประมาณสําหรับเปนคาตอบแทน
อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชน
๒.๒ ระบบการสนับสนุนดานงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งนี้
จํ า เป น ต อ งมี ก ารจั ด ทํ า กฎหมายระดั บ ท อ งถิ่ น เพื่ อ รองรั บ การสนั บ สนุ น ด า นงบประมาณ
การดําเนินการการจัดกิจกรรมหรือโครงการในการจัดการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับ
ผูสูงอายุในชุมชน
๓. ระบบฐานขอมูลสุขภาพผูสูงอายุ
- การจัดทําระบบฐานขอมูลสุขภาพของผูสูงอายุในรูปแบบของระบบฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส เสนอใหดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลภาคประชาชนในการจัดเก็บขอมูล
ดานสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนซึ่งมีการดําเนินการจัดเก็บขอมูลโดยอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน
(อผส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) โดยพัฒนาใหเปนระบบฐานขอมูล

อิเล็กทรอนิกสเพื่อนําไปใช ในการสังเคราะหและจัดทําแผนการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของผูสูงอายุในแตละชุมชน
๔. การวางแผนชีวิตภายหลังเกษียณอยางเปนระบบ
- ควรมีก ารรณรงคแ ละสง เสริม ประชาชนใหค วามสํา คัญ กับ การวางแผนชีวิ ต
เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุทั้งดานการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อปองกันไมใหเปนโรค
การออม การลงทุน การมี รายไดเสริม การมีงานทําที่เหมาะสมภายหลังเกษียณอายุและการมี
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อพึ่งตนเองใน การใชชีวิตประจําวัน
ขอเสนอแนะการทํางานระยะกลาง ประกอบดวย
๑. สรางความตระหนักในคุณคาของผูสูงอายุ
๒. การจัดทําแผนชุมชนในการดูแล ชวยเหลือ และพัฒนาผูสูงอายุแบบมีสวนรวม
๓. การจัดทําและเชื่อมตอระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการบริหารจัดการ การประเมินผล
และวางแผนในเชิงยุทธศาสตร
ขอเสนอแนะการทํางานระยะยาว ประกอบดวย
๑. พัฒนาและกําหนดเกณฑการประเมินผลดานการจัดการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ
๒. การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ในการดําเนินการบริหารจัดการโครงการและการ
บริหารจัดการดานการขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากกองทุนผูส ูงอายุและความรวมมือ
กับภาคเอกชนในฐานะหุนสวนทางสังคม
๓. ควรพัฒนากฎหมายระดับทองถิ่นรองรับการดําเนินการในรูปแบบของโรงเรียน ผูสูงอายุ
และการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชน เพื่อใหเกิดเสถียรภาพและความคลองตัวในการดําเนินการ
การบริหารจัดการดานงบประมาณโดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินการของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริม อาชีพผูสูงอายุ รวมทั้งโรงเรียนผูสูงอายุ
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หนวยงานที่เกี่ยวข อง มีความเห็นตอแนวทางและความเหมาะสมของข อเสนอแนะ
เรื่อง การสังเคราะหการดูแลผูสูงอายุในประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน
สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส สรุปสาระสําคัญไดตามลําดับ ดังนี้

ผลการปฏิบัตติ าม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ

กระทรวงการคลัง
- เห็นควรออกมาตรการรองรับผูสูงอายุ โดยมุงเนนใหประชาชนมีรายไดหลังเกษียณ
ที่เพียงพอ ผูสูงอายุมีที่อยูที่เหมาะสม และมีโอกาสไดทํางานตอ รวมถึงการบรรเทาภาระงบประมาณ
ภาครัฐดานสวัสดิการชราภาพในระยะยาวจึงเปนสิ่งที่จําเปน ซึ่ง จะชวยลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม
- การสรางที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ (Senior Complex) เปนมาตรการในการสงเสริม
ที่พักอาศัยที่มีความเหมาะสมและมีสิ่งอํานวยความสะดวกเปนการเฉพาะใหกับผูสูงอายุ
- สินเชื่อที่อยู อาศั ยสํา หรั บผูสู ง อายุ เปนการให เงิน แกผู อายุที่ มี อายุ ๖๐ ป ขึ้นไปมี
ที่อยูอาศัยที่ปลอดภาระหนี้เปนของตัวเอง

- สําหรับการบูรณาการระบบบําเหน็จบํานาญ ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย
บําเหน็จบํานาญแหงชาติ และการจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ (กบช.)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แนวทางและขอเสนอแนะฯ ของคณะกรรมาธิการ มีประโยชนตอการดูแลและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุภายในประเทศ
- กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดมีการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนา
การใชดาน ICT ใหกับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุมที่อยูในชุมชนหางไกล ผูดอยโอกาส
ผูสูงอายุและคนพิการ เพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงและใชประโยชน
กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงแรงงานพิ จ ารณาแลว เห็ น ว า ในภาพรวมมี ค วามเหมาะสม ครอบคลุ ม
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดูแลผูสูงอายุ สมควรที่หนวยงานที่เกี่ยวของจะไปนําไปเปน
แนวทางดําเนินการเพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย มีความเห็นตอขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอเสนอแนะระยะสั้น
๑. เห็นควรศึกษาบูรณาการอาสาสมัคร ใหเกิดโครงสรางภารกิจที่ชัดเจนและสอดประสาน
การทํางานในพื้นที่เพื่อลดความสับสนซ้ําซอนของหนวยงาน
๒. ขอเสนอดานงบประมาณคาตอบแทนอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุเปนขอที่ตองคํานึง
เนื่องจากปจจุบันมีอาสาสมัครที่จัดตั้งโดยหนวยงานราชการหลายหนวยหลายประเภท
๓. การจัดทําและเชื่อมตอระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการบริการจัดการ การประเมินผล
และการวางแผนในเชิงยุทธศาสตร ขณะนี้รอการจัดทําฐานขอมูลของสวนราชการหรือหนวยงาน
ของรัฐใหมีความพรอมที่จะเชื่อมตอและใชประโยชนจากฐานขอมูลตาง ๆ รวมกัน
ขอเสนอการทํางานระยะกลาง
- การจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ แมวากระทรวงมหาดไทยจะมีฐานขอมูลทะเบียนราษฎร
และข อมู ล การจ า ยเบี้ ย ยั ง ชี พ ผู สู ง อายุ แต ใ นด า นข อมู ล ผู สู ง อายุ ป ระเภทอื่ น ๆ หน ว ยงาน
ที่รับผิดชอบโดยตรงตองเปนเจาภาพในการบริหารจัดการ
ขอเสนอการทํางานระยะยาว
- ในการพัฒนาและกําหนดเกณฑการประเมินผลดานการจัดการดูแลและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ การกําหนดมาตรฐานการประเมิน การกําหนดตัวชี้วัดการทํางานของหนวยงานนั้น
ควรที่จะดําเนินการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ
ทั้งหมด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๑. แนวทางขอเสนอแนะฯ ในภาพรวม เปนระโยชนตอการพัฒนาความรวมมือการบูรณาการ
งานผูสูงอายุ เพื่อการดูแลผูสูงอายุในประเทศไทย
๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ไดดําเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ
อยางตอเนื่อง มีการบูรณาการการทํางานรวมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง
และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาดูแลผูสูงอายุ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสง เสริม อาชีพ ผู ส ูง อายุ (ศพอส.) เปน กลไกในพื ้น ที ่น อกจากนี้ ไดดํ า เนิน การในเรื่อง
คลังปญญาผูสูงอายุ รณรงคและสงเสริมการเตรียมความพรอมประชาชนกอนเขาสูวัยสูงอายุ
ทั้งในเรื่องของรายได สุขภาพ กิจกรรมนันทนาการปรับปรุงที่อยูอาศัยใหเหมาะสม

สํานักงบประมาณ
- สํานักงบประมาณไดใหความสําคัญกับมาตรการรองรับสังคมผูสูงอายุ โดยการสนับสนุน
งบประมาณเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๑๒. รายงานการพิจารณาศึกษา : ระบบสารสนเทศดานมาตรฐานและขอมูลการแพทย
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
รายงานผลการดํา เนิน งานคณะอนุ ก รรมาธิ ก ารพิ จ ารณาศึ ก ษาระบบสารสนเทศ
ดานมาตรฐานและขอมูล การแพทยในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแหงชาติ
จัดทําขึ้นเพื่อตอบโจทยปญหาของประเทศไทยเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูลระหว าง
หนวยงานสาธารณสุขและหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ ไดรวบรวม
ข อมู ล จากที่มี อยูเดิ ม พร อมทั้ ง สอบถามจากผูเชี่ย วชาญในสายอาชีพ และ ประชาชนทั่วไป
เพิ่มเติม เพื่อใหเขาใจถึงความตองการของหนวยงานและประชาชนอยางกระจาง และนํามา
จัดทําเปนขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับระบบสารสนเทศดานมาตรฐานและขอมูลการแพทย
ซึ่ ง จะเป น ประโยชน ต อ ทั้ ง ผู ใ ห บ ริ ก ารและผู รั บ บริ ก าร ลดการโต เ ถี ย งของหน ว ยงาน
และบุคลากรที่เกี่ยวของ ทําใหเกิดการทํางาน รวมกันไดและอยูรวมกันอยางผาสุกซึ่งการที่จะเกิด
การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานนั้นจะตอง ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทํางาน
ซึ่ง คณะอนุกรรมาธิการฯ จะไดนําเสนอขอเสนอแนะเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศดานมาตรฐาน
และขอมูลการแพทยจากรายงานฉบับนี้ ตอคณะกรรมาธิการสาธารณสุข เพื่อใหเกิดประโยชน
ตอหนวยงานและผูสนใจที่จะไดนําไปประยุกตใชตอไป
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. ขอเสนอแนะเกี่ยวของกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล
- เห็นควรเสนอกฎหมายคุมครองขอมูลสุขภาพสวนบุคคลเปนกฎหมายเฉพาะทาง
อีกฉบับหนึ่งที่เกี่ยวของกับงานบริการสาธารณสุข โดยตองไมขัดกับกฎหมายกลาง
๒. ขอเสนอแนะเกี่ยวของกับมาตรฐานการสงตอขอมูลสวนบุคคล
- เห็นควรเสนอใหขอมูลสุขภาพสวนบุคคลถือเปนขอมูลละเอียดออน (Sensitive Data)
และควรมีวิธีการจัดการขอมูลละเอียดออนเปนมาตรฐานตามระดับ
- ควรใหมีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน Practice Guideline ในการเปดเผย
Sensitive Data โดยตองมีการกําหนดหรือนิยาม (define) ไว โดยมีเปาหมายวา มีการเปดเผยได
ตามมาตรฐานการรักษาที่แพทยมีการตกลงกันอยูแลวตามหลักการและจรรยาบรรณแพทย
และมี ก ารจั ด ทํ าวิธี การปฏิ บัติที่ ดี ที่จ ะชว ยปองกั นการฟ องร องแพทย ดว ย โดยขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงาน Practice Guideline สําหรับ การเปด – ปดขอมูล

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล

ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐

การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข รวบรวมความเห็นจากการประชุมพิจารณารวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของสรุปได ดังนี้
๑. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นควรใหพัฒนากฎหมายเพื่อคุมครองข อมูล
สวนบุคคลทางการแพทยเปนกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเปนการเฉพาะ และมีขอสังเกตวาอาจเปน
การละเมิดความเปนสวนตัวของบุคคลหากมาตรการในการดําเนินการไมรัดกุมและเหมาะสม
กับความจําเปนในการเปดเผยขอมูล
๒. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เห็นควรผลักดันกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลเปนกฎหมายกลาง และมีขอสังเกตวาควรพิจารณาควบคูไปกับการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลในภาครัฐ ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๓. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นดวยกับหลักการใหมีมาตรฐานที่จําเปน
สํ า หรั บ ข อ มู ล ทางการแพทย แ ละกฎเกณฑ ก ารเชื่ อ มโยงข อ มู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ผ า นระบบ
ผลการปฏิบัตติ าม
สารสนเทศเพื่อสงตอขอมูลผูปวย หรือมาตรฐานอื่นๆ และไมขัดของหากจะมีการเสนอแนะ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ให มี ก ฎหมายคุ ม ครองข อ มู ล ส ว นบุ ค คลเป น กฎหมาย เฉพาะทางอี ก ฉบั บ หนึ่ ง ที่ เ กี่ ย วข อง
ของรายงานการ
กับงานบริการสาธารณสุข โดยตองไมขัดกับกฎหมายกลาง
พิจารณาศึกษา จาก
๔. กระทรวงสาธารณสุข เห็นดวยกับรายงานการพิจารณาศึกษาดังกลาว ในประเด็น
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๔.๑ การมีหนวยงานกลางในการกําหนดมาตรฐานที่ใชตามหนวยงานตางๆ ใหเปน
ที่ยอมรับ
๔.๒ มาตรฐานการสงตอขอมูล โดยเฉพาะมาตรฐานการใชขอมูล เลข ๑๓ หลัก
ของกรมการปกครอง โดยเห็นควรใหแตละหนวยงานดําเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให
ปฏิ บั ติ ไ ด จริ ง โดยมี หน ว ยงานกลางให คํา ปรึ กษาเปนระยะกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข
โดยไมขัดแยงกับกฎหมายกลาง ทั้งนี้ สําหรับประเด็น ๔.๑ และ ๔.๒ ไดมีแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการออกกฎหมายวาดวยแนวทางปฏิบัติคุมครองขอมูลดานสุขภาพสวนบุคคล ไดมี
มาตรฐานโครงสรางขอมูลสุขภาพและการแพทยใหหนวยงานในสังกัดถือปฏิบัติเปนแนวทาง
เดียวกันและมีรางยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (Health Strategy) เพื่อดําเนินการ
กําหนดมาตรฐานขอมูลระบบประวัติสุขภาพผูปวยอิเล็กทรอนิกสที่เปดเผยไดกําหนดมาตรฐาน
กระบวนการเขาถึงหรือการควบคุมการใชระบบประวัติสุขภาพผูปวยอิเล็กทรอนิกส
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๑๓. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง ขอเสนอโครงการโรงไฟฟาถานหินสะอาด ณ บานน้ําบอ
อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการพลังงาน
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
ปจจุบันภาคใตมีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ ๓,๑๒๒ เมกะวัตต เปนกําลังการผลิตที่พึ่งพา
ไดเพียง ๒,๔๗๓ เมกะวัตต รับจากภาคกลางประมาณ ๕๐๐ เมกะวัตตและรับซื้อไฟฟาจาก
มาเลเซียอีก ๓๐๐ เมกะวัตต รวมเปนกําลังการผลิตที่สามารถพึ่งพาไดท้ังหมด ๓,๓๗๓ เมกะวัตต
ขณะที่ความตองการไฟฟา สูงสุดของภาคใตเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๖ อยูที่ ๒,๔๒๔ เมกะวัตต
และขอมูลการพยากรณในป ๒๕๖๒ อยูที่ประมาณ ๓,๒๑๘.๐๐ เมกะวัตต ดังนั้น การพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ า เพื่ อให ส ามารถเดิ น เครื่ องเชิ ง พาณิ ช ย ได ในป ๒๕๖๒ เป น สิ่ ง ที่ ค วรรี บ
พิจารณาและดําเนินการเรงดวน เพื่อปองกันการขาดแคลนพลังงาน ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ
การพลังงาน สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดพิจารณาเรื่องดังกลาว โดยมีประเด็นการพิจารณา
และประเด็นขอสังเกต สรุปไดดังนี้
๑. การพิจารณาความเปนไปไดและความเหมาะสมของพื้นที่ในการกอสรางโรงไฟฟา
- สรุปผลการพิจารณาเห็นวา พื้นที่โครงการมีความเปนไปไดและมีความเหมาะสม
สําหรับการกอสรางโรงไฟฟาฯ รวมทั้งการสรางทาเรือสําหรับขนสงถานหิน โดยอาจมีขอจํากัด
บางประการตามที่กลาวเบื้องตน ซึ่งในทางเทคนิคสามารถแกไขได แตอาจมีตนทุนที่สูงขึ้น
สําหรับนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ไมมีผลกระทบแตอยางใด
๒. การพิจารณาดานผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ และดานการรักษาความปลอดภัย
- สรุปผลกระทบกับประชาชน พิจารณาเห็นวา โดยทั่วไปประชาชนในพื้นที่ใหการ
ยอมรับกับการกอสรางโครงการและมีความคาดหวังวาการมีโครงการจะทําใหชุมชนมีความ
เจริ ญ มี ร ายได มี ง านทํ า ในโรงไฟฟ า หรื อ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ โรงไฟฟ า ที่ มั่ น คงถาวร และชี วิ ต
ความเปนอยูที่ดีขึ้น จึงนาจะใหการสนับสนุนโครงการดังกลาว อยางไรก็ตาม ประชาชนยังมี
ความกังวลตอมลภาวะ และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากโรงไฟฟา รวมทั้งตองการให
การดําเนินการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต หรือผลประโยชนที่ประชาชน และชุมชน
จะไดรับ ใหดําเนินการในลักษณะไตรภาคี ซึ่งกรณีดังกลาวเห็นวาหากมีการดําเนินการโครงการ
โรงไฟฟาจะตองทําใหเปนโรงไฟฟาถานหินสะอาดอยางแทจริง โดยใชมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้ง
มลสารที่ทันสมัยที่สุด เพื่อใหเกิดมลภาวะและผลกระทบตอชุมชนนอยที่สุด รวมทั้ง ดําเนินการกับ
ชุมชนในลักษณะไตรภาคีที่มีชุมชนเปนเปาหมายสําคัญที่สุด หากดําเนินการโดยใหประชาชน
มีสวนรวมตั้งแตเริ่มตน ก็จะทําใหไดรับความรวมมือจากประชาชน และทําใหโครงการมีโอกาส
ประสบความสําเร็จสูง

๓. การพิจารณาดานผลกระทบดานความมั่นคง
- การดําเนินโครงการโรงไฟฟาเปนการลงทุนโครงการขนาดใหญ ทําใหเกิดการสรางงาน
สรางรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งจะเปนโครงการที่นําความเจริญกาวหนาทั้งดานระบบ
สาธารณูปโภค ดานการคมนาคมขนสง การคาและอุตสาหกรรม เขามาสูพื้นที่ทําใหประชาชนมีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีขึ้น ดังนั้น จึงเห็นวา การดําเนินโครงการจะมีผลดีตอความมั่นคงในพื้นที่อยางมาก
รัฐบาลจึงควรมีแนวทางในการสนับสนุนโครงการดังกลาวเปนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการ
ดําเนินโครงการปกติ
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงาน ไดจัดประชุมหารือการพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสม
ขอเสนอ โครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีผูแทนจาก กระทรวงกลาโหม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต
กองทัพบก พลังงานจังหวัดปตตานี สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานและการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยที่ประชุมมีความเห็นวาโครงการฯ อาจจะมีความเหมาะสม
ทางดา นเทคนิ ค หากโครงการฯ สามารถดํา เนิน การได จ ะช ว ยสง เสริ ม เศรษฐกิจ ในพื้ น ที่
และประชาชนมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น โดยมีขอสังเกตเพิ่มเติมบางประการ ดังนี้
๑. กระทรวงพลังงาน โดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีความเห็นเพิ่มเติมวา
โครงการนี้จ ะตอ งดํา เนิน การใหเ ปน ไปตามแผนพัฒ นากํา ลัง ผลิต ไฟฟา ของประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ (PDP 2015) ซึ่งยังไมมีความตองการโรงไฟฟาถานหินในภาคใตใหม
จนกวาชวงเวลา พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนตนไป ดังนั้น การที่จะมีการดําเนินโครงการฯ ในชวงเวลาปจจุบัน
ผลการปฏิบัตติ าม
ควรมีการชะลอออกไปกอน
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ของรายงานการ
ที่ไดใหความเห็นไวในการประชุมหารือ สรุปไดดังนี้
พิจารณาศึกษา จาก
(๑) โครงการฯ มีกําลังการผลิตติดตั้ง ๙,๐๐๐ เมกะวัตต ซึ่งเขาขายตามประกาศ
หนวยงานที่เกี่ยวของ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ในการจัดทํารายงาน EHIA จะตองดําเนินการ
ตามขั้นตอนกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียโดยควร
พิจ ารณาดําเนินการใหค รอบคลุมทุกภาคสว นที่เกี่ย วของ รวมทั้ง เปด โอกาสใหประชาชน
ในพื้นที่ไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอโครงการ
(๒) ควรพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งโครงการให ครอบคลุ มทั้งทางด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ - สังคม ดานเศรษฐศาสตรและดานความมั่นคง
และความปลอดภัย รวมทั้ง กฎหมายขอกําหนดและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
(๓) ควรพิจารณาเลือกใชเทคโนโลยีและความรูดานเทคนิคที่ดีที่สุด และแนวการปฏิบัติ
ดานสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุดควบคูไปดวย
(๔) การดําเนินการในลักษณะไตรภาคี ควรเปนคณะทํางานระดับจังหวัด มีผูวาราชการ
จั ง หวั ด หรื อรองผู ว า ราชการจั ง หวั ด ที่ ไ ด รั บ มอบหมายเป น ประธาน อย า งไรก็ ต ามป จ จุ บั น
กระทรวงพลังงานไดมีการสื่อสารและทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ภาคใตเกี่ยวกับการ
กอสรางโรงไฟฟาถานหินกระบี่ ที่มีกําหนดจายไฟฟาเขาระบบ

ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ และ โรงไฟฟ า ถ า นหิ น เทพา ที่ มี กํา หนดจ า ยไฟฟา เข าระบบ
ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ และป พ.ศ. ๒๕๕๒๗ เพื่อใหประชาชน เกิดการยอมรับการใช
ถานหินเปนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟา ลดการคัดคานการกอสรางโรงไฟฟาในพื้นที่ และสามารถ
กอสรางโรงไฟฟาดังกลาวไดตามกําหนด
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๑๔. รายงานการพิจารณาศึกษา : แนวทางการบริหารจัดการปจจัยการผลิตแบบบูรณาการ
เพื่อความมั่นคงของภาคเกษตร
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
จากการพิจารณาศึกษาปจจัยการผลิตภัณฑ ดิน น้ํา ปุย และสารเคมีเกษตร พันธุและ
เมล็ดพันธุ เครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต และดานอื่น ๆ พบวา
๑) การใชจายการผลิตในการเพาะปลูกไมเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู เกษตรกร
ยังขาดการเรียนรูจากผูประสบความสําเร็จหรือจากเกษตรตนแบบ ขอจํากัดดานแรงงานคน ทุน
องคความรูจากตัวเกษตรกรเอง การเขาไมถึงเทคโนโลยี ขาดการบูรณาการองคความรู ใหม
รวมกับการใชเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ขาดการเขาถึงแหลงทุนดอกเบี้ยต่ํา
๒) นโยบายภาครัฐ โดยการมอบหมายนโยบายจะใชในภาพรวมของประเทศ ซึ่งอาจ
ไมส อดคลองกับความตองการของเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึง การขาดความตอเนื่องในการ
ถายทอดทุกหนวยงานที่เกี่ยวของและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายและผูสั่งการ การโยกยายตําแหนงหนาที่
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. ดานดิน/ทีด่ ิน
เชิงนโยบาย
๑. ควรผลักดันการออกกฎหมายคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมจาการขยายตัวของเมือง
และการประกอบอุตสาหกรรม
๒. ควรผลั กดั น การปรั บ ปรุ ง กฎหมายการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อเกษตรกรรมให ต รงกั บ
วัตถุประสงคของการจัดสรรที่ดิน
๓. ควรผลักดันการกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับใหชัดเจนในการกําหนดเขตการใช
ประโยชนในที่ดินของแตละพื้นที่
เชิงปฏิบัติ
๑. ขับเคลื่อนโครงการโฉนดชุมชน เพื่อใหประชาชนไดใชประโยชนรวมกันอยางถูกตอง
๒. จัดทําโครงการธนาคารที่ดิน สําหรับบริหารจัดการที่ดินที่ไดจากหนวยงานภาครัฐ
ทุกหนวยงาน
๓. ควรเรงดําเนินการจัดรูปที่ดินในระดับจังหวัดกอน เพื่อกําหนดเขตพื้นที่ใหมีความ
เหมาะสมกับการปลูกพืช
๔. ควรเรงการขับเคลื่อนโครงการเสริมสรางระบบนิเวศของดินดวยการใชปุยอินทรีย
ชีวภาพ

๒. ดานน้ํา
เชิงนโยบาย
๑. ควรกําหนดมาตรการการใชน้ําของเกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทาน เพื่อใหมีการใช
น้ําในการเพาะปลูกอยางคุมคา
๒. ควรกําหนดมาตรการการใชน้ําของเกษตร เพื่อใหเกิดความเสมอภาคตลอดลําน้ํา
เชิงปฏิบัติ
๑. ควรเรงการดําเนินงานถายทอดองคความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีน้ําหยด การใหน้ําตาม
ความตองการของพืชแตละชนิด เพื่อสรางความเขาใจอยางแทจริงแกเกษตรกร
๒. ควรเรงดําเนินการขุดบอน้ําในไรนาใหแกเกษตรกร โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ในแตละพื้นที่เปนเกณฑในการกําหนดขนาด เพื่อประโยชนในการใชสอยที่แทจริง
๓. ควรผลักดันเทคโนโลยีการเก็บสํารองน้ําในพื้นที่ดินทราย โดยใชวัสดุปูพื้นบอที่มี
ประสิทธิภาพและความคงทนสูง
๔. ควรเรงใหความรู เกี่ยวกับ การบริหารจั ดการน้ําในภาพรวมของแตละพื้นที่ และ
ความรูในการใชน้ําอยางเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่
๕. ควรเรง ดํา เนิน การจัด ทํา ฝายชะลอน้ํา ในพื้น ที่ตน น้ํา เนื่อ งจากไมส ามารถสรา ง
อางเก็บน้ําขนาดใหญได
๖. ควรเรง ดํา เนิน การใหเ กิด ความรว มมือ ในการบริห ารจัด การแหลง น้ํา เชิง พื้น ที่
โดยบูร ณาการความรว มมือ จากภาครัฐ ภาคเอกชน ชุม ชนในทอ งถิ่น นั้น ๆ เพื่อ ใหเ กิด
การแกปญหาอยางจริงจัง และถาพื้นที่ใดมีขอจํากัดดานศักยภาพที่ไมสามารถหาแหลงน้ํา
ไดเ พีย งพอตอ ความตอ งการ ควรแนะนํา ใหเ กษตรสรา งอาชีพ เสริม ที่เหมาะสม เพื่อ มิใ ห
เกิดปญหาเดิม ๆ ซ้ําซาก
๓. ดานปุยและสารเคมีเกษตร
เชิงนโยบาย
๑. ควรจะมีกฎหมายที่อนุญ าตใหมีการนํา แรโ พแทสเซีย มและฟอสฟอรัส ขึ้น มาใช
ประโยชนได เพื่อลดตนทุนการผลิตปุยเคมีเองในประเทศ
๒. ควรออกกฎหมายใหทันการหลีกเลี่ยงกฎหมายของผูประกอบการปุยที่ใชชองทางอื่นใน
การหลีกเลี่ยง
๓. ควรจะมีคณะกรรมการที่ทําหนาที่ควบคุมและดูแลปุย สารเคมีเกษตรและเมล็ดพันธุ
เชนเดียวกับคณะกรรมการอาหารและยา
๔. แกไขกฎหมายหรือออกกฎกระทรวงใหภาชนะบรรจุปุยเคมีภัณฑและเมล็ดพันธุ
ตองระบุเลขที่ใบอนุญาต และวันเดือนปที่ผลิต/หมดอายุ รวมทั้ง Lot Number (รหัสสินคาที่ผลิต)
ทุก ๆ ชิ้น เชนเดียวกับอาหารและยาที่คนรับประทาน
๕. แกไขกฎหมายหรือออกกฎกระทรวง เพื่อใหมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีคณะเกษตรฯ
เปนหนวยตรวจวิเคราะหปุยและสารเคมีเกษตรได รวมถึงการออกใบอนุญาตใหเอกชนสามารถ
ตรวจสอบปุยและสารเคมีเกษตรได
๖. แก ไ ขกฎหมายหรื อมติ ค ณะรั ฐ มนตรี หรื อออกกฎกระทรวงให การดํ า เนิ น คดี กั บ
ผูกระทําผิดเกี่ยวกับปุย สารเคมีเกษตรและเมล็ดพันธุ ตามกฎหมายจะตองใชพนักงานสอบสวน
ร ว มระหว า งตํ า รวจและฝ า ยปกครอง เช น เดี ย วกั บ คดี ที่ เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม และตองดําเนินคดีในทองที่ท่ีตรวจพบการกระทําผิดทั้งผูผลิตหรือผูจําหนายปุย
และสารเคมีเกษตร

๗. ควรออกมาตรการกําหนดคุณสมบัติและความรับผิดชอบของผูผลิตและจําหนายปุย
และสารเคมีเกษตรใหครอบคลุมถึงการจําหนายตรงและการจําหนายผานตัวแทน รวมถึงเพิ่ม
บทลงโทษที่หนักมากขึ้นและกระบวนการพิจารณาใหรวดเร็วทันตอเหตุการณ
๘. ควรออกมาตรการกําหนดเกี่ยวกับการจําหนายปุยไปยังพื้นที่ตาง ๆ
๙. ควรมีกฎหมายควบคุมการโฆษณาชวนเชื่อทางสื่อตาง ๆ ที่มีการโฆษณาเกินจริง
เพื่ อให เกษตรกรเข า ใจผิ ด หรื อมี ค วามคลาดเคลื่ อนเกี่ ย วกั บ การใช ปุ ย และป จ จั ย การผลิ ต
การเกษตร
๑๐. ควรแกไขกฎหมาย/กฎกระทรวงในการกําหนดการขึ้นทะเบียนปุยอินทรียชีวภาพ
หรือสารชีวภัณฑใหทันตอการพัฒนาของเทคโนโลยี และเกิดประโยชนตอการพึ่งพาตนเอง
ของเกษตรกร
เชิงปฏิบัติ
๑. ควรเรงผลักดันโครงการถายทอดความรูในการใชปุยที่ถูกตองตามหลักวิชาการ
ใหแกนักสงเสริมทุกองคกรและเกษตรผูใชโดยตรงใหครอบคลุมปุยทุกประเภท
๒. ควรผลักดันใหเกิดการจัดตั้งโรงงานปุยแหงชาติที่เปนองคการมหาชน
๓. ควรผลักดันการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามผูผลิตปุยที่ไมได มาตรฐาน
อยา งตอเนื่อง และทัน เหตุการณ ดว ยการสรา งแนวรว มจากเกษตรกรและเปด จุด รับแจง
พื้นที่โดยรวมมือกับหนวยงานปกครองสวนทองถิ่น
๔. ควรบูรณาการรวมกันระหวางกระทรวงสาธารณสุขในการใหขอมูลที่สามารถเขาถึง
ประชาชนเกี่ยวกับสุขภาพและอันตรายจากการใชปุยและสารเคมีเกษตรที่ผิดวิธี พรอมนําเสนอ
ทางเลือกที่เหมาะสมแกเกษตรกรในพื้นที่นั้น ๆ
๔. ดานพันธุและเมล็ดพันธุ
เชิงนโยบาย
ควรออกมาตรการหรื อ นโยบายกํา หนดทิ ศ ทางของการพัฒ นาพัน ธุแ ละเมล็ด พั น ธุ
ใหชัดเจน ทั้งกระบวนการและระยะเวลาเนื่องจากมีความสําคัญตอการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร
การเพิ่ม ผลผลิต และลดตน ทุนการผลิต อีกทั้ง ยัง สงผลตอการกํา หนดนโยบายครัวของโลก
รวมถึงการสรางความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงานของประเทศ
เชิงปฏิบัติ
๑. ควรสงเสริมใหกลุมเกษตรตามภาคตาง ๆ ผลิตพันธุขาวปลูกตามความตองการของ
ตลาดในพื้นที่ของตนเอง
๒. ควรเรง สง เสริม การผลิต พัน ธุแ ละเมล็ด พัน ธุพืช ที่เ หมาะสมกับ พื้น ที่เ พื่อ สรา ง
ความยั่งยืนและการพึ่งพาตนเองของเกษตรในระยะยาว
๓. ควรเร ง ส ง เสริ ม พั น ธุ แ ละเมล็ ด พั น ธุ พื ช ที่ เ หมาะสมกั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดลอม เชน พืชทนแลง พืชที่มีความตนทางโรคสูง เปนตน
๔. ควรผลักดันการศึกษาเทคโนโลยีไบโอชีวภาพสําหรับการผลิตพันธุและเมล็ดพันธุ
อยางโปรงใส
๕. ดานเครื่องจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีการผลิต
เชิงนโยบาย
๑. ควรออกมาตรการในการขึ้นทะเบียนเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อเกษตรกรจะได
นํามาแปลงสภาพเปนทุนยามจําเปน
๒. ควรกํ า หนดมาตรการละเวน ภาษีม ูล คา เพิ ่ม สํ า หรับ เครื ่อ งจัก รกลการเกษตร
เพื่อการลดตนทุนและลดภาระแกเกษตรกร

๓. ควรกํ า หนดนโยบายการสนับสนุน งานวิ จัย เครื่องจักรกลการเกษตรแบบมุงเปา
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับลักษณะการใชงานตามพื้นที่และสถานการณของภาคเกษตร
ในปจจุบัน และกําหนดใหทุกหนวยงานที่ดําเนินการเกี่ยวของกับการวิจัยรวมมือกันเปนหนึ่งเดียว
ในการแกไขปญหาอยางตอเนือ่ งจนสามารถนําไปสูการใชไดจริง
๔. ควรกํา หนดมาตรการ/นโยบายขับ เคลื่อ นเกษตรทฤษฎีใ หมใ นทิศ ทางเดีย วกัน
อยางจริงจังตอเนื่อง โดยมอบหมายใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับภาคเกษตรใชการปฏิบัตแิ บบ
ทําซ้ําบอกตอเพื่อใหเขาถึงเกษตรกรทุกพื้นที่
เชิงปฏิบัติ
๑. ควรจัด ระบบการสง เสริม ใชเ ครื่อ งจัก รกลและเทคโนโลยีแ กก ลุม เกษตรกรที่มี
ความเขมแข็งเพื่อกาลดตนทุนและทดแทนแรงงานคนและผลักดันความรวมมือกับสถาบันการศึกษา
ในทองถิ่นที่มีความชํานาญดานเครื่องจักรกล
๒. ควรจัดตั้งระบบศูนยรวมการถายทอดเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตรจาก
กลุ ม เกษตรกรที่ ป ระสบความสํ า เร็ จ ไปยั ง กลุ ม เกษตรกรอื่ น ๆ เพื่ อ ให เ กิ ด การเข า ถึ ง ของ
เทคโนโลยีในทุกกลุม และเกษตรสามารถนําไปประยุกตใชในพื้นที่ของตนเองไดทันที
๓. ควรเรงสงเสริมเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยวแกกลุมเกษตรกรที่มีความเขมแข็งเพื่อการ
ตอยอดและการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ และชะลอผลผลิตออกสูตลาดพรอมกันเปนการแกปญหา
ในหวงโซการผลิตไดเปนอยางดีควรเรงสงเสริมเทคโนโลยีองคความรูตาง ๆ ในพื้นที่ชนบท
เพื่อใหเกษตรกรสามารถเขาถึงองคความรูตาง ๆ ไดอยางเทาเทียมกัน
๔. ควรเรงสงเสริมใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับภาคเกษตรใชแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม
ในทิศทางเดียวกันอยางจริงจัง
๕. ควรบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และสารสนเทศ กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อพัฒ นาเทคโนโลยีสําหรับการพัฒนา
ภาคการเกษตรในทิศทางเดียวกันใหมากขึ้นกวาในปจจุบัน
๖. ดานอื่น ๆ
เชิงนโยบาย
๑. ควรออกมาตรการชวยเหลือ สนับสนุน หรือสิทธิพิเศษอยางเปนรูปธรรมในดาน
ปจจัยการผลิต ดานการตลาดแกเกษตรกรที่เขาสูระบบเกษตรแบบแปลงใหญ และระบบโซนนิ่ง
๒. ควรออกมาตรการสนับสนุนและสงเสริมเพื่ออนุรักษการใชวิถีชีวิตเกษตรดั้งเดิมเพื่อ
การยังชีพและการพึ่งพาตนเอง
๓. ควรกํ า หนดนโยบายในการพั ฒนาภาคเกษตรในภาพรวม และกํ า หนดแผนการ
ปฏิบัติในระยะตาง ๆ โดยใหหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภาคเกษตร มุงเปาในทิศทาง
เดียวกันแทนการมุงเปาเฉพาะหนวยงาน
๔. ควรออกมาตรการ/นโยบายคุม ครองความเสี ยหายแก เกษตรกรอัน เนื่ องมาจาก
นโยบายภาครัฐ เพื่อปองกันการใชนโยบายในการชวนเชื่อประชาชน
๕. ควรออกมาตรการ/นโยบายสงเสริมโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคสําหรับ
ภาคเกษตรที่มีขอยกเวนทางดานความคุมทุนทางเศรษฐศาสตร แตคํานึงถึงการใชประโยชน
และการเพิ่มมูลคาผลผลิตของเกษตรกรแทน
เชิงปฏิบัติ
๑. ควรสงเสริมองคความรู เกี่ ยวกับระบบบัญชีธุรกิจการเกษตรควบคูไปกับระบบบั ญชี
ครัวเรือน
๒. ควรสงเสริมการศึกษาในทุกระดับใหเห็นความสําคัญของอาชีพเกษตร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการปลูกฝงในระดับเยาวชน

๓. ควรผลักดันแนวทางการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ย วของกับภาคเกษตร
ใหมุงเปาในทิศทางเดียวกันแทนการมุงเปาเฉพาะหนวยงาน นอกจากนี้ขอมูลของหนวยงานตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตรควรมีจุดศูนยรวมที่เดียวและควรเปนขอมูลที่ทันสมัยตอเหตุการณ
ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือโซเชียลมีเดีย
๔. ควรผลักดันใหหนวยงานปกครองสวนทองถิ่นที่มีหนวยงานบริการเทคโนโลยีเกษตร
ประจําตําบล สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยเหลือเกษตรกรไดทันตอความตองการ
ของเกษตรกร
๕. ควรสงเสริมการศึกษาระดับความเชี่ยวชาญแกเจาหนาที่ภาครัฐรุนใหม โดยรวมมือ
กับสถาบันการศึกษาในทองถิ่น เพื่อใหเกิดทักษะดานการปฏิบัติการและสามารถชวยเหลือ
ใหคําปรึกษาแกเกษตรกรไดทันตอสถานการณและเพื่อทดแทนเจาหนาที่ภาครัฐที่ตองปลด
เกษียณไป
๖. ควรสงเสริมโอกาสใหสภาเกษตรกรจังหวัดรวมกันพิจารณาปญหาและแนวทางการ
บริหารจัดการภาคการเกษตรอยางเปนรูปธรรม
๗. ควรผลักดันการขึ้นทะเบียนเกษตรกรอยางจริงจังโดยใชหมายเลขบัตรประชาชน
๑๓ หลักและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของกับภาคการเกษตรควรใชฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อความ
สะดวกในการใหการสนับสนุนหรือชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ เปนตน
๘. การชวยเหลือเกษตรกรในทุกนโยบาย ควรพิจารณาจากความสามารถของกลุม
เกษตรกรเป น หลั กไม ค วรใช การปฏิ บั ติ ต อกลุ ม เกษตรกรด ว ยวิ ธี การเดี ย วกั น หรื อส ง เสริ ม
ในทิศทางเดียวกัน ควรสงเสริมในสิ่งที่กลุมเกษตรกรมีความตองการและมีความพรอมที่เหมาะสม
ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

๑. ดานดิน/ทีด่ ิน
๑. สงเสริมการผลิต การใชปุยอินทรียและวัสดุอินทรีย
๒. บริ หารจั ด การพื้น ที่เกษตรกรรม (Zoning) ให มี การผลิ ต สินค าเกษตรตามความ
เหมาะสมของพื้นที่ รวมทั้งการลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมีขอเสนอแนะคือ
ผลการปฏิบัตติ าม
ควรมีขอบังคับในการใชและรักษาทรัพยากรดินและมีหนวยงานกลางจัดทําระบบฐานขอมูล
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ เชิงพื้นที่
ของรายงานการ
๓. มีการแกไขปญหาที่ดินโดยแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) และ
พิจารณาศึกษา จาก
การจัดที่ดินทํากินใหชุมชนในรูปแบบสหกรณ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม ในลักษณะแปลงรวม
หนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยไมใหกรรมสิทธิ์
๒. ดานน้ํา
๑. โครงการบูรณาการมาตรการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง
ป ๒๕๕๘/๕๙
๒. โครงการกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน
๓. โครงการแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ําเพื่อใชประโยชนในการทําเกษตรกรรม

๔. การบริหารจัดการน้ําแบบยั่งยืน โดยมีขอเสนอแนะคือ การควบคุมการใชน้ําของ
เกษตรกร การจัดทํากฎหมายเพื่อบริหารจัด การน้ํา การควบคุมการอนุรักษและแกป ญ หา
ทรัพยากรน้ําอยางมีเอกภาพ รวมทั้งการบูรณาการองคความรูดานน้ําและการบริหารจัดการน้ํา
ในพื้นที่
๕. โครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแลง และในพื้นที่
นอกเขตชลประทาน
๖. นโยบายเพื่อแกไขปญหาเรื่องน้ําในเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (Area base approach)
๗. มีการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาภัยแลง และขาดแคลนน้ําในแหลงน้ําธรรมชาติ
โดยขุดลอกและบํารุงรักษารองน้ําภายในประเทศ แมน้ําสายหลักและแมน้ําสาขา
๓. ดานปุยและสารเคมี
๑. การดําเนินงานสงเสริมการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต
๒. การแกไขพระราชบัญญัติปุย
๓. โครงการประชารัฐเพื่อปจจัยการผลิตทางการเกษตรโดยการประสานความรวมมือ
กับภาคเอกชน ตลอดจนการจัดตั้งรานจําหนายปจจัยการผลิตคุณภพ (Q-SHOP)
๔. ดานพันธุ และเมล็ดพันธุ
๑. โครงการพัฒนาเปนศูนยกลางการผลิตเมล็ดพันธุรองรับประชาคมอาเซียน
๒. การจัดตั้งกองวิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุพืช
๓. การจัดทําแผนการผลิตพันธุพืชและเมล็ดพันธุ
๕. ดานเครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีการผลิต
๑. โครงการสงเสริมการใชเครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร
๒. โครงการสงเสริมการใหบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดตนทุน
๓. การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการปลูกพืชตามนโยบาย เชน การปลูกพืชไร
น้ํานอยและการใชเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ
๖. ดานอื่น ๆ
๑. มีการดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม
ขนสงของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๘ โดยกําหนดใหมีการคมนาคมขนสงเพื่อสงเสริมการเกษตร
แบบบู ร ณาการ และมี โ ครงข า ยทางหลวงชนบทเชื่ อ มโยงแหล ง ผลิ ต ทางการเกษตรกับ
ภาคอุตสาหกรรม
๒. กระทรวงมหาดไทย มีขอเสนอแนะ คือ การกําหนดมาตรการตาง ๆ ของภาครัฐ
ควรมีความยืดหยุนและสอดคลองกับความตองการของเกษตรกร และการสงเสริมใหมีการ
รวมกลุมเกษตรใหมีความเขมแข็ง

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

หมายเหตุ

“ภาษีขาย” ที่ผูประกอบการเรียกเก็บจากผูซื้อ กับ “ภาษีซื้อ” ที่ผูประกอบการจาย
เพื่อซื้อวัตถุดิบ ซึ่งในระบบภาษีมูลคาเพิ่มหากผูประกอบการชําระภาษีซื้อไวมากกวาภาษีขาย
ผูประกอบการก็จะไดรับคืนภาษีที่ชําระไวเกิน ทั้งนี้ การขอยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มจะทําใหผูผลิต
เครื่องจักรกลการเกษตรไมสามารถขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มที่เปนภาษีซื้อได

๑๕. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้
กรณีศึกษาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเทีย่ ว
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบด้วย
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ
และส่งข้อสังเกต
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗
สรุปสาระสาคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ส่งข้อสังเกต
วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สาระสาคัญ
เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
มีประวัติความเป็นมาเป็นเวลานานกว่า ๑๐๐ ปี โดยกฎหมายทีม่ ีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบนั มี ๒
ฉบับ คือ พระราชบัญญัตโิ บราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งมีผลบังคับใช้มากกว่า ๕๐ ปี
ทั้งนี้ การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวจะทาให้กระทบถึงปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้
กฎหมายที่บัญญัติไว้ เมื่อนามาใช้บังคับแล้วไม่ประสบผลสาเร็จ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการ
ป้องกันคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ซึ่งจะได้เป็นข้อมูลเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
ยกร่างกฎหมาย และแจ้งไปยังฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
โดยสาระสาคัญที่คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พิจารณาศึกษาประกอบด้วย ความเป็นมาและ
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติในอดีต อาทิ กฎหมายตราสามดวง หมายประกาศเขตรางวัดผู้ร้ายบุกวัด ประกาศ
จัดการตรวจรักษาของโบราณ พระราชบัญญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานสาหรับพระนคร
พระราชบัญญัติว่าด้วยการส่งโบราณและศิลปวัตถุออกนอกประเทศ พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็นต้น
ทั้งนี้ ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมีผลใช้บังคับในปัจจุบันมีหลายประการ ได้แก่
๑) ปัญหาคานิยามคาว่า “โบราณสถาน” “โบราณวัตถุ” “ศิลปวัตถุ”
๒) ปัญหาการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน และโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
๓) ปัญหาการกาหนดเขตโบราณสถานและการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
ในเขตโบราณสถานหรือเขตใกล้ชิดโบราณสถาน
๔) ปัญหาเกี่ยวกับโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน
๕) ปัญหาเกี่ยวกับการค้าโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ
๖) ปัญหาการส่งหรือนาโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุหรือชิ้นส่วนของโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
ออกนอกราชอาณาจักร
๗) ปัญหาการส่งหรือนาโบราณวัตถุที่มีแหล่งกาหนดในต่างประเทศเข้ามา ในราชอาณาจักรไทย

๘) ปัญหาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
๙) ปัญหาเกี่ยวกับซากเรืออับปางและแหล่งโบราณคดีใต้นา้
๑๐) ปัญหาเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่
๑๑) ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตทาการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดาเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
แล้ว มีข้อเสนอแนะว่าเห็นสมควรที่จะปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมี
หลายประเด็นที่สมควรปรับปรุงแก้ไขยกร่างเพิ่มเติม อาทิ นิยามของคาว่า “โบราณสถาน”
โบราณวัตถุ” และ “ศิลปวัตถุ” ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ชัดเจนและรองรับหรือสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลที่อนุสัญญาร่างหระเทศของยูเนสโกที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคี กาหนดบท
นิยามของคาว่า “มรดกโลกทางวัฒนธรรม” และบัญญัติแยกเรื่องการคุ้มครองการบริหาร
จัดการโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกไว้อีกหมวดหนึ่งต่างหาก รวมทั้งการคุ้มครองมรดก
วัฒนธรรมพื้นบาน มรดกสถาปัตยกรรม เป็นต้น และให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และควรคานึงถึงกฎหมายคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย
ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

กระทรวงวัฒนธรรม

กระทรวงวัฒนธรรมวัฒนธรรมได้นารายงานของคณะกรรมาธิการประชุมหารือร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว โดยมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้
๑. การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ผลการปฏิบัตติ าม
ควรปรับให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีด้วย เช่น
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
อนุสัญญาว่าด้วยวัตถุทางวัฒนธรรมที่ถูกขโมยหรือส่งออกโดยมิชอบ ค.ศ. ๑๙๙๕ อนุสัญญาว่า
ของรายงานการ
ด้วยการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมใต้น้า ค.ศ. ๒๐๐๑ เป็นต้น
พิจารณาศึกษา จาก
๒. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการอบรมมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวให้แก่มัคคุเทศก์และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวดาเนินการกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง หากกระทรวงวัฒนธรรมมีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะได้ปรับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขและแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ

การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

กระทรวงวัฒนธรรมเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการและจะได้นาข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะไปดานเนการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

-

๑๖. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง ผลกระทบมาตรการผานแดน – ถายลําของประเทศตอการ
จัดเก็บภาษีสินคา
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
จากการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ณ ดานศุลกากรแมสอด จังหวัดตาก และจังหวัดแมฮองสอน เมื่อวันที่
๓๐ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ พบวา มีรถยนตมือสอง รถจักรยานยนต รถจักรยาน
ตกคางอยูบริเวณชายแดนดานศุลกากรแมสอดเปนจํานวนมาก โดยรถดังกลาวเปนสินคาที่
นําเขาจากตางประเทศ ผานพิธีการศุลกากรตามประกาศถายลําผานแดนจากประเทศที่สาม
นําผานประเทศไทยเพื่อไปจําหนายยังประเทศเมียนมาร เปนรถมือสองที่ไดรับการยกเวนภาษี
อากรตามประกาศกรมศุลกากร แตปรากฏวาสินคาถายลําผายแดนบางสวนไมมีการนําผานแดน
ออกไปนอกราชอาณาจักรจริง มีการลักลอบซื้อขายเพื่อใชในประเทศ เพื่อหลีก เลี่ย งภาษี
ซึ่งกรมศุลกากรไดพยายามผลักดันใหมีการผานแดนสินคาเหลานี้ออกไปนอกราชอาณาจั กร
โดยเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ๒๑) พ.ศ. ๒๕๕๗ (เพิ่มบท
นิยามคําวา “การผานแดน” และ “การถายลํา” และระเบียบวาดวย “ของตกคาง” ใหชัดเจน
โดยมีมาตรการควบคุม กํากับดูแล การสงออกนําเขาสินคา ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๐๑/
๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง พิธีการศุลกากรวาดวยการผานแดนและประกาศ
กรมศุลกากร ที่ ๒๑๑/๒๕๕๘ ออกไปภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ แตในทาง
ปฏิบัติกลับมิไดมีการดําเนินการอยางจริงจัง
นอกจากนี้ยังพบสินคาที่หามนําเขามาจํานวน ๘ รายการของกระทรวงพาณิชย เชน
เครื่องยนต สวนประกอบของรถยนต ยางรถยนตใชแลว เปนตน และมีหลายรายการที่เปน
สินคาที่มีมาตรการนําเขา – สงออก อาทิ สินคาที่ตองขออนุญาตนําเขา ๑๗ รายการ สินคาที่ตอง
ชําระคาธรรมเนียมพิเศษการนําเขา ๓ รายการ สินคาเปดตลาดตามขอตกลง WTO ๒๒ รายการ
ซึ่งลวนเปนสินคาที่ออนไหว มีผลกระทบตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติโดยรวม
ทั้งนี้ จากความซ้ําซอนในการดูแลสินคานําเขา – สงออก หรือการนําผานของหนวย
ของรัฐ ระหวางกรมศุลกากรที่มีเจตนารมณในการอํานวยความสะดวกและสอดคลองเรียบงาย
โดยพัฒนาระบบการผานแดนของอาเซียนภายใตกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวย
ความสะดวกในการขนสง สิน คา ผา นแดนกับ กระทรวงพาณิช ย ที่มีวัต ถุป ระสงคเ พื่อดูแ ล
ความมั่น คงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน อุส าหกรรมภายในประเทศ เกษตรกร และ
ความปลอดภัย ดานสุขอนามัย ตองมีการขึ้นทะเบี ยนขออนุญาตในการสง ออกหรื อนํา เข า
ประกอบกับมาตรการในการกํากับดูแลตางกัน มีความเหลื่อมล้ํากันมากจนเปนชองวางทางกฎหมาย
ที่เอื้อประโยชนในการนําผานสินคาโดยไมตองขออนุญาตและเสียภาษีอากรใด ซึ่งการที่ไทย
ใหสินคาของประเทศอื่นขนผานดินแดนไปยังประเทศที่สามไดอยางเสรี กอใหเกิดความเสียหาย
หลายประการ เชน ทําใหสินคาของประเทศเพื่อนบานสามารถแยงตลาดสงออกของไทยได

สง เสริม ใหป ระเทศเพื่อนบา นมีศัก ยภาพในการแขง ขัน มากขึ้น ผูป ระกอบการที่ป ระกอบ
ธุรกิจรถยนต รถจักรยานยนต และรถจักรยานใชแลวอยางถูกตอง ไมไดรับความเปนธรรม
และเสียเปรียบ การกระจายสินคาของไทยไปยังภูมิภาคอาเซียนและประเทศที่สามภายใต AEC
ไมเกิดขึ้นจริง รัฐสูญเสียรายไดจากสินคาผานแดนเทียม เกิดการลักลอบหนีพิธีการศุลกากรงายขึ้น
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ระยะสั้น
๑. สั่งการใหกรมศุลกากรเครงครัดในการควบคุมของผานแดน
๒. ตรวจสอบเหตุ ใ ดของผ า นแดนจึ ง สามารถซื้ อขายภายในประเทศได มี ผู ใดต อ ง
รับผิดชอบ รวมถึงมีการวางประกันของผานแดนเปนรายเที่ยว หากไมมีการขนผานออกไปจริง
จึงคืนประกันที่เก็บไว
ระยะกลาง
๑. แกไ ขประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๑๐/๒๕๕๘ ลงวัน ที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๕๘
เรื่อง พิธีก ารศุล กากรวา ดว ยการผา นแดน เพื่อกํา หนดดา นและเสน ทางในการขนสงและ
ประสานกับกระทรวงพาณิชย เพื่อออกกฎกระทรวงกําหนดดาน และจุดเขา – ออก สินคา
ผานแดนใหเหมาะสม
๒. ใหกระทรวงพาณิชยกําหนดสินคาที่หามนําเขาหรือกําหนดปริมาณสินคาผานแดน
สําหรับสินคาออนไหว มีผลกระทบตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ โดยมิตองรอใหผูมี
สวนไดเสียมารองเรียนกอน
๓. รายการสิ น ค า ที่ มี ม าตรการต า ง ๆ ภายใต การกํ า กั บ ดู แ ลของกระทรวงพาณิชย
กรมศุลกากรไมควรมีมาตรการออกมาซ้ําซอน และตางมาตรฐานกัน
ระยะยาว
๑. ใหกรมศุลกากรยกเลิกประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๘ เรื่อง พิธีการศุล กากรวา ดว ยการผานแดนเพื่อมิใหมีการขนสินคา ของประเทศอื่น
ผานแดนประเทศไทย เพื่อบีบคั้นใหมีการเจรจาภายใตกรอบอาเซียนใหจบโดยเร็ว และเพื่อให
การเจรจาเพื่อจัดทําพิธีสารแนบทายความตกลงวาดวยการผานแดนอาเซียนคืบหนาและเสร็จสิ้น
๒. ตั้ง คณะทํา งานประกอบดว ยหนว ยงานที่เ กี่ย วขอ ง อาทิ กรมการขนสง ทางบก
กรมศุลกากร กรมการคาตางประเทศ เพื่อรวมกันยกรางและจัดทําความตกลงทวิภาคี วาดวยการ
ผานแดนกับประเทศเพื่อนบานในลักษณะเดียวกับความตกลงไทย – ลาว
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงการคลัง

ผลการปฏิบัตติ าม
ระยะสั้น
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. ดําเนินการจัดหาระบบติดตามทางศุลกากรภายใตเทคโนโลยี e-Lock
ของรายงานการ
๒. ดําเนินการซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรการควบคุมกลุม
พิจารณาศึกษา จาก
ของที่มีความเสี่ยงสําหรับคลังสินคาทัณฑบนทั่วไป เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ในลักษณะพาณิชยกรรมและของผานแดน แจงไปยังหนวยงานภายใตของกรมศุลกากร เพื่อให

เจาหนาที่ปฏิบัติเพิ่มเติมควบคูไปกับแนวทางที่กําหนดไวเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งการควบคุม
ของผานแดนที่มีการดําเนินการ ณ ที่ทําการศุลกากรตนทาง รวมถึง กํากับดูแลการเคลื่อนยาย
ของผานแดน การประสานงานกับสวนควบคุมทางศุลกากร ณ ที่ทําการศุลกากรปลายทาง
โดยการนําเครื่องมือหรือเทคโนโลยีการควบคุมทางศุลกากรอื่นมาปรับใชหรือกําหนดมาตรการ
ควบคุมการเคลื่อนยายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
๓. จัด ทํา แผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร ประจําป ๒๕๕๙ ตามโครงการนําระบบ
e-Lock มาใชกับสินคาผานแดน
๔. การควบคุมการขอผานแดนใหดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลา กรมศุลกากร
ไดมีหนังสือแจงเวียนภายในหนวยงานใหปฏิบัติตามอยางเครงครัด
๕. ประเด็นการซื้อขายของผานแดนรวมถึงผูรับผิดชอบ จะพิจารณาจากขอเท็จจริง
ของบุค คลที่เ กี่ย วขอ ง โดยกรณีสิน คา ผา นแดนที่มีก ารซื้อ ขายภายในประเทศนา จะเปน
รถจัก รยานเกา ใชแ ลว ที่ผา นแดนไปยัง ประเทศเมีย นมารแลว นํากลับมาในราชอาณาจักร
โดยเปนสินคาที่ไมมีมาตรการควบคุมการนําเขา – สงออก จึงสามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากร
และชําระภาษีอากรได โดยมีการนําเขามาชําระภาษีอากรที่ดานศุลกากรแมสอด
กรณีการวางประกันของผานแดนเปนรายเที่ยว คณะทํางานดานการขนสงผานแดนและ
ขา มแดนไดมีก ารประชุม พิจ ารณาหารือ โดยที ่ป ระชุม เห็น ควรใหแ กไ ขเพิ ่ม เติม ประกาศ
กรมศุล กากรและ/คําสั่งทั่วไป ซึ่งการแกไขดังกลาวเปนการกระทบสิทธิของผูนําของเขาหรือ
ผูสงของออกระดับมาตรฐานเออีโอ หรือจดทะเบียนเปนผูขอผานแดนและ/หรือถายลํา ซึ่ง
กรมศุลกากรไดจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น โดยผูแทนรวมประชุมสวนใหญเห็นควรใหกรมฯ
บังคับตามสัญญาประกันและสัญญาทัณฑบนที่ไดทําไวตอกรมศุลกากรแลวแตกรณี
ระยะกลาง
๑. การแกไขประกาศกรมสุลากรที่ ๒๑๐/๒๕๕๘ เรื่องพิธีการศุลกากรวาดวยการผานแดน
เพื่อกําหนดดานและเสนทางในการขนสงนั้น การผานแดนหรือการถายลําสามารถนําผานเขา
และออกไดทุกสํานักงานศุลกากรหรือดานศุลกากร ยกเวนสถานที่ตรวจและบรรจุสินคาเขา
คอนเทรนเนอรเพื่อการสงออก (สตส.) และสินคาที่มีมาตรการควบคุมตามประกาศกระทรวง
พาณิชย ที่กําหนดใหสินคาควบคุมตองผานดานศุลกากรที่มีเจาหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติหนาที่อยู
ใหผูประกอบการแนบเอกสารรายละเอียดเสนทางที่ใชในการขนสงสินคาผานแดนและระยะเวลา
การขนสงโดยประมาณ โดยมีการนําเทคโนโลยีระบบ e-Lock มาใชเพื่อควบคุมการขนสงสินคาใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒. การกําหนดชนิดสินคาที่หามนําผาน หรือกําหนดปริมาณสินคาผานแดน สําหรับ
สินคาออนไหวที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ และกรณีเสนอแนะใหกรม
ศุลกากรไมควรมีมาตรการออกซ้ําซอนและตางมาตรฐานกับกระทรวงพาณิชยนั้น กรมศุลกากร
ไดเขารวมประชุมและไดประกาศตามกระทรวงพาณิชยที่กําหนดมาตรการควบคุม
ระยะยาว
๑. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณากรณีผานแดนตามที่ไดมีการทําความตกลงและ
คณะทํางานเพื่อพิจารณามาตรการสนับสนุนใหไทยเปนศูนยกลางในการกระจายสินคาไป
ตางประเทศ เพื่อปรับปรุงพิธีการศุลกากรวาดวยการผานแดน
๒. กรณีการเจรจาภายใตกรอบอาเซียน กรมศุลกากรไดมอบหมายใหสํานักมาตรฐาน
พิธีการแสดงราคาศุลกากรดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ

หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

กรณีใ หก รมศุล กากรยกเลิก ประกาศกรมศุล กากร ที่ ๒๑๐/๒๕๕๘ ลงวัน ที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง พิธีการศุลกากรวาดวยการผานแดน ยอมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
ของกรมศุลกากร และการดําเนินการของผูประกอบการ แตหากการดําเนินการภายใตกรอบ
ความตกลงวาดวยการผานแดนอาเซียนไมมีความคืบหนาอยางมีนัยสําคัญ กรมศุลกากรและ
หนว ยงานที่เ กี่ย วขอ งจะพิจ ารณาจัด คณะทํา งานตามขอ เสนอแนะของคณะกรรมาธิก าร
ในลักษณะเชนเดียวกับความตกลงไทย-ลาว

๑๗. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง แนวทางการสนับสนุนและสงเสริมโรงเรียนนิติบุคคล
(รูปแบบใหม)
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
จากการพิ จ ารณาศึ กษาและจั ด การเสวนารั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ แนวทางการ
สนับสนุนและสงเสริมโรงเรียนนิติบุคคล : รูปแบบใหม ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและ
การกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ พบวา ปจจัยที่เปนองคประกอบสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ
หรือความลมเหลวของโครงการโรงเรียนนิติบุคคล มีดังนี้
๑. คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาตองเห็นชอบในนโยบายและผลักดัน
กํากับการใหเกิดขึ้นตามแนวทางและแผนงานที่กําหนดตลอดจนการกระจายอํานาจลงไปสู
โรงเรียน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนผูถายโอนอํานาจ และติดตาม
กํากับดูแลใหดําเนินการตาง ๆ บรรลุเปาหมายความเจตนารมณของโรงเรียนนิติบุคคลได
๒. การทํางานรวมกันระหวางคณะกรรมการบริ หารโครงการ กับคณะกรรมการ
ตรวจสอบการบริหารจัดการและคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา ในการติดตามประสานงานตรวจสอบและประเมินผล
๓. ตองมีการถายโอนอํานาจใหกับคณะกรรมการโรงเรียนนิติบุคคลเพื่อใหเกิดการ
กระจายอํานาจอยางแทจริง
๔. ผูอํานวยการสํานักงานบริหารงานโรงเรียนนิติบุคคลต องเขา ใจในปรัชญาและ
หลักการในการบริหารของโรงเรียนนิติบุคคลในฐานะผูสนับสนุนสงเสริมมากกวาผูใชอํานาจ
รวมถึงตองมีการกํากับ ติดตาม และพัฒนาเรียนรูไปพรอมกัน
๕. คณะกรรมการโรงเรียนนิติบุคคล ผูอํานวยการโรงเรียนและครู คือ หนวยที่ใช
อํานาจทั้ง ๔ ดาน เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกโรงเรียนในการสรางคุณภาพของผูเขียนใหมี
มาตรฐานและเปนไปตามความตองการของผูปกครอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติได
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังไดตั้งขอสั งเกตถึงประเด็นที่ค วรจะตองตระหนัก และ
คํานึงถึง เพื่อปองกันการเกิดปญหาที่ยุงยากที่จะเกิดขึ้นในภายหลังหรือระหวางการดําเนินการ คือ
๑) หลักการของรูปแบบ หมายถึง โครงสรางและระบบกระบวนการการบริหารโดย
องครวม
๒) หลักการของความแตกตาง หมายถึง สภาพและบริบทที่แตกตางกันของโรงเรียน
๓) หลักการบริหารงบประมาณและทรัพยากร ซึ่งจะมีแหลงที่มาจากรัฐและการระดม
ทรัพยากร
๔) หลักคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งเปนหัวใจของการเปนโรงเรียนนิติบุคคล
๕) หลักอํานาจและความรับผิดชอบ ที่จะกําหนดความรับผิดชอบตอผลงานและการกระทํา
๖) หลักความเสมอภาคของพลเมือง ที่ระบุถึงโอกาสทางการศึกษาและการเขาถึง

การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
๗) หลักประโยชนประเทศชาติ หมายถึง ประเทศชาติจะไดประโยชนอะไรจากโรงเรียน
นิติบุคคล
๘) หลักการมีสวนรวมและผูมีสวนไดเสีย ที่ตองคํานึงถึงอยางยิ่งกับชุมชน ทองถิ่นและ
ผูปกครอง
๙) หลักความยืดหยุนและผอนปรน ที่จําเปนตองมีและสามารถรองรับกับปญหาตาง ๆ
ไดอยางคลองตัวและทันการณ
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดพิจารณาและรวบรวม
ความคิดเห็นตาง ๆ จากหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งหนวยงานสวนใหญ
เห็นดวยกับหลักการและแนวทางการสนับสนุนและสงเสริมโรงเรียนนิติบุคคล (รูปแบบใหม)
ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยมีบางหนวยงานไดให
ขอสังเกตและขอเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ
๑. ควรสนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนมีความพรอมในการปฏิบัติงานดานงบประมาณ
๒. การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบระหวางการกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครอง
ผลการปฏิบัตติ าม
สว นทองถิ่น กับการกระจายอํานาจใหเปนโรงเรียนนิติบุคคลวารูปแบบใด สามารถเอื้อใหเกิด
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ประโยชนในการบริหารจัดการศึกษาไดมากกวา
ของรายงานการ
๓. ควรนําความสําเร็จของโรงเรียนที่มีรูปแบบการบริหารจัดการเฉพาะมาเปนตนแบบ
พิจารณาศึกษา จาก
โดยการกําหนดรูปแบบนั้น ควรตองพิจารณาถึงบริบท ปญหา สภาพปญหา ความพรอมของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
โรงเรียนและศักยภาพ ของบุคลากรเปนสําคัญ
๔. ควรพิจารณาทบทวนความเหมาะสม และโครงสรางของหนวยงานที่จะจัดตั้งใหม
วาเปนการสรางภาระตองบประมาณประเทศหรือจะสงผลกระทบตอระบบการบริหารจัดการ
ที่มีอยูเดิมหรือไม
๕. ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของ
๖. คํานึงถึงความพรอมของโรงเรียนที่ตองการจะเปนโรงเรียนนิติบคุ คล (รูปแบบใหม)
วามีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษามากนอยเพียงใดเปนสําคัญ เพื่อปองกัน
ปญหาในทางปฏิบัติที่จะตามมาเปนตน
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

-

๑๘. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการนําเขา
สงออกสินคาเกษตรและอาหาร
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙๕
สาระสําคัญ
เนื่องจากโครงสราง/ระบบเกี่ยวกับการตรวจสอบการนําเขา-สงออก สินคาเกษตรและ
อาหารของประเทศที่ เ ป น อยู ใ นป จ จุ บั น ยั ง ไม ส ามารถสนั บ สนุ น และสนองตอบต อ การ
ดําเนินการทางการคาของผูประกอบการเกษตร รวมถึงการคุมครองผูบริโภคภายในประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่สงผลใหการขับเคลื่อนธุรกิจ
การคาสินคาเกษตรและอาหารไมสามารถดําเนินไปไดโดยสะดวกและราบรื่น เกิดความเสียหาย
และเสียโอกาสทางธุรกิจซึ่งสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม
ประเด็นปญหา
จากการพิจารณาศึกษาของคระกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ โดยการหารือกับ
ทุกฝายที่เกี่ยวของ พบวาปญหาอุปสรรคของระบบการตรวจสอบการนําเขา-สงออกสินคา
เกษตรและอาหารในปจจุบัน ไดแก
๑) มี ก ารแบ ง แยกอํ า นาจหน า ที่ใ นการตรวจสอบความปลอดภั ย อาหารนํ าเข า และ
สงออก ทําใหประเทศไทยขาดอํานาจในการเจรจาตอรองทางการคาและเอกภาพของขอมูล
ในการเจรจา
๒) สินคานําเขาถูกตรวจสอบจากสองหนวยงาน ระหวางการตรวจสอบการกักกันการ
ตรวจสอบ ความปลอดภัยดานอาหาร ทําใหเปนภาระแกผูประกอบการในการเพิ่มตนทุน และ
เสี ย เวลาในการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ อี ก ทั้ ง ยั ง เป น การใช ท รั พ ยากรจากภาครั ฐ ที่ ไ ม ก อ ให เ กิ ด
ประสิทธิภาพ สงผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
๓) ปญหาดานขอจํากัดของทรัพยากรที่ใชในการะบวนการตรวจสอบความปลอดภัย
อาหารนําเขา
๔) ปญหาการตรวจสอบสินคาสงออกของไทยที่ถูกสงกลับ ซึ่งตองถูกตรวจสอบซ้ําและ
ใชระยะเวลานาน เปนการสรางภาระตนทุนใหแกผูประกอบการ
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบฯ
๑) ปรับโครงสรางและจัดระบบงานดานบริหาร กํากับดูแล การกักกัน ตรวจสอบรับรอง
สินคาเกษตร และอาหารสงออกและนําเขา งานความปลอดภัยดานอาหารในสวนที่เกี่ยวของกับ
งานมาตรการดานดานพรมแดน ทั้งงานนโยบายและงานปฏิบัติใหรวมไวในที่เดียวกัน ภายใต
ความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒) การปรั บ โครงสร า งและจั ด ระบบงานด า นบริ ห าร ๙ แห ง การดํ า เนิ น งานแบ ง
ออกเปน ๒ ระยะ ไดแก

- มาตรการระยะสั้น : ดําเนินการถายโอนภารกิจการตรวจสอบความปลอดภัย
ดานอาหารสินคานําเขาบางสวน
- มาตรการระยะยาว : (๑) การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ๒ ฉบับ ไดแก พระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๑ (๒) ปรับปรุงระบบงาน
ภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่ อรองรั บภารกิ จที่ ได รั บการถ ายโอนอย างเต็ มรู ปแบบ
(๓) ทยอยดําเนินการถายโอนกิจการตรวจสอบความปลอดภัยดานอาหารในพิกัดศุลกากรที่เหลือ
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

-

-

ผลการปฏิบัตติ าม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

-

-

๑๙. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การศึกษามาตรฐานคารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
คณะอนุกรรมาธิการศึกษามาตรฐานคารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล ในคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข สภานิติบัญ ญัติแ หง ชาติ ไดทํา การศึก ษาและเก็บ รวบรวมขอ มูล เกี่ย วกับ
คา รัก ษาพยาบาลของโรงพยาบาลตาง ๆ เพื่อนําขอมูลไปใชในการอางอิงและพัฒนาระบบ
คาใชจายการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
จากการศึกษาและเก็บรวบรวมจากโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาล จํานวน ๙ แหง ในสวนของ
คา ใชจา ยในการรัก ษาโรค ๕ ชนิด ไดแ ก โรคหลอดเลื อ ดหัว ใจอุ ด ตั น โรคไสติ่ง อั ก เสบ
โรคตอกระจก โรคขอเขาเสื่อม และโรคหวัด โดยศึกษาจากกลุมผูปวยตัวอยาง ๔๘ คน พบวา
- โรคหลอดเลือดหัวใจ มีคาใชจายเฉลี่ยป พ.ศ. ๒๕๕๒
๑๒๐,๐๙๐ บาท
- โรคหลอดเลือดหัวใจ มีคาใชจายเฉลี่ยป พ.ศ. ๒๕๕๗
๑๘๕,๔๗๓ บาท
- โรคไสติ่งอักเสบ มีคาใชจายเฉลีย่ ป พ.ศ. ๒๕๕๒
๕๗,๖๑๙ บาท
- โรคไสติ่งอักเสบ มีคาใชจายเฉลีย่ ป พ.ศ. ๒๕๕๗
๘๑,๔๐๖ บาท
- การผาตัดตอกระจก ปจจัยคาใชจายอยูที่ราคาของเลนส โดยคาใชจายโดยเฉลี่ยในป
พ.ศ. ๒๕๕๗ สู ง ขึ้ น ร อยละ ๑๕๒ จากป พ.ศ. ๒๕๕๒ และป พ.ศ. ๒๕๕๗ (ส ว นใหญ เป น
คาใชจายที่เกิดในโรงพยาบาลเอกชนขึ้นนํา)
- โรคเขาเสื่อมและการผาตัด มีคาใชจายสูงขึ้นรอยละ ๒๐ เมื่อเทียบกับคาใชจายในป
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยการผาตัดโรคเขาเสื่อมและผาตัดขอเขา มีคาใชจายสูงที่สุดในโรงพยาบาล
เอกชนชั้นนํา
- โรคหวัด คาใชจายในป พ.ศ. ๒๕๕๗ สูงขึ้นรอยละ ๕๒ เมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจาย
ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยในโรงพยาบาลเอกชนขั้นนํามีคาใชจายสูงที่สุด
และจากการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบปจจัยตาง ๆ พบวา โรงพยาบาลที่มีผูปวยตางชาติ
มารับการรักษามีราคาสูงกวาโรงพยาบาลที่มีชาวตางชาติมารับการรักษาในจํานวนนอย
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. กระทรวงสาธารณสุขควรมีการแบงชนิดและลักษณะของโรงพยาบาลเอกชนให
ประชาชนไดเขาใจมากขึ้น รวมถึงมีการสงเสริมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในระดับกลาง เพื่อดูแล
คนไทยเปนหลักใหมากขึ้น
๒. ผูประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ควรมีการนําเสนอขอมูลคาใชจายในการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลผานทางเว็บไซตของโรงพยาบาลหรือผานชองทางอื่น ๆ ที่ทันสถานการณและ
สามารถเขาถึงไดเสมอ
๓. ประชาชนควรรูสิทธิเบื้องตนในการรักษาของตนที่มีอยู และควรศึกษาถึงคารักษาพยาบาล
ที่ตองการใหรับบริการ หรือควรหาขอมูลตาง ๆ ของโรงพยาบาลนั้น ๆ กอน

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ไดดําเนินการเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของประชุมหารือและจัดสง
หนังสือขอความเห็นเกี่ยวกับขอเสนอแนะดังกลาวเพิ่มเติมจากหนวยงานที่เกี่ยวของแลว สรุปได
ดังนี้
๑. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย : ไมเห็นดวยหากมีการแบงชนิดลักษณะของโรงพยาบาล
เอกชนและตีพิมพหรือเผยแพรใหประชาชนรับทราบ เนื่องจากยังขาดการสังเคราะหขอดีและ
ขอเสียของการแบงชนิดและลักษณะของโรงพยาบาลเอกชน และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
หากมีการดําเนินการดังกลาว
๒. ขอแนะนําตอผูประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน : การแจงหรือแสดงคาใชจายที่
ผลการปฏิบัตติ าม
เกิดขึ้นจริงใหประชาชนหรือผูปวยที่ตองการเขารับการรักษา ณ โรงพยาบาล ไดทราบคาใชจาย
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
จริงตามชนิดของทุกโรคใหชัดเจนเพื่อทราบและเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ เปนกรณีที่
ของรายงานการ
โรงพยาบาลเอกชนจะตองดําเนินการตามกฎหมายกําหนดแลว (พระราชบัญญัติสถานพยาบาล
พิจารณาศึกษา จาก
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓๒)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. ขอแนะนําตอประชาชนผูท่ตี องเขารับบริการ : เห็นดวยตามขอเสนอใหประชาชน
ควรตรวจสอบสิทธิของตนเองและควรมีชองทางที่งายตอการตรวจสอบขอมูล และเปรียบ
คารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนแตละแหง ก อนเขา รับบิ การ จัดใหมีบุคลากรทาง
การแพทยเปนผูชวยใหขอมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกรับบริการของประชาชนในราคา
ที่เหมาะสม อยางไรก็ดีในบริการทางการแพทยบางประเภท เชน การเจ็บปวยฉุกเฉิน เป น
อันตรายถึงชีวิต จําเปนจะตองมีกลไกอื่นในการใหความคุม ครองในเรื่ องคา รักษาพยาบาล
เนื่องจากภาวะฉุกเฉินมีความซับซอนมากกวาบริการทางการแพทยทั่วไป กลไกการเปรียบเทียบ
ราคาไมสามารถสรางหลักประกันการเขาถึงบริการทางการแพทยที่เหมาะสมได
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

เกี่ยวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเนื่องจากมีปญหาในเรื่องของการขาดการสังเคราะหที่ดี
ดังนั้น ควรมีการศึกษาการดําเนินการตามขอเสนออยางละเอียดกอนเสนอใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาและหากมีการกําหนดมาตรการควบคุมการคากําไรเกินควรของโรงพยาบาลเอกชน
ควรมีการศึกษาวิเคราะหกอนวากําไรที่เกิดขึ้นหรือไม พรอมดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุ
ที่แทจริงเพิ่มเติมตอไป

๒๐. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง รายงานการศึกษาและติดตามความกาวหนาเชิงวิชาการ
เรื่อง การเชื่อมโยงแผนการคมนาคมขนสงของประเทศกับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการคมนาคม
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
จากการศึกษาและติดตามความกาวหนาของแผนการคมนาคมขนสงของประเทศ
ที่เชื่อมโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษ พบวา แผนการคมนาคมขนสงได ดํา เนินการตาม
“ยุ ท ธศาสตร การพั ฒนาโครงสรางพื้นฐานด านการคมนาคมขนส งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ –
๒๕๖๕” โดยเน น ความสํ า คั ญ ให เ กิ ด การเชื่ อ มโยงกั บ เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ ซึ่ ง มี
ความกาวหนาไปตามยุทธศาสตรดังกลาว อันไดแก การยกระดับความคลองตัวในการเดินทาง
และการขนสงดวยการปรับปรุงเสนทางหลวงระหวางเมือง การกอสรางโครงขายเสนทางใหม ๆ
ใหเปน ๔ ชองจราจร การเชื่อมตอการคมนาคมขนสงกับประเทศเพื่อนบาน การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการขนสงที่พึ่งพาทางถนนเปนหลัก ไปสูรูปแบบที่มีตนทุนตอหนวยที่ต่ํากวาดวยการ
ขนสงทางราง การปรับปรุงโครงขายทางรถไฟตามโครงสรางพื้นฐานทีม่ ีอยูเดิม และการกอสราง
โครงสรางพื้นฐานทางรางใหม ไดแก โครงการกอสรางรถไฟทางคู โครงการทางรถไฟสายใหม
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โครงการรถไฟความเร็วสูง
อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวนี้ยังมีอุปสรรคบางประการเกี่ยวกับงบประมาณที่
ตองพึ่งพาแหลงเงินทุนจากภายนอก รวมถึงปจจัยอื่น ๆ อันเกี่ยวกับเนื่องกับการพัฒนาเขต
พัฒ นาเศรษฐกิจพิเศษ อาทิ ที่ตั้ง ของเขตนิค มอุตสาหกรรม และโครงสรางพื้นฐานอื่นที่ยัง
ไมชัดเจน ตลอดจนปญหาการเวนคืนที่ดิน
ปญหาและอุปสรรค
๑. ในจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพบวา เสนทางเขาสูพื้นที่อุตสาหกรรมหรือถนน
ที่เชื่อมโยงพื้นที่ดานศุลกากร คลังสินคา หรือชุมชนใกลเคียงยังไมไดรับการพัฒนาใหเปน ๔
ชองจราจร ไดตลอดเสนทาง
๒. การพั ฒ นาเส น ทางถนนที่ เชื่ อมต อประเทศไทยกั บ ประเทศเพื่ อบ า นส ว นใหญ
เสนทางในเขตเพื่อนบานยังเปนขนาด ๒ ชองจราจร ทําใหขาดความคลองตัวตอการจราจร
ขนสงและบางแหงมีความแออัดบริเวณดาน เนื่องจากปริมาณสินคาเพิ่มขึ้น อีกทั้งการขาด
ศูนยขนถายสินคาบริเวณชายแดน
๓. การลงทุนดานการคมนาคมขนสงทางรางยังลาชากวาเปาหมาย ยังไมมีความชัดเจน
ทั้งเงินลงทุน แหลงทุน และระยะเวลากอสราง
๔. การกอสรางรางรถไฟยังไปไมถึงทาเรือแหลมฉบัง ทําใหเกิดความแออัดของ
รถบรรทุกสินคาจากการขนถายสินคาจากสถานีรถไฟแหลมฉบังไปยังหนาทาเรือแหลมฉบัง

๕. การพัฒ นาการคมนาคมทางอากาศในเขตพัฒ นาเศรษฐกิจ พิเ ศษไมเ พีย งพอ
ปจจุบันมีการพัฒนาเฉพาะสนามบินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก เทานั้น
๖. งบประมาณในการลงทุนโครงสรางพื้นฐานไมเพียงพอ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย
ลงทุนโครงการขนาดใหญหลายโครงการ อาทิ รถไฟ ระบบราง ถนนมอเตอรเวย ทาเรือน้ําลึก
ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรค
๑. เสนทางที่เชื่อมโยงระหวางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดจะเปนทางหลวง
อาเซียน (Asian Highways) หรือทางรถไฟ เนื่องดวยประเทศไทยไดเขาสูการเปนประชมคม
เศรษฐกิจอาเซียนแลว บุคคล สินคา และบริการจะมีการเคลื่อนยายผานเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิ เศษต า ง ๆ เข า และออกจากประเทศไทยเปนจํานวนมาก จึ ง สมควรเร งรั ดพั ฒนาใหเปน
รูปธรรมโดยเร็ว
๒. เรงดําเนินการกอสรางและปรับปรุงดานศุลกากร ศูนยเปลี่ยนถายสินคาและสะพาน
ขามแมน้ําเมย แหงที่ ๒ รวมทั้ง ระบบโครงขายคมนาคมโดยรอบใหเปนไปตามแผน
๓. สนับสนุนและผลักดันใหประเทศเพื่อนบานเรงลงทุนพัฒนาเสนทางใหเชื่อมโยงกับ
ประเทศไทยไมวาจะเปนทางถนน ทางราง หรือทางอากาศ
๔. เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแกว ในปจจุบันมีถนน ๒ ชองจราจร เชื่อมระหวาง
ไทย-กัมพูชา ที่ดานปอยเปต อําเภออรัญประเทศ มีสภาพการจราจรคอนขางแออัดสมควร
กอสรางถนนและสะพานเชื่อมตอระหวางบานหนองเอียน ประเทศไทย กับสตึงบท ในราชอาณาจักร
กัมพูชา
๕. เรง สรา งความชัด เจนของการลงทุน ดา นการคมนาคมขนสง ทางรางที่เชื่อมโยง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเร็ว
๖. เรงดําเนินการกอสรางทางรถไฟถึงหนาทาเรือแหลมฉบังโดยเร็ว
๗. รัฐบาลควรใหความสําคัญกับการคมนาคมขนสงทางอากาศเพื่อรองรับความตองการ
ดานโลจิสติกสของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีกิจกรรมดานการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
ปองกันการเนาเสียของสินคา การคมนาคมขนสงทางอากาศจึงควรไดรับการพัฒนา เรงรัดใหมี
การสํารวจ กําหนดพื้นที่ใกลเคียงนั้น ๆ วามีสถานที่ใดบางที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาใหเปน
สนามบินเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
๘. เรงพัฒนากอสรางทาเรือปากบารา จังหวัดสตูล ใหเปนทาเรือขนสงสินคาระหวาง
ประเทศด า นตะวั น ตกของประเทศไทยเพื่ อ ให เ ป น ท า เรื อ ส ง ออกสิ น ค า การเกษตรและ
อุตสาหกรรมจากพื้นที่ภาคใต อีกทั้งควรมีการพัฒนาเสนทางการขนสงทางบกเพื่อเชื่อมตอการ
ขนสงสินคากับทาเรือสงขลาและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา (หาดใหญ – สะเดา)
๙. รัฐ ควรมีม าตรการดา นการระดมทุน เพื่อสง เสริม และสนับ สนุน ใหภ าคเอกชนมี
สวนรวมในการลงทุนโครงสรางพื้นฐานในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอีกทางหนึ่ง
๑๐. เรงดําเนินการกําหนดพื้นที่และที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาใหเปน
รูปธรรมโดยเร็ว และจัดตั้งหนวยงานใหบริการดานการขนสงสินคา พิธีการศุลกากร เบ็ดเสร็จ
ณ จุดเดียว (One Stop Service : OSS) ในแตละพื้นที่ใหครอบคลุมทุกขั้นตอนของการบริการ
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักนายกรัฐมนตรี
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ)

๑. เสนทางที่เชื่อมโยงระหวางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ สมควรเรงรัดพัฒนาใหเปน
รูปธรรมโดยเร็วไดแก
๑.๑ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก : โครงการเลี่ยงเมืองแมสอด และสะพานขาม
แมน้ําเมยแหงที่ ๒ ระยะทาง ๒๑.๔๐ กิโลเมตร ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ (ตาก – แมสอด)
๑.๒ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร : โครงการทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒
กาฬสินธุ – บรรจบทางหลวงแผนดินหมายเลข ๑๒ (ม.นาไคร) โครงการรถไฟทางคูสายใหม
(บานไผ – รอยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม)
๑.๓ เขตพัฒนาเศรษฐกิจสระแกว : โครงการทางหลวงแผนดินบานหนองเอียน – สตึงบท
ถนนแยกทางหลวง ๓๔๘ – บานปาไร อ.อรัญประเทศ
๑.๔ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตราด : โครงการทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓ ตราด –
หาดเล็ก ตอน ๒ ทาเทียบเรือเอนกประสงคครองใหญ จ.ตราด (กอสรางแลวเสร็จ อยูระหวาง
หาผูประกอบการ)
๑.๕ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา : โครงการกอสรางมอเตอรเวยหาดใหญ – สะเดา
เริ่มกอสรางป ๒๕๖๐ ถนนสาย สข.๑๐๒๗ – ปาดังเบซาร ระยะทาง ๑๐ กม. กําหนดแลวเสร็จป
๒๕๖๐
๑.๖ เขตพฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย : โครงการทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๑
ผลการปฏิบัตติ าม
แยกสาย ๒ บานหนองสองหอง – อ.ทาบอ – อ.ศรีโยงใหม และรถไฟทางคูขนานขอนแกน –
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ หนองคาย ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๒ อ.โพนพิสัย – บึงกาฬ ตอนที่ ๒ และถนนสาย ก
ของรายงานการ
ผังเมืองรวมหนองคาย
พิจารณาศึกษา จาก
๒. เรงดําเนินการกอสรางและปรับปรุงดานศุลกากรศูนยเปลี่ยนถายสินคาและสะพาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ขามแมน้ําเมยแหงที่ ๒ รวมทั้งระบบโครงขายคมนาคมโดยรอบใหเปนไปตามแผน
มี
ความกาวหนาหลายโครงการ อาทิ โครงการดานศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินคาแหงใหม
คาดวาจะแลวเสร็จ มกราคม ๒๕๖๒ โครงการดานศุลกากรสะดาแหงใหม คาดวาจะแลวเสร็จ
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ด านศุ ลกากรปาดังเบซาร อยู ระหว างปรั บปรุ งอาคารคาดวาจะแลวเสร็จ
ธันวาคม ๒๕๕๙ เปนตน
๓. สนับสนุนและผลักดันใหประเทศเพื่อบานเรงลงทุนพัฒนาเสนทางใหเชื่อมโยงกับ
ประเทศไทย
ความกาวหนา : รัฐบาลไทยโดยสํานักงานความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพื่อนบาน (องคกรมหาชน) หรือ สพพ. ไดใหความชวยเหลือเงินกูเงื่อนไขผอนปรนแกประเทศ
เพื่อนบาน ระหวางป ๒๕๔๗ – ๒๕๕๙ วงเงินประมาณ ๒๓,๑๔๖ ลานบาท เพื่อพัฒนาโครงขาย
การขนสงเชื่อมโยงกับประเทศไทย อาทิ ถนน ทางรถไฟ สนามบิน สะพานขามแมน้ํา ดานพรมแดน
ประกอบดวย ความชวยเหลือแก สปป.ลาว ๑๓,๕๗๖ ลานบาท เมียนมา ๕,๒๘๒ ลานบาท
และกัมพูชา ๔,๒๘๘ ลานบาท
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว ที่ดานปอยเปต อ.อรัญประเทศ มีสภาพการจราจร
คอนขางแออัดสมควรกอสรางถนนและสะพานเชื่อมตอระหวางบานหนองเอียนกับสตึงบท
โครงการทางหลวงแผนดินบานหนองเอียน – สตึงบท แบงเปน ๒ ระยะ คือ
(๑) ระยะที่ ๑ ทางแนวใหม ๔ ชองจราจร พรอมสะพานขามแดนจากชายแดน – บรรจบ ทล. ๓๓๖๖
ขณะนี้อยูระหวางจัดทํา พ.ร.ฎ. เวนคืน จะกอสรางในป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๑ และ (๒) ระยะที่ ๒

ทางแนวใหม แยก ทล. ๓๓ (กม.๒๘๓) – บรรจบ ทล.๓๓๖๖ รวมสะพานขามทางรถไฟ กําหนด
ดําเนินการป ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
๕. เรงสรางความชัดเจนของการลงทุนดานการคมนาคมขนสงทางรางที่เชื่อมโยงเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเร็ว
ความกาวหนา : ปจจุบันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว หนองคาย และสงขลา
มีระบบทางรถไฟเชื่อมโยงอยูแลวโดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวมีโครงการปรับปรุง
ทางรถไฟชวงชุมทางแกงคอย – คลองสิบเกา – สุดสะพานคลองลึก (รวมสะพานรถไฟขามคลองลึก)
ซึ่ง รฟท. ไดกอสรางฝงไทยรวมสะพานแลวเสร็จ ในสวนฝงกัมพูชาระยะทาง ๖ กม. อยูระหวาง
การกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จตุลาคม ๒๕๕๙
๖. เรงดําเนินการกอสรางทางรถไฟถึงหนาทาเรือแหลมฉบังเริ่มกอสรางตั้งแตเมษายน
๒๕๕๙ คาดวาจะแลวเสร็จตุลาคม ๒๕๖๐
๗. รั ฐ บาลควรให ค วามสํ า คั ญ กั บ การคมนาคมขนส ง ทางอากาศเพื่ อ รองรั บ ความ
ตองการดานโลจิสติกสของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยรัฐไดจัดสรรงบประมาณปรับปรุงทา
อากาศยานแมสอด จ.ตาก ระหวางป ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ เปนเงิน ๑,๕๓๙,๕๖ ลานบาท
๘. เรงพัฒนากอสรางทาเรือปากนารา จังหวัดสตูล ใหเปนทาเรือขนสงสินคาระหวาง
ประเทศดานตะวัน.....ของประเทศไทย อยูระหวางศึกษาทบทวน สํารวจออกแบบรายละเอียด
และจัดทํา EIA ของโครงการทาเรือน้ําลึกปากนารา คาดวาจะแลวเสร็จธันวาคม ๒๕๖๐
๙. รัฐมีมาตรการดานการระดมทุน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนมีสวนรวม
ในการลงทุน โครงสรางพื้นฐานในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยไดปรับปรุงกระบวน
การขั้ น ตอนในการจั ด เตรี ย มและพิ จ ารณาโครงการให เอกชนร ว มลงทุ น ในกิ จ การภาครั ฐ
(Public Private Partnership : PPP) จากเดิ ม ที่ ใ ช เ วลา ๒๕ เดื อ น ให เ หลื อ ๙ เดื อ น โดย
ปจจุบัน โครงการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่กําหนดใหเอกชนมีสวนรวมในการลงทุน
ได แ ก ศู น ย เปลี่ ยนถา ยรู ปแบบการขนสง สินค าเชีย งของและโครงการก อสร างมอเตอรเวย
หาดใหญ – สะเดา
๑๐. เร ง ดํ า เนิ น การกํ า หนดพื้น ที่แ ละที่ตั้ งของเขตพัฒ นาเศรษฐกิ จ พิเศษ และจั ดตั้ง
หนวยงานใหบริการดานการขนสงสินคา พิธีการศุลกากร เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop
Service : OSS) ในแตละพื้นที่ใหครอบคลุมทุกขั้นตอนของการบริการ
ความกาวหนา : การกําหนดพื้นที่และที่ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมทั้งการ
จัดตั้ง OSS ทั้งดานสงเสริมการลงทุนและดานแรงงานดําเนินการแลวเสร็จ เปดใชงานแลวทั้ง
๑๐ พื้นที่ โดยขณะนี้มีผูประกอบการยื่นของรับการสงเสริมการลงทุนแลวรวม ๔๐ โครงการ
เปนเงินลงทุนรวม ๗,๗๐๕.๖๖ ลานบาท (ขอมูล ณ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙)
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๒๑. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การปรับโครงสรางองคกรภาครัฐจัดโครงสรางการบริหาร
สวนราชการดานการทองเที่ยว
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการทองเที่ยว
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สรุปสาระสําคัญ
คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารด า นการท อ งเที่ ย ว ในคณะกรรมาธิ ก ารการศาสนา ศิ ล ปะ
วัฒนธรรม และการทองเที่ยว สภานิติบัญญัติแหงชาติ พิจารณาปญหาการบริหารโครงสราง
สวนราชการดานการทองเที่ยว เห็นวา ประเทศไทยมีหลายหนวยงานที่มีภารกิจในการสงเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว อาทิ คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กรมการทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย องคการ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) สํานักงานพัฒนา
พิงคนคร (องคการมหาชน) สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน)
แตการปฏิบัติงานของหนวยงานขาดการบูรณาการระหวางหนวยงาน เนื่องจากแตละภาคสวน
จะปฏิบัติงานเฉพาะภารกิจขององคกรแตไมทราบกลไกการขับเคลื่อนในภาพรวมวาแตล ะ
องคกรมีบทบาทหนาที่แตกตางกันอยางไร กอใหเกิดการแยกสวนการทํางาน ตลอดจนมีความ
ซับ ซอนของภารกิจ และอํา นาจหนาที่ระหวางหนวยงานภาครัฐ กับภาคสวนที่เกี่ย วของกับ
การทองเที่ยวทั้งที่อยูและที่ไมไดอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
สง ผลใหง านแตละสวนไมสามารถเชื่อมโยงสนับสนุนและสงเสริมระหวางกันได ซึ่งถือเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทย
คณะอนุกรรมาธิการไดมีการประชุมหารือกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งในสวน
ภาครัฐและเอกชน เกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปและพัฒนา โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารสวนราชการดานการทองเที่ยว ดังนี้
๑. การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยว
แหงชาติที่เปนรูปธรรม
หากรัฐบาลตองการสรางความเติบโตใหกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย ควรนํา
กลไกของคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติมาขับเคลื่อนการบูรณาการงานดานการ
ทองเที่ยวของทุกหนวยงาน
๒. การบู ร ณาการการทํ า งานร ว มกั น ระหว า งหน ว ยงานต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้งระบบ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (ป พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
กํา หนดใหมี “การบูรณาการการทํางานของหนวยงานภาครัฐที่มีภารกิจดานการทองเที่ยว
โดยใหมีการพัฒนาแบบการรวมศูนยภายใตสายงานเดียวกัน เพื่อใหการขับเคลื่อนการพัฒนา
ด า นการท องเที่ ย วไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ไว อยู แ ล ว หากหน ว ยงานทั้ ง หมดสั ง กั ด อยู ภ ายใต
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จะสามารถทํางานรวมกันและกําหนดทิศทาง การดําเนินงาน

ที่ชัดเจน ลดปญหาการทํางานที่ซ้ําซอนลง อีกทั้งยังเปนการสรางความสะดวกตอการทํางาน
รวมกับภาคเอกชนไดอีกดวย
๓. การทํางานรวมกันระหวางหนวยงานดานการทองเที่ยวกับหนวยงานในพื้นทีต่ ั้งของ
แหลงทองเที่ยว
เนื่องจากแหลงทองเที่ยวที่มีอยูในประเทศไทยอยูอยางกระจายตัวทั่วประเทศ ทําให
ประสบปญหาในการดูแลรักษาและพัฒนาเพื่อใหเกิดความยั่งยืน
ดังนั้น เพื่อใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีการพัฒนาที่ยั่งยืน หนวยงานดานการ
ทองเที่ยวควรจะมีการบูรณาการหรือการทํางานรวมกับหนวยงานในพื้นที่ตั้งของแหลงทองเทีย่ ว
โดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว ไดแก กรมการทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) ดําเนินงานอยู
ภายใตกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อใหมีการบูรณาการเรื่องการปฏิบัติงานและงบประมาณ
รวมกัน ภายใตกลไกการขับเคลื่อนของคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ ตลอดจน
ใหมีการดําเนินงานรวมกับจังหวัดตาง ๆ โดยมีผูวาราชการจังหวัดของแตละจังหวัดในพื้นที่ตั้ง
ของแหลงทองเที่ยวเปนผูกํากับดูแลการดําเนินงานดานการทองเที่ยวในแตละจังหวัด
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๗๗/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

๑. ปญหาโครงสรางการบริหารจัดการสวนราชการดานการทองเที่ยว
๑.๑ เห็นดวยกับปญหาเชิงโครงสรางการบริหารของหนวยงานดานการทองเที่ยว
อยางไรก็ตามการสนับสนุนการดําเนินการภายใตคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ
ในปจจุบันจะเปนกลไกสําคัญในการทํางานเชิงบูรณาการของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของดาน
การทองเที่ยวทั้งแผนงาน แผนเงิน และแผนคน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ
ไปสูการปฏิบัติ
๑.๒ การดําเนินงานตามยุทธศาสตรการทองเที่ยวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ และ
ผลการปฏิบัตติ าม
ตอเนื่องถึงการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดให
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ความสําคัญกับการพัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคาและบริการดานการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทั้งใน
ของรายงานการ
มิติของการพัฒนาภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยว เมืองตองหาม...พลาด เมืองชายแดน และ
พิจารณาศึกษา จาก
แหลงทองเที่ยวชุมชน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๑.๓ มติคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบใหแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานการทองเที่ยวไทย
เพื่อดําเนินการจัดทํามาตรฐานและดูแลกํากับการนําไปใช รวมทั้งการตรวจประเมินและรับรอง
โดยความรวมมือของภาครัฐและเอกชน
๑.๔ เห็นดวยกับประเด็นปญหาการขาดบุคลากร และองคความรูของบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญดานการทองเที่ยว ทั้งในหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ทองถิ่นและชุมชน ดังนัน้
แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ ฉบับที่ ๒ จึงยกระดับการพัฒนาบุคลากรการทองเที่ยวเปน
อีกยุทธศาสตรหนึ่งภายใตแผนดังกลาว

๑.๕ การขั บ เคลื่ อ นนโยบายหรื อ แผนพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วแห ง ชาติ ภ ายใต
คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติในระยะที่ผานมา ยังไมบรรลุผลในเชิงปฏิบัติมากนัก
เนื่องจากขาดความตอเนื่องและการสนับสนุนอยางจริงจังในเชิงนโยบาย
๒. แนวทางการจัดโครงสรางการบริหารราชการดานการทองเที่ยว
๒.๑ การขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรมท อ งเที่ ย วที่ เ ป น รู ป ธรรม โดยนํ า กลไกของ
คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติมาขับเคลื่อนบูรณาการงานดานการทองเที่ยวของ
ทุกหนวยงาน
๒.๑.๑ คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ ไดมีบทบาทมากขึ้นใน
การดําเนินงานเพื่ อการพั ฒนาอุตสาหกรรมการท องเที่ยวของประเทศในปจจุบัน ทั้งการจัดทํ า
แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ การผลักดันนโยบายที่สําคัญ การพัฒนาภายใตเขตพัฒนา
การทองเที่ยว และการสนับสนุนแผนงาน/โครงการ ภายใตงบบูรณาการการสรางรายไดจาก
การทองเที่ยวและบริการ สอดคลองตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ
๒.๑.๒ โครงสรา งหนว ยงานดา นการทอ งเที่ย วในปจ จุบัน เปน โครงสรา ง
ที่สง เสริม การทํา งานไดดีอ ยูแลว แตปญหาที่เกิดขึ้นมีสาเหตุเกิดจากผูที่ปฏิบัติงานมากกวา
ซึ่งหากคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ดําเนินการ
ขับเคลื่อนโยบายดานการทองเที่ยวไดอยางเปนรูปธรรม จะสามารถพัฒนาการทองเที่ยว เพื่อให
เปนแหลงรายไดของประเทศและกระจายรายไดสูชุมชนเพิ่มมากขึ้น
๒.๑.๓ เพิ่ ม สั ด ส ว นภาคเอกชนในองค ป ระกอบของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการมากขึ้น เพื่อมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการประสานการพัฒนาสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
๒.๒ การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของโดยมาสังกัดอยู
ภายใตกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
๒.๒.๑ ควรยึด ตามโครงสรา งเดิม ของหนว ยงานภายใตสัง กัด กระทรวง
การทอ งเที่ย วและกีฬาไว ๓ หนวยงาน สวนอีก ๓ หนวยงานที่เปนองคการมหาชนใหยังคง
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิม เพื่อความคลองตัวในการบริหารงานและการดําเนินงาน
ตามนโยบายเรงดวนของรัฐ บาล อยา งไรก็ตาม เพื่อใหการดําเนินงานขององคการมหาชน
ทั้ง ๓ หนวยงานดังกลาว เปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงควรมีผูบริหารของกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา เปนกรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการบริหารทัง้ ๓ หนวยงาน
๒.๒.๒ การดําเนินงานของทั้ง ๖ หนวยงาน จะตองมีการบูรณาการรวมกัน
ภายใต กรอบนโยบาย ทิ ศทาง และเป าหมายเดี ยวกั น และการดู และกํ ากั บโดยคณะกรรมการ
นโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ
๒.๒.๓ ใหมีสํานักงานนโยบายการทองเที่ยวและกีฬา เปนหนวยงานระดับกรม
ในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อทําหนาที่เสนอแนะนโยบาย และยุทธศาสตร
ระดับชาติ รวมถึงการกํากับติดตามใหเปนไปตามนโยบายเชนเดียวกับสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงานเพื่อความเปนเอกภาพในการดําเนินงานและเกิดการบูรณาการการทํางานรวมกัน
ซึ่งการจัดตั้งหนวยงานใหมตองเปนไปตามขั้นตอนของสํานักงาน ก.พ.ร. โดยให “คณะกรรมการ
พัฒนาโครงสรางระบบราชการของกรทะรวง” เปนผูพิจารณาและนําเสนอความจําเปนในการ
จัดตั้งสํานักงาน
๒.๓ การทํางานรวมกันระหวางหนวยงานดานการทองเที่ยวกับหนวยงานในพื้นทีต่ งั้
ของแหลงทองเที่ยว โดยกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูกํากับดูแลโครงการ
๒.๓.๑ การดําเนินการพัฒนาการทองเที่ยวในระดับพื้นที่/จังหวัด ควรดําเนินการ
ภายใต ก ลไกและเครื่ องมื อที่มี อยู แ ลว เช น คณะกรรมการพั ฒนาการทองเที่ย วประจํ าเขต

พัฒนาการทองเที่ยว ผลักดันแผนพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวสูการปฏิบัติ
สวนจังหวัดที่อยูนอกเขตพัฒนาการทองเที่ยวดําเนินการภายในบทบาทของคณะกรรมการและ
แผนพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัด
๒.๓.๒ การจัดทําแผนตองใหสอดคลองกับสถานการณทองเที่ยว ซึ่งแผนปฏิบัติการ
ตองประกอบดวย แผนงานยุทธศาสตร โดยผานการบูรณาการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เนื่องจาก
ดานการทองเที่ยวมีผูมีสวนไดสว นเสียคอนขางมาก โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่น การ
ดําเนินการไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม จึงตองเปนแผนที่กําหนดเปาหมายทุกหนวยงานตอง
ระดมความเห็นรวมกัน
๒.๓.๒ ควรหาแนวทาง วิธีการเพื่อใหมีการทํางานรวมกันเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยผูวาราชการจังหวัดเปนผูกํากับการทํางานในแตละพื้นที่/จังหวัด
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๒๒. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายมาตรฐานวิชาชีพครูและใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันศุกรที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙๕
สาระสําคัญ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนกลุมบุคคลที่มีความสําคัญในการสรางสังคมอุ ด ม
ปญญา วางรากฐานความรู สรางองคความรูใหกับผูเรียนเพื่อพัฒนาประเทศใหเกิดความยั่งยืน
และมีความเขมแข็งได การพัฒนาครูใหมีมาตรฐานจึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและผูเรียน ปจจุบันมาตรฐานวิชาชีพครูจึงถูกกําหนดดวยขอบังคับคุรุสภาวาดวย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๖ และขอบังคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๖
แตก็ยังมีปญหาและอุปสรรคที่จําเปนตองไดรับการแกไขปรับปรุงทั้งในสวนมาตรฐานวิชาชีพ
และใบอนุญาตประกอบอาชีพครู เพื่อเปนรากฐานในการขับเคลื่อนระบบมาตรฐานวิชาชีพครู
การพั ฒ นาและประกั น คุ ณ ภาพครู ใ ห ค รู เป น วิ ช าชี พ ชั้ น สู ง และมี ค วามสํ า คั ญ ต อ การปฏิ รู ป
การศึกษาของประเทศ
จากสภาพป ญ หาดั ง กล า ว จึ ง จํ า เป น ต องกํ า หนดหลั กการในการทบทวน “ระบบ”
มาตรฐานวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กลาวคือ ตองเชื่อมโยงระบบการจัด
การศึกษาและหลักสูตรในสถานศึกษา ระบบการผลิตครู ระบบการฝกอบรมครูใหม และระบบ
การพัฒนาวิชาชีพครูใหสอดรับกันทั้งระบบ ในขณะเดียวกันตองทําใหระบบมีความยืน หยุน
เพียงพอที่จะรองรับความหลากหลาย ตั้งแตชองทางการเขาสูวิชาชีพ ตลอดจนถึงเสนทางการ
พั ฒ นาในวิช าชีพ ในการจัด การศึก ษาทุก ระดับ และทุก ประเภทได เพื ่อ สง เสริม คุณ ภาพ
ในกระบวนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบอยางแทจริงในอนาคต
ขอเสนอแนะ
๑) ควรกําหนดมาตรฐานวิชาชีพครูใหครอบคุลมการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต การเปน ครูโ ดยพิจ ารณาชว งเวลาตามกระบวนการในวิช าชีพ ตั้ง แตชว งที่เปน
นักศึกษาฝกหัดครู (Prospective Teachers) ชวงครูใหมหรือครูผูชวย (Beginner Teachers)
ชวงครูประจําการ (In-service Teachers) ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนมาตรฐานวิชาชีพครู
ใหมี ๓ ระดับสอดคลองกัน คือ มาตรฐานหลักสูตรฝกหัดครู มาตรฐานหลักสูตรอบรมครูใหม
และมาตรบานเพื่อการตออายุหรือเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
๒) ควรวางระบบมาตรฐานหลักสูตร ฝกหัดครูใหมีชองทางที่หลากหลายขึ้นในการเขาสู
วิชาชีพเพื่อรองรับผูที่สําเร็จการศึกษาโดยตรงในสาขาครุศาสตรหรือศึกษาศาสตรและผูสําเร็จ
การศึกษาในสาขาอื่น ๆ
๓) ควรเพิ่มความสําคัญในสวนของศาสตรการสอน (Pedagogy) เพื่อใหครูมีความสามารถ
ในการบู ร ณาการเนื้ อ หากั บ วิ ธี ส อน (Pedagogical Content Knowledge) รวมทั้ ง ให ค รู
สามารถสอนเพื่อใหเกิดทักษะการคิดทีเ่ ปนที่ตองการในศตวรรษที่ ๒๑ ได

๔) ควรวางระบบใหเชื่ อมโยงความสัม พันธ ระหวางการปฏิบัติ การสอนในหองเรี ย น
(Classroom Teaching Practice) และการปรั บ ปรุ ง การปฏิ บั ติ ก ารสอนในห อ งเรี ย น
(Improving Classroom Teaching Practice) ใหเปนวงจรตอเนื่อง
๕) ควรกําหนดมาตรฐานวิชาชีพครูใหมโดยยึด หลักการกําหนดมาตรฐานในรู ป ของ
สมรรถนะในวิชาชีพ (Professional Competency) ที่มีความชัดเจน สามารถนําไปสูการออกแบบ
พัฒนาหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครูตลอดจนการประเมินหลักสูตรไดอยางเปนรูปธรรม
๖) ควรมีการจําแนกประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและมีการจัดหมวดหมู
ใหรองรับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในวิชาชีพครู
๗) ควรแยกระดั บ ของใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู แ ต ล ะประเภทเพื่ อให ส ะท อ น
เจตนารมณในการพัฒนาครูตลอดชีวิตในวิชาชีพ โดยเริ่มตั้งแตใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ชั่ ว คราว (Temporary Teacher License) สํ า หรั บ ครู ใ หม ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ ครู
ประจําการ (In-service Teachers) สําหรับครูที่ไดปฏิบัติหนาการสอนตอเนื่องอยางนอย ๓ ป
และผานกระบวนการพัฒนาและประเมินผลการปฏิบัติงานและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ครูเชี่ยวชาญ (Mater Teachers License) สําหรับครูที่มีความเชี่ยวชาญและผานการประเมินผลงาน
ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
๘) ควรควบคุม กํากับดูแลคุณภาพการผลิตครูในสถาบันผลิตครู ทั้งดานคุณลักษณะ
คุณสมบัติและคานิยมทางวิชาชีพ (Professional Values and Attributes) การหลอหลอม
จิตวิญญาณความเปนครู ควรจํากัดจํานวนการรับนักศึกษาครู และสนับสนุนงบประมาณในการ
ผลิตครูเพิ่มขึ้น โดยสรางเครือขายความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาหรือโรงเรียนเพื่อการพัฒนาครู
อยางตอเนื่อง
๙) ควรกระจายอํานาจใหสถานศึกษามีการตัดสินใจหรือใชดุลพินิจของโรงเรียนนั้น ๆ
ในการเลื อกสรรครู ที่ มี ค วามรู ความสามารถอย า งแท จ ริ ง สถานศึ กษาหรื อโรงเรี ย นควรมี
บทบาทเปน Professional Learning เพื่อเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาครูแ ละคุณภาพของครู
อยางเปนระบบ
๑๐) ควรใหมีการทบทวนและปรับแกมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาใหแลวเสร็จเปน
อันดับแรก จากนั้น ควรเรงปรับเปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครูใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ
(Competency – Based Curriculum) ทั้งหมด ในขณะเดียวกันตองปรับปรุงระบบการสอบ
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานใหม รวมทั้งการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและการขอ
ตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานใหม รวมทั้งการปรับปรุง
หลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะครู โดยอาจพิจารณาบังคับใชมาตรฐานดังกลาวเฉพาะ
กับครูรุนใหม เพื่อลดผลกระทบกับครู โดยอาจพิจารณาบังคับใชมาตรฐานดังกลาวเฉพาะกับ
ครูรุนใหม เพื่อลดผลกระทบกับครูประจําการที่มีจํานวนมาก
๑๑) ควรเรงตั้งคณะทํางานรวมจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําขอเสนอและประเด็น
พิจารณาของคณะกรรมาธิการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติขางตนไปดําเนินการ
วางแผนและนําขั้นตอนสูการปฏิบตั ิใหเกิดผลเปนรูปธรรมที่ชัดเจนและเกิดความเปนธรรมตอครู
ประกอบการและนิสิตนักศึกษาครูที่มีอยูทั้งหมด โดยยังคงยึดหลักการตามเจตนารมณของการ
เสริมสรางเขมแข็งในวิชาชีพครูของประเทศเปนสําคัญ

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

-

หนวยงานที่รับผิดชอบ

-

ผลการปฏิบัตติ าม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ

-

หมายเหตุ

-

๒๓. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เลมที่ ๑ : ดานกฎหมาย
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันศุกรที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สรุปสาระสําคัญ
คณะอนุกรรมาธิการกิจ การคนพิ การ ไดดําเนินการพิจารณาศึ กษาการสง เสริ ม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมุงเนน ๓ ประเด็นหลัก ไดแก ๑) การบูรณางานดานการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเขากับการพัฒนากระแสหลัก ๒) บทบาทภาคประชาสังคม
กับการดําเนินงานดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรดานคนพิการ
ซึ่งมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนงานดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ ในรอบ ๒๐ ป
ที่ผานมา และ ๓) พันธกรณีระหวางประเทศ ไดแก อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention
on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD) รวมถึงขอตกลงและความร วมมื อระหว าง
ประเทศอื่น เชน กรอบการดําเนินงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเซนได (The Sendai Framework
for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals : SDGs) และยุทธศาสตรอินชอนทําสิทธิใหเปนจริง : สูสังคม
บูรณาการปราศจากอุปสรรค (Incheon Strategy to to Make the Right Real for Persons with
Disabilities : Toward Inclusive Society) เปนตน
ขอเสนอแนะ
คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการไดพิจารณาเห็นควรนําเสนอกลไกสําคัญที่จะทําให
สิทธิดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปนจริง (Make the Rights Real) ซึ่ง
เปนหลักสําคัญใน “ยุทธศาสตรอินซอน” ทั้งนี้ เพื่อทําใหคนพิการซึ่งเปนความหลากหลายของ
ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ โอกาสและศักดิ์ศรีเทาเทียมกับบุคคลทั่วไป และเปนการสรางสังคม
อยู เ ย็ น เป น สุ ข ร ว มกั น (inclusive Society) โดยมี ข อ เสนอแนะด า นกฎหมายเกี่ ย วกั บ การ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จํานวน ๕ ประเด็น ดังนี้
๑. ควรเรงดําเนินการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๕ ประเด็น ดังนี้
๑) เพื่อยกระดับและปรับปรุงประสิทธิภาพของกลไกการขจัดการเลือกปฏิบัติโดย
ไมเปนธรรมตอคนพิการ
๒) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ
๓) เพื่อเพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของสตรีพิการ
๔) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรดานคนพิการ
๕) เพื่อคุมครองและสงเสริมสิทธิคนพิการที่ไมมีสถานะทางทะเบียนราษฎร

๒. ควรเรงดําเนินการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ รวม ๒ ประเด็น ดังนี้
๑) เพื่ อพั ฒ นากลไกหนุ น เสริ ม การสนั บ สนุ น การจั ด การศึ กษาสํ า หรั บ คนพิ ก าร
เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากบริการจัดการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ
เชน การจัดตั้งศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ เปนตน
๒) เพื่อจัดสรรหาทรัพยากรในการสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการให
เปนธรรมมากขึ้น
๓) ควรเรงดําเนินการเพื่อใหประเทศไทยเขาเปนภาคีและใหสัตยาบันตอพิธีสาร
เลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Option Protocol to the Convention on the Rights
of Persons with Disabilities) เพื่อเปนกลไกการคุมครองสิทธิคนพิการใหมีความสมบูรณและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔) ควรเรงดําเนินการเพื่อใหประเทศไทยเขาเปนภาคีและใหสัตยาบันตอสนธิสัญญา
มารราคิช เพื่ออํา นวยความสะดวกในการเขา ถึง งานที่มีการโฆษณาแลว สํา หรับ คนตาบอด
คนพิการทางการเห็นและคนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ (Marrakesh Treaty to Facilitate Access to
Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print
Disables : MVT)
๕) ควรเรงดําเนินการออกกฎหมายวาดวยการจัดสภาพแวดลอมสาธารณะที่ทุกคน
สามารถเขาถึงและใชประโยชนได (Accessibility for All Act : AAA) เพื่อสรางหลักประกัน
ใหทุกคน รวมถึงคนพิการ ผูสูงอายุ และผูดอยโอกาส สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดจาก
สวัสดิการและสภาพแวดลอมอันเปนสาธารณะ โดยเฉพาะสภาพแวดลอมทางกายภาพ การขนสง
ขอมูลขาวสาร การสื่อสาร เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนบริการอื่น รวมทั้งการชวยเหลือ
อยางสมเหตุสมผล เทาเทียม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๘/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

๑. การยกระดับ และปรับ ปรุง ประสิท ธิภ าพของกลไกการขจัด การเลือกปฏิบัติโดย
ไมเปนธรรมตอคนพิการนั้น อยูระหวางการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการขจัดการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอคนพิการ ผานกลไกของคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย เพื่อพิจารณาและ
ผลการปฏิบัตติ าม
นําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ตอไป
ของรายงานการ
๒. การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
พิจารณาศึกษา จาก
ชีวิตคนพิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดออกกฎกระทรวงแบงสวน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ราชการกรมสง เสริ มและพัฒนาคุ ณภาพชีวิต คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรั บ ปรุ ง การแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาที่ภายในกรมฯ ใหสอดคลองกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพ
ของงานที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป อั น จะทํ า ให ก ารปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามหน า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

๓. การเพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของสตรีพิการ
กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไดดําเนินการเสริมพลังสตรีพิการ
พัฒนาศักยภาพเครือขายสตรีพิการ และเสริมสรางกลไกการทํางานของเครือขายสตรีพิ การ
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสตรีพิการสูการปฏิบัติ มีการติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสตรี รวมถึงวิเคราะหปญหาและความตองการของสตรีพิการ เพื่อนําไปสูการ
กําหนดนโยบายดานคนพิการ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อดําเนินการโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสตรีพิการ
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ สูการปฏิบัติใหจังหวัด และเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ทั้งนี้อยูในระหวางการรับฟงความคิดเห็น
จากเครือขายคนพิการและหนวยงานตาง ๆ เพื่อยกรางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาสตรีพิการ
ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
๔. การสนับสนุนการดําเนินงานขององคกรดานคนพิการ
๔.๑ จัดตั้งศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด
๔.๒ ออกใบอนุญาตจัดตั้งศูนยบริการคนพิการทั่วไป
๔.๓ การสนั บ สนุ น ศู น ย บ ริ การคนพิ การ โดยจั ด สรรงบประมาณสนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานของศูนยบริการคนพิการระดับจังหวัด และศูนยบริการคนพิการทั่วไป
๕. การคุมครองและสงเสริมสิทธิคนพิการที่ไมมีสถานะทางทะเบียนราษฎร อยูระหวาง
การหารือกับกระทรวงมหาดไทย วารางระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการใหความชวยเหลือที่เหมาะสมแก
คนพิการ ซึ่งไมมีสถานะทางทะเบียนราษฎร พ.ศ. .... สอดคลองกับกฎหมายซึ่งอยูในอํานาจ
หนาที่ของกระทรวงมหาดไทยหรือไม
๖. การดําเนินการแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ อยูในระหวางการดําเนินการแกไขปรับปรุงโดย
กระทรวงศึกษาธิการ
๗. เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙ คณะผูแทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอรก
ไดยื่นภาคยานุวัติสารตอสหประชาชาติเพื่อใหประเทศไทยไดเขาเปนภาคีพิธีสารเลือกรับของ
อนุ สั ญ ญาว า ด ว ยสิ ท ธิ ค นพิ ก าร (Optional Protocol to the Convention on the Rights of
Persons with Disabilities – OP – CRPD) โดยมีผลใชบังคับกับไทยนับตั้งแตวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙
เปนตนไป และประเทศไทยเปนประเทศที่ ๙๐ ที่เขาเปนภาคีพิธีสารเลือกรับดังกลาว
๘. เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน –๕๕๙ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย (พม.) เสนอ ดังนี้
๘.๑ เห็นชอบหลักการในการดําเนินการเกี่ยวกับสนธิสัญญามารราเคช เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการเขาถึงงานที่มีการโฆษณาแลวสําหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น และ
คนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ
๘.๒ ใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามหนาและภารกิจตอไป
กระทรวงพาณิชย โดยกรมทรัพยสินทางปญญาไดดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ (ในสวนที่เกี่ยวกับขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์สําหรับคนพิการ) เพื่อรองรับ
การเขาเปนภาคีสนธิสัญญามารราคิช และเมื่อเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ ไดเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อขอความเห็นชอบ จะไดสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีตอไป
๙. การออกกฎหมายวาดวยการจัดสภาพแวดลอมสาธารณะที่ทุกคนสามารถเขาถึงและ
ได ป ระโยชน อยู ใ นระหว างการพิ จารณาของคณะอนุกรรมการด านกฎหมาย ในการแกไข
ปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ในประเด็นการเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิ่งอํานวยความสะดวก
อันเปนสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลืออื่นจากรัฐ
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๒๔. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เลมที่ ๒ : ดานผลกระทบตอคนพิการ
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันศุกรที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙๕
สาระสําคัญ
คณะอนุ กรรมาธิ การกิ จการคนพิ การ ได ดํ าเนิ นการพิ จารณาศึ กษาส งเสริ มและพั ฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมุงเนน ๓ ประเด็นหลัก ไดแก ๑) การบูรณางานดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเขากับการพัฒนากระแสหลัก ๒) บทบาทภาคประชาสังคมกับการ
ดําเนินงานดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรดานคนพิ การ
ซึ่งมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนงานดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในรอบ ๒๐ ป
ที่ผานมา และ ๓) พันธกรณีระหวางประเทศ ไดแก อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention
on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD) รวมถึงขอตกลงและความร วมมื อระหว าง
ประเทศอื่น เชน กรอบการดําเนินงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเซนได (The Sendai Framework
for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ
(Sustainable Development Goals : SDGs) และยุทธศาสตรอินชอนทําสิทธิใหเปนจริง : สูสังคม
บู รณาการปราศจากอุ ปสรรค (Incheon Strategy to Make the Right Real for Persons with
Disabilities : Toward Inclusive Society) เปนตน
ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ” เลม ๒ : ดานผลกระทบตอคนพิการ ไดรวบรวมสาระสําคัญการดําเนินงานในป ๒๕๕๘
ดานผลกระทบตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประกอบดวยสาระสําคัญ ๒
สวน ไดแก สวนผลการพิจารณาศึกษาและสวนบทสรุปและขอเสนอแนะ โดยในสรุปของผลการ
พิจารณาศึกษาแบงออกเปน ๔ ดาน ไดแก
๑. ดานผลกระทบตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปนการพิจารณา
ติดตามการบังคับใชกฎหมายรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ
๒. ดานการจัดสัมมนาประเด็นที่เกี่ยวของกับคนพิการ นําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะ
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓. ดานการศึกษาดูงานและหารือผูบริหารหนวยงานที่เกี่ยวของกับคนพิการ
๔. ดานการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนและเรื่องอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
คนพิการ
ขอเสนอแนะ
๑) ควรเรงดําเนินการสนับสนุนและจัดตั้งศูนยบริการคนพิการ เพื่อใหคนพิการไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางเหมาะสม โดยสงเสริมการมีสวนรวมของทองถิ่น

องคกรดานคนพิการ และภาคประชาสังคม ในการจัดบริการใหแกคนพิการ อันเปนการสอดรับ
กับนโยบายประชารัฐของรัฐบาล
๒) ควรเรงดําเนินการปรับปรุงนโยบาย และแผนงานดานการจัดการภาวะฉุกเฉินและ
ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ใหสอดคลองกับกรอบการดําเนินงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเซนได
(The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030) เพื่อเปนการคุมครองและ
สงเสริมการมีสวนรวมของคนพิการในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
๓) ควรเรงดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลคนพิการแบบบูรณาการและเชื่อมโยงกับ
ฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของประเทศ เนื่องจากระบบฐานขอมูลคนพิการมีสําคัญอยายิ่งตอการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งนี้ เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงสวัสดิการและการ
บริการตาง ๆ จากภาครัฐไดอยางทั่วถึง
๔) ควรพิจารณาใหการสงเสริม สนับสนุนและสรางความเขมแข็งใหกับภาคประชาสังคม
และพลังพลเมืองอยางยั่งยืนและเปนรูปธรรม โดยออกกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนา
ภาคประชาสังคม
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

-

หนวยงานที่รับผิดชอบ

-

ผลการปฏิบัตติ าม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ

-

หมายเหตุ

-

๒๕. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง แนวทางการสงเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (E - Commerce) เพื่อรองรับการแขงขัน
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงาน
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙
สรุปสาระสําคัญ
เนื่องจากการพัฒนาอยางตอเนื่องของเทคโนโลยีและอุปกรณเครื่องมือสื่อสารจากระบบ
อิน เตอรเน็ตนําไปสูรูปแบบการประกอบธุรกิจการคาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผูประกอบการ
ไดพัฒนาการขายสินคาหรือบริการผานออนไลน หรือที่เรียกวา “ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส”
(E - Commerce) เพิ่มขึ้น ปจจุบันมีผูประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) และ
ผูประกอบการขนาดใหญทั้งในและตางประเทศทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย
เปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
อยางไรก็ดี พบปญหาเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในหลายดาน
เชน ปญหาเกี่ยวกับการคุมครองผูบริโภค การหลอกลวงผูบริโภค การชําระเงินแลวไมไดรับ
สินคาหรือสินคาและบริการไมไดมาตรฐาน รวมทั้งปญหาการแขงขันอยางไมเทาเทียมกันของ
ผูประกอบการในแตละระดับ โดยเฉพาะการเขามาของเว็บไซตผูประกอบการจากตางประเทศ
เพื่อใหบริการผูบริโภคในประเทศไทยและผูประกอบการรายยอยซึ่งประกอบธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส
จากป ญ หาดัง กลาว จึ ง ควรมี การปรั บแกกฎหมายที่เกี่ ย วข องกั บการประกอบธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทั้งในดานกํากับดูแลและสงเสริม โดยพิจารณารายละเอียดของกฎหมาย
ที่ เกี่ ย วข องต า ง ๆ และออกมาตรการกํ า กั บ ดู แ ลผู ประกอบการโดยวิ ธี การจดแจ ง หรื อขึ้ น
ทะเบียนผูประกอบการใหเขาสูระบบ โดยมีมาตรการภาษีในการสงเสริมและกํากับดูแล และ
กําหนดโครงสรางหนวยงานรับผิดชอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหเหมาะสม เพื่อสงเสริม
การคาในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ใหเปนสวนสําคัญตามวัตถุประสงคของรัฐบาลในการ
ผลักดันใหประเทศไทยเปนประเทศการคา (trading nation) ตามเปาหมายที่ตั้งไว
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ขอสังเกต
๑. กฎหมายที่กํากับดูแลธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันยังมีความซ้ําซอนกันอยู
และมีการบังคับใชโดยมีเจตนารมณที่แตกตางกัน
๒. ไมมีมาตรการเพื่อสงเสริมธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางชัดเจน โดยเฉพาะการ
สงเสริมผูประกอบการในประเทศไทย
๔. ขาดความนาเชื่อถือเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการชําระเงินเมื่อมีการสั่งซื้ อ
สิน คาหรือบริการผานการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทั้ง ในเรื่องความปลอดภัย
ในระบบการชําระเงิน และการรับประกันวาเมื่อมีการจายเงินไปแลวจะไดรับสินคาหรือบริการจริง
และถูกตองกับคุณสมบัติของสินคาหรือบริการที่กําหนด

ขอเสนอแนะ
๑. ให กระทรวงพาณิ ช ย เป นผู รับ ผิด ชอบในการจดทะเบีย นพาณิช ยอิเล็ ก ทรอนิกส
สําหรับกฎหมายที่มีความซ้ําซอนกันอยูในปจจุบัน อาทิ พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยฯ และพ.ร.บ.
ขายตรงและตลาดแบบตรงฯ ควรมี ก ารแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ให เ ป น ไปในแนวทางเดี ย วกั น และ
สอดคลองกัน และกําหนดใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานผูบงั คับใชกฎหมายที่เกี่ยวของ
อยางบูรณาการและเปนระบบ
๒. กํา หนดประเภทธุร กิจ พาณิช ยอิเ ล็ก ทรอนิก ส เพื่อ ใหเกิด ความสะดวก รวดเร็ว
ในการออกกฎเกณฑเพื่อกํากับดูแลผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยอาจพิจารณา
ตราพระราชกฤษฎีก าภายใต พ.ร.บ.วา ดว ยธุร กรรมทางเล็ก ทรอนิกส หรือ อาจพิจ ารณา
แกไขกฎหมายเดิมที่มีอยูใหมีความเหมาะสม
๓. กําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการแหงชาติขึ้น
๔. กําหนดการจัดเก็บภาษีใหชัดเจน เนื่องจากยังมีชองวางเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยอาจแกไขประมวลรัษฎากร รวมถึงควรมีการปรับแกไข พ.ร.บ.ศุลกากร
โดยกําหนดมาตรการทางศุลกากร เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
๕. สงเสริมโครงสรางพื้นฐานการประกอบธุรกิจไทยทั้งการใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
การทํ า ธุ ร กิ จ พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละการส ง เสริ ม ช อ งทางการค า ไปยั ง ต า งประเทศ
นอกเหนือจากมาตรการทางกฎหมาย
๖. ควรกําหนดมาตรการรองรับในเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย และวิธีการปลอดภัย
ที่เกี่ยวของกับการชําระเงิน
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงพาณิชย

๑. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส มี ๓ ฉบับ แตละฉบับ
มีวัตถุประสงคที่แตกตางกัน โดยพระราชบัญญัติพาณิชย พ.ศ. ๒๔๙๙ มีวัตถุประสงคเพื่อจดแจง
เปนสถิติขอมูล พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ มีวัตถุประสงคเพื่อ
คุมครองผูบริโภค และพระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ มีวัตถุประสงค
เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสซึ่งการปฏิบัติตามกฎหมายทั้ง ๓ ฉบับ
ผลการปฏิบัตติ าม
ไมถือวาเปนการดําเนินการที่ซ้ําซอนกัน ดังนั้น การแกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อนําเรื่องการ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
จดทะเบียนและการกํากับดูแลใหอยูภายใตหนวยงานเดียว ควรตองรับฟงความคิดเห็นจาก
ของรายงานการ
ทุก ภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อกําหนดทิศทางนโยบายในการ
พิจารณาศึกษา จาก
กํากับดูแลธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหผูประกอบการใชเปนชองทางการเขาถึงผูบริโ ภค
หนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลของประเทศไทย ๔.๐
๒. ปจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดเสนอรางพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการเปน
พาณิชยกิจ ซึ่งรวมถึงการกําหนดกิจการประเภทพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดวย โดยคณะรัฐมนตรี
รับหลักการแลว และอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓. ไมจําเปนตองจัดตั้งคณะกรรมการแหงชาติขึ้นอีก เนื่องจากตามพระราชบัญญัติ
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๖ กําหนดใหมีคณะกรรมการธุรกรรม

ทางอิเล็กทรอนิกส สําหรับทําหนาที่เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อวางนโยบายการสงเสริมและ
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตลอดจนการแกไขปญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวของ รวมทั้ง
ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
๔. ปจจุบันหนวยงานดานจัดเก็บภาษีมีการกําหนดมาตรการที่ชัดเจนเพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมและสงเสริมการประกอบธุรกิจ SMEs เชน กรมสรรพากรไดกําหนดมาตรการทางภาษี
เพื่อสงเสริม SMEs และไดจัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงแกไขประมวลรัษฎากรเพื่อจัดเก็บภาษีจาก
ผู ประกอบธุ รกิ จผานระบบอิ เล็กทรอนิกส เพื่ อศึ กษา เสนอแนะ กฎหมายระเบี ยบและแนว
ทางการจั ด เก็ บภาษีของการประกอบธุ รกิ จผ านระบบอิ เล็ กทรอนิ กสของประเทศไทยและ
ตางประเทศ และกรมศุลกากรไดกําหนดราคาของสินคาที่นําเขาที่ไดรับการยกเวนอากร ไมเกิน
๑,๕๐๐ บาท ซึ่งเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศขององคการศุลกากรโลก (World Customs
Organization : WCO)
๕. ปจจุบันกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนหนวยงานหลักในการ
ดําเนินการพัฒนาสงเสริมโครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยีรองรับนโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ
ดิจิทัล และสํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) ไดดําเนินการพัฒนา
สงเสริมและสนับสนุนการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และระบบการชําระเงินออนไลนใหมี
ความมั่นคงปลอดภัยนาเชื่อถือ รวมทั้งไดพัฒนาซอฟแวรมาตรฐานสําหรับผูประกอบการและ
ใหความรูพื้นฐานทางดาน การออกแบบรูปลักษณ เนื้อหา การติดตอสื่อสาร การเชื่อมตอเว็บไซต
และการบริหารจัดการ เชน ระบบโลจิสติกส การขนสงสินคา สตอคสินคา ฯลฯ ซึ่งเปนการเพิ่ม
ชองทางการคาไปยังตางประเทศและสรางความนาเชื่อถือใหผูประกอบการไทย
๖. ปจจุบันกฎหมายที่เกี่ยวกับการกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบการ
ชําระเงินผานบัตรเครดิตในการซื้อขายสินคา/บริการออนไลน คือ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายใตพระราชบัญญัติ
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔
๗. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีหลายฉบับ แตละฉบับ
มีวัตถุประสงคแตกตางกัน การที่จะมอบหมายใหกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
เปนหนวยงานเดียวในการรับจดทะเบียนและกํากับดูแล จําตองมีการศึกษาในเชิงลึก ซึ่งจะตอง
หารือและรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกอนดําเนินการตอไป
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๒๖. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การบูรณาการการบริหารการทองเที่ยวเพื่อความยั่งยืน
จังหวัดภูเก็ต
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการทองเที่ยว
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๕๐/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
สรุปสาระสําคัญ
ดวยจังหวัดภูเก็ตมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะ
ภาคบริการ การทองเที่ยว สามารถสรางรายไดที่สําคัญใหแกประเทศ กอใหเกิดการจางงาน
การกระจายรายไดสูชุมชนทองถิ่น ตลอดจนทําใหเกิดการเรียนรู การแลกเปลี่ยนประสบการณ
โลกทั ศ น และเกิ ด ความเข า ใจระหว า งชนชาติ ที่ มี วั ฒ นธรรมหลากหลายแตกต า งกั น
อันเนื่องมาจากการสงเสริมการทองเที่ยว
แตจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จึงทําใหเกิด
ปญหาทั้งปริมาณและคุณภาพของการจัดบริการใหแกนักทองเที่ยว ตลอดจนปญหามลภาวะ
มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งปญหาตาง ๆ ดังกลาวมีสาเหตุพื้นฐานจาก
การขาดการบูรณาการการบริหารการทองเที่ยวอยางเปนระบบของจังหวัดภูเก็ต อันเปนผลทําให
การบริหารการทองเที่ยวไมมีความเปนเอกภาพทั้งการกําหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร แผนงาน
และวิธีการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หากปญหาเหลานี้
ยังคางอยู ยอมสงผลใหขีดความสามารถในการแขงขันของอุ ตสาหกรรมท องเที่ยวจังหวัดภู เก็ ต
ถดถอยลง และจะไมสามารถแขงขันในตลาดการทองเที่ยวระหวางประเทศ
จากเหตุผลดังกลาวคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการทองเที่ยว
ไดริเริ่มจัดระบบบูรณาการการบริหารการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในขั้นตนเพื่อเปนตนแบบของ
เมืองทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) จํานวน ๔ เรื่อง คือ
๑. การสํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติจงั หวัดภูเก็ต
๒. โครงการเสริมสรางจังหวัดภูเก็ตเปนเมืองแหงสันติสุข
๓. การจัดทําคูมือแนวทางการจัดทําระเบียบการทองเที่ยวเพื่อความยั่งยืน จังหวัดภูเก็ต
๔. การลงนามในบันทึกการใหสัตยาบันและการเสวนาเรื่อง ความปลอดภัยคือหัวใจ
ของการทองเที่ยว เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ขอสังเกต
๑. จัง หวัด ภูเก็ต มีทําเลที่ตั้ง อยูในกลุม จังหวัดชายฝง ทะเลอันดามัน ดัง นั้น แนวคิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ควรอยูในรูปแบบโครงขายการทองเที่ยวเชื่อมโยง
ในกลุมจังหวัดดังกลาว โดยสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนพัฒนาโครงขายการทองเที่ยวของ
กลุมจังหวัดและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวภูเก็ตเชื่อมโยงภายในและภายนอกจังหวัด
ภายใตกรอบแผนพัฒนาโครงขายของกลุมจังหวัด

๒. เมื องท องเที่ ย วภู เก็ ตมี ทรั พ ยากรการทองเที่ ย วที่ หลากหลาย ซึ่ ง สามารถพัฒนา
ยกระดับใหดึงดูดนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
๓. การพัฒ นาคุณ ภาพการทองเที่ยวเมืองภูเก็ตใหมีม าตรฐานระดับสากล เปนการ
ปรับ ภาพลัก ษณข องเมือ งทอ งเที่ย วภูเ ก็ต จากการเปน แหลง ทอ งเที่ย วที่คุม คา กับ ราคาให
เปนแหลงทองเที่ยวที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับระดับสากล
๔. การพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยที่ผานมายังขาดการสรางความสมดุลหรือ
การเชื่ อมโยงระหว างอุ ปสงค (Demand) และอุ ปทาน (Supply) ของการท องเที่ ยว เจ าหน าที่
หนวยงานรัฐและผูประกอบการธุรกิจขาดการประสานความรวมมือแบบประชารัฐ ในการควบคุม
ปกปองทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ไมมีการกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวใหเหมาะสม
กับความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวของสถานที่ทองเที่ยว
๕. ปญหาทุนตางชาติเขามาดําเนินธุรกิจทองเที่ยวอยางครบวงจร ซึ่งมีทั้งในรูปแบบ
ผิดกฎหมายและเลี่ยงกฎหมาย ทําใหรายไดจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยที่คาดวาจะกระจาย
สูชุมชนทองถิ่นและเปนเงินตราตางประเทศเขาประเทศไทยนั้น อาจคลาดเคลื่อนในความเปนจริง
หากปลอยใหเปนเชนนี้ตอไป ยอมสงผลตอเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ
๖. โครงสรางการบริหารของจังหวัดภูเก็ต เปนรูปแบบการบริหารราชการสวนภูมิภาค
และการบริหารราชการสวนทองถิ่นในรูปแบบตาง ๆ จํานวนมาก และแตละหนวยงานดังกลาว
มีกฎหมายรองรับอํานาจหนาที่อยางชัดเจน จึงเปนขอจํากัดพื้นฐานเชิงโครงสรางในการบริหาร
การพัฒนาเมืองทองเที่ยวภูเก็ตอยางมีบูรณาการ
ขอเสนอแนะ
๑. จังหวัดภูเก็ตควรประสานความรวมมือกับกลุมจังหวัดฝงทะเลอันดามัน เพื่อรวมกัน
จัดทําแผนการพัฒนาโครงขายการเชื่อมโยงการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดดังกลาว เพื่อเปน
กรอบการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาการทองเที่ยวของแตละจังหวัด ซึ่งเนนการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงพื้นที่ และการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงภารกิจ พรอมสรางกลไกและกระบวนการ
บูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
๒. การจัดทําแผนการพัฒนาโครงขายการเชื่อมโยงการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด และ
แผนแมบทการพัฒนาการทองเที่ยวของแตละจังหวัดขางตน ควรเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวที่มี
ความหลากหลายทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนทองถิ่น ประเพณี
และภูมิปญ ญาทองถิ่น ตลอดจนสิน คา ผลิต ภัณ ฑแ ละบริก ารแสดงอัต ลัก ษณข องทองถิ่น
โดยกําหนดโครงขายการทองเที่ยวหลายรูปแบบ เปนทางเลือกตามรสนิยมและความตองการ
ของนักทองเที่ยว
๓. การปรับภาพลักษณเมืองทองเที่ยวภูเก็ตจากการเปนแหลงทองเที่ยวที่คุมคากับ
ราคาใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มีมาตรฐานคุณภาพของเมืองทองเที่ยวเปนที่ยอมรับระดับสากล
โดยพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการที่เนนคุณภาพและความมีประสิทธิภาพขั้นสูงของระบบ
การรักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสินเปนที่เชื่อมมั่นในระดับนานาชาติ
๔. หนวยงานที่เกี่ยวของควรพิจารณาสนับสนุนใหมีการศึกษาขีดความสามารถในการ
รองรับนักทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวในระดับตาง ๆ เพื่อใหการจัดบริการอํานวยความสะดวกใหแก
นักทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม และเปนมาตรการสําคัญในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
๕. หนวยงานรัฐและภาคเอกชนควรประสานความรวมมือในการแกไขปญหาทุนตางชาติ
เขามาดําเนินธุรกิจทองเที่ยวอยางครบวงจร หรือธุรกิจทองเที่ยวในรูปแบบอื่น ซึ่งผิดกฎหมาย
หรือเลี่ยงกฎหมายโดยเรงดวนอยางเปนรูปธรรม เพื่อแกไขและปองกันผลกระทบตอเศรษฐกิจ
สังคม ความมั่นคงของประเทศในระยะสั้นและระยะยาว

๖. การพัฒนาโครงสรางการบริหารจังหวัดภูเก็ตใหมีความเปนเอกภาพในการกําหนด
เปา หมาย ยุท ธศาสตร แผนงานและแนวทางการบริหารการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ไดอยางเปนระบบแบบถาวร เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของเมืองทองเที่ยวภูเก็ต
ในตลาดการทองเที่ยวระหวางประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา

๑. หนวยงานที่เกี่ยวของเห็นดวยที่ควรจะมีการประสานความรวมมือกับกลุมจังหวัด
ฝงทะเลอันดามันเพื่อจัดทําแผนการพัฒนาโครงขายการเชื่อมโยงการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยว ประจําเขตพัฒนาการทองเที่ยวอันดามัน
โดยมีผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตเปนประธานกรรมการ ทําหนาที่จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนา
การทองเที่ยว เพื่อใหหนวยงานและจังหวัดภายในเขตทั้ง ๕ จังหวัด ใชเปนกรอบในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวแตละจังหวัด
นอกจากนี้หนวยงานตาง ๆ ไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมหลายประการ อาทิ
๑) จั ง หวั ด ภู เก็ ต ในฐานะศู น ย ป ฏิ บั ติ การของเขตพั ฒ นาการท องเที่ ย วอั น ดามั น
ตามกฎกระทรวง ควรประสานความรวมมือกับจังหวัด/กลุมจังหวัดภายในกลุมภาคใตฝงทะเล
อันดามันในการจัดทําแผนการพัฒนาการเชื่อมโยงการทองเที่ยวในลักษณะบูรณาการของกลุม
๒) ทุกจังหวัดภายในกลุมจังหวัดภาคใตฝงทะเลอันดามัน ควรจัดทําแผนแมบท
ดานการทองเที่ยวระดับจังหวัด โดยใหมีการบูรณาการภารกิจและงบประมาณใน ๓ มิติ
ผลการปฏิบัตติ าม
๓) นําแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาความเชื่อมโยงการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดฯ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
และแผนแมบทดานการทองเที่ยวระดับจังหวัดบรรจุไวในแผนพัฒนาจังหวัดของกลุมจังหวัด
ของรายงานการ
๔) เกี่ยวกับการเสนอของบประมาณในการดําเนินงาน หากเปนงบประมาณประเภท
พิจารณาศึกษา จาก
การลงทุนเพื่อดําเนินโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหหนวยงานที่มีความประสงค เสนอคํ าขอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
งบประมาณไปยังคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ดานการทองเที่ยวพิจารณาแทนที่จะยื่นมายังกรมการทองเที่ยว เพื่อใหสามารถบริหารจัดการ
และใชประโยชนจากทรัพยสินไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๕) รัฐบาลควรพิจารณาเรื่องการปรับปรุงโครงสรางและรูปแบบการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นสําหรับเมืองทองเที่ยวรูปแบบพิเศษอยางเปนรูปธรรม
๒. หนวยงานเห็นดวยกับการจัดทําแผนพัฒนาโครงขายการเชื่อมโยงการทองเที่ยว
ของกลุมจังหวัด และแผนแมบทการพัฒนาการทองเที่ยวของแตละจังหวัดและมีการดําเนินการ
ในดานตาง ๆ อาทิ ในแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตพัฒนาการทองเที่ยวอันดามัน
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ภายใต ยุ ทธศาสตร ที่ ๔ ได กํ าหนดแนวทางการส งเสริ มการท องเที่ ยว
เชื่อมโยงภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอันดามัน รวมทั้งการเชื่อมโยงระหวางเขตพัฒนาฯ และ
ประเทศเพื่อนบานไวแลว/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดทําโครงการสํารวจ
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ศึกษาขีดความสามารถโครงการรองรับ/กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบาย
ที่จะนําทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาใชเพื่อประโยชนในการสงเสริมการทองเที่ยว เปนตน

ทั้งนี้ ควรเพิ่มสาระสําคัญในเรื่องการประสานแผนพัฒนาการทองเที่ยวของกลุม
จังหวัด แผนแมบท และแผนพัฒนาทองถิ่นใหเชื่อมโยงกัน รวมถึงใหมีคณะกรรมการกํากับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองทองเที่ยวเพื่อเสนอแนะและใหคําปรึกษาในการกํากับนโยบายและ
พัฒนาเมืองทองเที่ยว
๓. หนวยงานเห็นดวยกับการปรับภาพลักษณเมืองทองเที่ยวภูเก็ตเปนแหลงทองเที่ยว
มาตรฐานสากล โดยเห็นควรให
๑) พัฒ นายกระดับ คุณ ภาพสิน คา และบริก าร และสิ่ง อํา นวยความสะดวกและ
ระบบรักษาความปลอดภัยใหไดมาตรฐาน
๒) กรมเจาทาปรับปรุงพัฒนายกระดับมาตรฐานของทาเรือและคนประจําเรือในดาน
ความปลอดภัย การบริการการอํานวยความสะดวกตลอดจนการรักษาความปลอดภัย
๓) กรมการขนสงทางบกมีการดําเนินการตาง ๆ ดังนี้ ดําเนินการจัดระเบียบรถยนต
สวนบุคคลที่นําไปวิ่งรับจาง เพื่อใหการขนสงมีความปลอดภัย เกิดความเชื่อมั่นแกผูโดยสารและ
นั ก ท องเที่ ย ว มี การควบคุ ม กํ า กั บ มิ ใ ห มี การฝ า ฝ น กระทํ า ความผิ ด จั ด รถโดยสารสาธารณ
ใหบริการในเขตพื้นที่ทาอากาศยานภูเก็ต โดยมีการควบคุมอัตราคาโดยสาร จัดใหมีปายหยุดรถ
โดยสารสาธารณะในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดศูนยรับเรื่องรองเรียน
๔) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด เพื่อความปลอดภัยแกนักท องเที่ ยวและศึ กษาวิจัย ในอุ ท ยาน
แหงชาติ
๕) ดําเนินการจัดระเบียบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกในจังหวัดภูเก็ต
๖) ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินหนวยงานของตํารวจ ไดมีการ
กําหนดแผนแมบทเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางชัดเจน
๗) กระทรวงวัฒนธรรมพรอมที่จะใหความรวมมือในการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของ
๘) ควรเพิ่มสาระสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน มั่นคง มั่งคั่ง อยางเปนรูปธรรม
๔. เห็นดวยที่หนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุนใหมีการศึกษาขีดความสามารถในการ
รองรับนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวในระดับตาง ๆ และเห็นควรให
๑) มีการรักษาระดับขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว
๒) ในการศึกษาควรคํานึง ถึง เอกภาพในการศึกษาเพื่อพิจารณาในองค รวมและ
ความเชื่อมโยงกันของเสนทางการทองเที่ยว ความสะดวกในการเดินทางสูแหลงทองเที่ยวตาง ๆ
และควรใหมีตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในกระบวนการ มีการทํางานแบบ
บูรณาการทุกภาคสวน
๓) การดํ าเนิ นการศึ กษาขี ดความสามารถในการรองรั บได ของพื้ นที่ ท องเที่ ยวใน
อุทยานแหงชาติ อยูระหวางการรวบรวมผลการศึกษา
๔) บางชวงเวลาหมูเกาะพีพีจะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเกินขีดจํากัดที่จะรองรับได
กรมอุทยานฯ ควรเปนหนวยงานหลักในการริเริ่มใหเกิดความรวมมือและบูรณาการแผนงาน
ใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยกรมเจาทาจะทดลองกําหนดตารางเวลาสําหรับเรือที่จะนํา
นักทองเที่ยวไปยังสถานที่ตาง ๆ ซึ่งประเด็นเหลานี้เปนเรื่องสําคัญและเรงดวนจะตองดําเนินการ
ใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว
๕) ทาอากาศยานภูเก็ต มีการจัดทําคูมือการจัดระเบียบการใหบริการนักทองเที่ยว
ทาอากาศยานภูเก็ต เนือ่ งจากการปรับปรุงอาคารผูโดยสารหลังเดิมและเปดใชอาคารหลังใหม
๕. เห็นดวยที่หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ควรประสานความรวมมือกันในการ
แกไขปญหาทุนตางชาติ โดยหนวยงานที่เกี่ยวของมีขอเสนอเพิ่มเติม ดังนี้

๑) ดําเนินการรวมกันจากทุกภาคสวนและใหประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการ
ทําหนาที่ตรวจสอบ/ดูแล
๒) ภาครัฐควรกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ อยางเครงครัด
รวมทั้งประสานความรวมมือกับภาคเอกชนผูประกอบการดานการทองเที่ยว ในการสอดสอง
ปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
๓) การแกไขปญหาทัวรศูนยเหรียญ กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือแจงใหทุกจังหวัด
สนับสนุนการแกไขปญหา โดยมีการบูรณาการกับหนวยงานในพื้นที่ตรวจสอบขอมูลบริษัททัวร
ที่มีพฤติกรรมประกอบกิจการในลักษณะทัวรศูนยเหรียญ ตรวจสอบสถานะบุคคลเจาของกิจการ
ที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก ใหศูนยดํารงธรรมจังหวัดเปนหนวยงานหลักในการรับ
เรื่องรองเรียนรองทุกจากผูเสียหาย
๔) ตํารวจไดมีการดําเนินการตอผูกระทําความผิดอยางเขมงวด
๖. หนวยงานที่เกี่ยวของเห็นดวยกับการพัฒนาโครงสรางการบริหารจังหวัดภูเก็ตใหมีความ
เปนเอกภาพในการกําหนดเปาหมายยุทธศาสตร แผนงาน ฯลฯ แนวทางการบริหารการพัฒนา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว และเห็นควรใหมีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการการทองเที่ยว
ในจั งหวั ดภู เก็ ตให มี ลั กษณะพิ เศษมากขึ้ น ทั้ งนี้ อาจจั ดตั้ งภู เก็ ตเป นเขตปกครองพิ เศษเหมื อน
กรุงเทพมหานคร หรือเพิ่มสาระกําหนดใหจังหวัดภูเก็ตมีโครงสรางและมีรูปแบบการบริหารของ
อปท. มีกฎหมายเฉพาะ
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๒๗. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง ขอเสนอการคัดเลือกและแตงตั้งปลัดกระทรวงและอธิบดี
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับวิธีการไดมาซึ่งนักบริหารระดับสูงที่เปนหัวหนาสวนราชการระดับ
กระทรวงและกรมโดยเนนการศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของนักบริหารยุคใหมที่พึงปรารถนา
ควบคูไปกับการปรับกลไกการแตงตั้งเพื่อจัดระบบความสัมพันธทางการเมืองและการบริหารราชการ
ใหเหมาะสม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. ปรับปรุงหรือพัฒนาสํานักงาน ก.พ. ใหสามารถสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ
ก.บ.ช. ไดอยางครบวงจร
๒. ปรับระบบกรรมการ ก.พ. ใหองคประกอบมีเฉพาะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง
วิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่จะมาดํารงตําแหนงกรรมการ ก.พ. ผูทรงคุณวุฒิ ตองเปดเผย
และโปร งใสเพื่ อให สัง คมรั บรูแ ละยอมรั บอยางกว างขวาง และให เป นระบบ Commission
มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิทํางานแบบเต็มเวลา จํานวนไมเกิน ๗ คน
๓. ปรับองคประกอบของ อ.ก.พ. สามัญประจํากระทรวงใหมีความเปนกลางและมี ความ
เปนอิสระในการทําหนาที่แทนองคกรกลางบริหารงานบุคคลไดอยางแทจริง
๔. ตองมีกฎหมายรองรับวา ถอยคําและเอกสารที่จัดทําขึ้นในการประชุมของ อ.ก.บ.ช. ,
ก.บ.ช. และคณะรัฐมนตรี และเอกสารที่เกี่ยวของ จะตองไดรับเอกสิทธิ์คุมครอง จะนําไปเปน
เหตุในการฟองรองในทางใดมิได
๕. ตองมีขอกําหนดเกี่ยวกับการขัดกันแหงผลประโยชน

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๗๘/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงาน ก.พ.

๑. เห็นดวยในหลักการคัดเลือกและแตงตั้งปลัดกระทรวง อธิบดี และตําแหนงที่เทียบเทา
ผลการปฏิบัตติ าม
ตามขอเสนอของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดินและขอสังเกตของสภานิติบญ
ั ญัติแหงชาติ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
เพื่อความโปรงใสและเปนธรรมในกระบวนการคัดเลือกและแตงตั้งตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี
ของรายงานการ
และตําแหนงที่เทียบเทา
พิจารณาศึกษา จาก
๒. เห็นดวยกับหลักการใชองคคณะในการพิจารณาและหลักการกําหนดคุณสมบัติกรรมการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ในคณะกรรมการคัดเลือกนักบริหารแหงชาติ (ก.บ.ช.) ไดแก คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติที่สําคัญ
และคุณสมบัติดานจริยธรรม เพื่อใหไดกรรมการที่มีความรู ประสบการณ และความเปนกลาง

ทางการเมือง อยางไรก็ดี การใชองคคณะเดียวทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี และตําแหนงที่เทียบเทาอาจมีขอจํากัดในการเขาใจบทบาท
ภารกิ จ ของทุ ก กระทรวง รวมทั้ ง ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ สถานภาพของข า ราชการใน
กระทรวงตาง ๆ
๓. เมื่ อ พิ จ ารณาในภาพรวม หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อ กตามข อ เสนอของ
คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน มีแนวทางปฏิบัติใกลเคียงกับหลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกตําแหนงประเภทบริหารที่ ก.พ. กําหนด ซึ่งอยูบนหลักการความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ
๔. เห็นดวยกับการนําประสบการณของกระทรวงกลาโหมที่มีคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงสําคัญในกองทัพ และนําระบบของ อ.ก.พ. กระทรวงตาง ๆ มาปรับใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี และตําแหนงที่เทียบเทา โดยคํานึงถึง
ความแตกตางตามบริบทของแตละสวนราชการในภาคราชการพลเรือนดวย
๕. ในภาพรวมเห็นควรใหมีการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียด เพื่อนําขอดีและขอเสนอ
ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน มาปรับใชกับหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง
ปลัดกระทรวงและอธิบดีที่ใชอยูในปจจุบัน และในการจัดทําขอเสนอหลักการแตงตั้งขาราชการ
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตอไป
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๒๘. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง โครงสรางธุรกิจคาปลีกคาสงสภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหา
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงาน
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ผลการปฏิบัตติ าม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางธุรกิจคาปลีกคาสงเพื่อพิจารณาผลกระทบจากการ
ขยายตั ว อย า งรวดเร็ ว ของธุ ร กิ จ ค า ปลี กค าส งสมั ย ใหม ตลอดจนแนวทางในการแก ปญหา
ดังกลาว
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. ให มี กฎหมายประกอบธุร กิ จ คา ปลีกหรื อค าส งเพื่ อกํ ากั บดู แ ลธุ ร กิจ ค าปลี กคาสง
โดยเฉพาะ
๒. ในระหวางที่กฎหมายเฉพาะยังไมไดออกมาบังคับใช เนื่องจากการยกรางกฎหมายใหม
ตองใชระยะเวลานานเห็นควรใหมีการดําเนินการตอไปนี้ไปพลางกอน
๑) ปรับแกพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
๒) ปรับแกประมวลกฎหมายรัษฎากร
๓) ผลักดันใหมีกฎหมายแฟรนไชส
๔) ปรับแกพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒
การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
กระทรวงพาณิชย
เห็นควรใหมีกฎหมายประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ซึ่งมุงเนนมาตรการในการดูแล
และสงเสริมผูประกอบธุรกิจคาปลีกคาสงดั้งเดิมใหสามารถประกอบธุรกิจและคงอยูไดในระบบ
การคาสมัยใหม ทั้งนี้ ควรตองมีการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางธุรกิจคาปลีกคาสงและการ
ประกอบธุ รกิ จ ค าปลี กค าสง ให ร อบด านก อนเพื่ อให กฎหมายมีค วามทัน สมั ย เหมาะสมกับ
สถานการณการคาและสภาพการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมากในปจจุบัน

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๒๙. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง ทิศทางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอ ยโอกาส
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เพื่อรวบรวมขอมูลตาง ๆ จัดทําเปนขอเสนอแนะตอการจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. ควรบรรจุยุทธศาสตรที่ ๑ – ๕ ของแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ ไวในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔
๒. ควรสรางระบบสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคนพิการอยางทั่วถึงและเปนธรรม
๓. ควรเรงดําเนินการขจัดการเลือกปฏิบัติตอคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และผูดูแล
คนพิการ
๔. ควรสรางสภาพแวดลอมสาธารณะและบริการที่ทุกคนสามารถเขาถึงและใชประโยชน
ไดอยางเทาเทียมกัน
๕. ควรเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรดานคนพิการและภาคประชาสังคมดานคนพิการ
๖. ควรสรางความตระหนักรูและเจตคติที่ดีตอคนพิการ
๗. ควรกําหนดใหสภาคนพิการจังหวัดและองคกรดานคนพิการจังหวัด นําเสนอประเด็น
ปญหาที่มีอยูระดับพื้นที่
๘. ควรกําหนดกลไกหลักที่มีศักยภาพในการเชื่อมตอเพื่อบูรณาการแผนฯ การปฏิบัติการ
และงบประมาณ
๙. ควรสนับสนุนการจัดตั้งศูนยบริการคนพิการที่จัดตั้งโดยองคกรดานคนพิการ
๑๐. ควรจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานคนพิการในทุกมิติ
๑๑. ควรจัดทําระบบกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
๑๒. ควรปรับปรุงกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
๑๓. ควรบรรจุกรอบการดําเนินงานของพันธกรณีระหวางประเทศไวในแผนฯ

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ผลการปฏิบัตติ าม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดจัดทํารางแผนพัฒนาคุณภาพ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยนําขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
ของรายงานการ
การสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส มาประกอบการพิจารณาดวยแลว
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๓๐. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง หลักเกณฑและรายละเอียดที่ระบุในใบแจงคาไฟฟา
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการพลังงาน
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการประกาศโฆษณาหรือการประชาสัมพันธเกี่ยวกับหลักเกณฑ
และรายละเอียดที่ระบุในใบแจงคาไฟฟา ซึ่งมีการเผยแพรทางเว็บไซต แผนปายประกาศ แผนพับ
และสื่อตาง ๆ เนื่องจากปรากฏขอมูลวามีเนื้อหาบางสวนไมตรงกับขอเท็จจริง ไมถูกตองครบถวน
และอาจทําใหประชาชนไดรับขอมูลคลาดเคลื่อน
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. คาบริการรายเดือน
๑) ตนทุนคาบริการของการไฟฟานครหลวงกับการไฟฟาสวนภูมิภาคตางกันมาก
ทั้งที่ขอเท็จจริงการไฟฟาสวนภูมิภาคควรจะมีคาบริการที่สูงกวาการไฟฟานครหลวงเนื่องจาก
ผูใชไฟฟามีระยะทางและการกระจายตัวกวามาก จึงควรมีการพิจารณาทบทวนตนทุนของทั้ง ๒
หนวยงานใหมีความเหมาะสม มีมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน
๒) การที่คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน กําหนดเรียกเก็บคาบริการจากผูใช
ไฟฟาในราคาที่ต่ํากวาตนทุนที่แทจริงโดยไมมีการแสดงรายละเอียด ทําใหผูใชไฟฟาไมทราบ
ขอเท็จจริงของคาบริการประกอบกับคาใชจายสวนเกินจากการเรียกเก็บก็อาจถูกนําไปรวมแฝง
ไวกับคาพลังงานไฟฟาตามเดิมอีก จึงควรแสดงตนทุนที่แทจริงของการคิดคาบริการของทั้ง ๒
หนวยงาน ลงในใบแจงคาไฟฟาโดยเอาสวนตางคาใชจายมาแสดงในรูปแบบเงินอุดหนุน
๓) คาใชจายในการจดหนวยไฟฟาเพื่อจัดทําบิลคาไฟฟา ปจจุบันภาคเอกชนมีวิธี
จัดทําบิลเรียกเก็บคาบริการจากการใช หนวยจากเลขมิ เตอร โดยจะแจงตัวเลขมิเตอร ร อบ
ปจจุบันใหกับผูประกอบการเพื่อนําไปจัดทําบิลเพื่อเรียกเก็บเงินจากผูใชบริการตอไป
๔) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานควรพิจารณากําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานในเรื่องวิธีการอานหนวย การชําระคาบริการตามจุดรับชําระ เพื่อใชเปนพื้นฐาน
ในการกําหนดราคาคาบริการรายเดือนที่เปนธรรมและสะทอนคาใชจายของ กฟน. และ กฟภ.
เพื่ อ สร า งแรงจู ง ใจให ผู ใ ช ไ ฟฟ า เปลี่ ย นพฤติ ก รรมเพื่ อ ลดค า ใช จ า ยและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การดําเนินงานที่สูงขึ้น
๒. เงินประกันการใชไฟฟา เห็นวา การดําเนินการในปจจุบันมีความเหมาะสมแลว
ปญหานาจะเกิดจากความไมเขาใจของประชาชน ควรประชาสัมพันธใหประชาชนทราบทั่วกัน
๓. การใชมาตรวัดไฟฟา
๑) ควรสงเสริมใหประชาชนใชมาตรวัดไฟฟาแบบ TOU จะทําใหประชาชนรูจัก
การบริหารการใชไฟฟาใหมีความเหมาะสม คุมคา และชวยสงเสริมการลดการใชไฟฟาในชวง
Peak load ทําใหรัฐสามารถลดตนทุนในการผลิตพลังงานไฟฟาได
๒) ควรลดคาใชจายในการติดตั้งมิเตอร TOU ลง ใหสอดคลองกับราคาที่แทจริง
ในปจจุบัน

๔. การแยกมาตรวัดไฟฟารวมของหนวยทหารและหนวยราชการขนาดใหญ เพื่อให
สามารถบริหารจัดการการใชไฟฟาของหนวยราชการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด
และชวยลดคาไฟฟาตามมาตรการลดการใชพลังงานของหนวยราชการ
๕. การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟานครหลวง คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธเกี่ยวกับรายละเอียดที่ระบุในใบแจงคาไฟฟา เนื่องจากประชาชน
สวนใหญยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนและไมไดรับทราบขอมูลที่ถูกตอง
ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๐ เปนพิเศษ
วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงพลังงาน

๑. อัตราคาบริการรายเดือนมีความเหมาะสมแลว
๒. การคิดตนทุนคาบริการใหมีมาตรฐานเดียวกันอยูระหวางกําหนดแนวทางการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลทางบัญชี
๓. ไมเห็นควรแสดงรายละเอียดลงในใบแจงคาไฟฟาโดยเอาสวนตางคาใชจายมาแสดง
ในรูปแบบเงินอุดหนุน เนื่องจากอาจทําใหเกิดความสับสนและมีตนทุนการจัดทําบิลไฟฟาเพิ่ม
สูงขึ้น
๔. ไม ส ามารถลดต นทุ นการจดหน วยได เนื่ องจากการไฟฟ า ฝายจํ าหน ายยั งต องสง
เจาหนาที่ออกจดหนวยในทุกพื้นที่เหมือนเดิม กรณีผูใชไฟฟาอานหนวยผิดพลาดจะตองมีการ
แกไขบิลและคิดคาไฟฟาใหม รวมทั้งเปนการเพิ่มภาระใหกับผูใชไฟฟาและไมไดรับความสะดวก
๕. นโยบายการกําหนดอัตราคาไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ไดกําหนด
ใหโครงสรางอัตราคาไฟฟาตองสะทอนถึงตนทุนในการจัดหาไฟฟาที่เหมาะสมและเปนธรรมทั้ง
ในสวนผูใหบริการจัดหาไฟฟาและผูใชไฟฟา สงเสริมใหมีการใชไฟฟาที่สะทอนถึงตนทุนคาไฟฟา
ผลการปฏิบัตติ าม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ที่แตกตางกันตามชวงเวลาในแตละวันดวยแลว ประกอบกับปจจุบัน ก.ก.พ. อยูระหวางดําเนินการ
ของรายงานการ
กําหนดโครงสรางอัตราคาไฟฟาตามนโยบายดังกลาวโดยคํานึงถึงขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษา จาก
การพลังงานดวยแลว
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๖. มีการนําระบบ E-Payment มาใหบริการเพื่อความสะดวกกับลูกคาแลว
๗. กรณีเงินประกันการใชไฟฟาจะเนนย้ําใหมีการประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ อยางทั่วถึง
๘. การใชมาตรวัดไฟฟาแบบ TOU ปจจุบันมีการรณรงคสงเสริมมาตรการดังกลาวใหกับ
ประชาชนอยูแลว
๙. ประเด็นคาใชจายในการติดตั้งมิเตอร TOU การไฟฟาฝายจําหนายมีการดําเนินการ
พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง ให ส อดคล อ งกั บ ต น ทุ น ในป จ จุ บั น ทั้ ง นี้ กระทรวงพลั ง งานเห็ น ควรให
สํานักงาน กกพ. กําหนดคาบริการดังกลาวในอัตราเดียวกันทั้ง ๒ การไฟฟา และควรประกาศใช
พรอมกัน
๑๐. การแยกมิเตอรของสวนราชการมีระเบียบหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่สามารถแยก
การติดตั้งมิเตอรใหหนวยงานที่มีความประสงคจะขอแยกการติดตั้งมิเตอรโดยจะดําเนินการให
เฉพาะหนวยงานยอยที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณคาไฟฟาเปนของตนเอง
๑๑. สํ า นั กงาน กกพ. และการไฟฟ า ฝ า ยจํ า หน า ยได มี การประชาสั ม พั น ธ เกี่ ย วกั บ
รายละเอียดที่ระบุในใบแจงคาไฟฟาแลว

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

คือ
หมายเหตุ

มีขอเสนอแนะบางประเด็นที่สํานักงาน กกพ. ไมเห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

๑. ไมเห็นควรแสดงรายละเอียดลงในใบแจงคาไฟฟาโดยเอาสวนตางคาใชจา ยมาแสดง
ในรูปแบบเงินอุดหนุน เนื่องจากอาจทําใหเกิดความสับสนและมีตนทุนการจัดทําบิลไฟฟาเพิ่ม
สูงขึ้น
๒. ไม ส ามารถลดต น ทุ น การจดหน ว ยได เนื่ องจากการไฟฟ า ฝ า ยจํ า หน า ยยั ง ต องสง
เจาหนาที่ออกจดหนวยในทุกพื้นที่เหมือนเดิม กรณีผูใชไฟฟาอานหนวยผิดพลาดจะตองมีการ
แกไขบิลและคิดคาไฟฟาใหม รวมทั้งเปนการเพิ่มภาระใหกับผูใชไฟฟาและไมไดรับความสะดวก

๓๑. รายงานการพิจารณาศึกษา : การผังเมืองและการใชพื้นที่
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการผังเมืองและการใชพื้นที่
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๕๙/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
สงขอสังเกต
วันศุกรที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
สาระสําคัญ
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของการดําเนินการทางผังเมืองตามพระราชบัญญัติ
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อหาแนวทางแกไขปรับปรุงเพื่อใหการใชประโยชนที่ดินและการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสง สาธารณูปโภค และสาธารณูปการเพื่อการพัฒนาประเทศ
ที่ยั่งยืน
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. ขอเสนอการปรับปรุงการวางผังเมืองและการใชพื้นที่
๑) ปรับปรุงหรือตั้งหนวยงานเพื่อใหมีบทบาทหนาที่ในการวางแผนผังนโยบายการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ระดับประเทศ ภาค อนุภาคหรือกลุมจังหวัด และจังหวัด โดยมีแนวทางเลือก
ดังนี้
๑.๑) ใหกรมการผังเมืองแยกออกจากกรมโยธาธิการและผังเมือง
๑.๒) ใหปรับปรุงหนวยงานที่มีอยูเดิมหรือจัดตั้งหนวยงานขึ้นใหมในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี
๑.๓) จัดตั้งหนวยงานขึ้นใหมในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี
๒) ใชแผนผังนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับประเทศ ภาค อนุภาคหรือกลุมจังหวัด
และจังหวัด เปนเครื่องมือในการประสานการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมกับการวางแผน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเปนไปตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน
๓) ใชแผนผังนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับประเทศ ภาค อนุภาคหรือกลุมจังหวัด
และจังหวัด เปนเครื่องมือในการประสานการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมกับการวางแผน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไปสูการวางแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง
ทบวง กรม แผนวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาทองถิ่น
๔) ใชแผนผังนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับประเทศ ภาค อนุภาคหรือกลุมจังหวัด
และจั งหวั ด เป นเครื่ องมื อในการพิ จารณาอนุ มั ติ งบประมาณ กํ ากั บ และตรวจสอบติ ดตาม
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม แผนวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาทองถิ่น
๕) ถายโอนภารกิจดานการผังเมืองและบุคลากรบางสวนจากกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองพรอมทั้งจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใชแผนผังนโยบาย
การพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับประเทศ ภาค อนุภาคหรือกลุมจังหวัด และจังหวัด เปนเครื่องมือ
๒. ขอเสนอการปรับปรุงกฎหมายผังเมือง
๑) กําหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือหนวยงานที่จะจัดตั้งขึ้นใหมมีบทบาท
หน าที่ ในการวาง จั ดทํ า และดํ าเนิ นการให เป นไปตามแผนผั งนโยบายการพั ฒนาเชิ งพื้ นที่
ระดับประเทศ ภาค อนุภาคหรือกลุมจังหวัด และจังหวัด

๒) กําหนดใหมีการวางจัดทําและดําเนินการใหเปนไปตามแผนผังนโยบายการพัฒนา
เชิงพื้นที่ระดับประเทศ ภาค อนุภาคหรือกลุมจังหวัด และจังหวัด ที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๓) กําหนดใหมีคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดที่มีอํานาจหนาที่ในการกํากับ
และตรวจสอบติดตามการวาง จัดทํา และดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมและผังเมือง
เฉพาะใหสอดคลองกับแผนผังนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับประเทศ ภาค อนุภาคหรือ
กลุมจังหวัด และจังหวัด
๔) กําหนดใหตองวางและจัดทําผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะเพื่อการพัฒนาและ
ฟนฟูเมืองโดยใหมีประเภทและรายละเอียดของแผนผัง ขอกําหนด และองคประกอบอื่น ๆ
ตามที่ไดระบุไวอยางครบถวน
๕) กําหนดใหมีการวาง จัดทํา และใชบังคับผังเมืองรวมอยางตอเนื่องและใหมีการ
ทบทวนผังเมืองรวมในระยะเวลาไมเกิน ๕ ป
๓. ขอเสนอการปรับปรุงการใชบังคับกฎหมายผังเมือง
๑) ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือหนวยงานที่จะจัดตั้งขึ้นใหม มีอํานาจหนาที่
ในการวาง จัดทํา และดําเนินการใหเปนไปตามแผนผังนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับประเทศ
ภาค อนุภาคหรือกลุมจังหวัด และจังหวัด ประสานการดําเนินการกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
วางแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม แผนวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ แผนพัฒนา
จังหวัด
๒) ใหคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม กํากับและตรวจสอบ
ติดตามการดําเนินการขององคกรปกครองทองถิ่นในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น และการวาง จัด
และดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนผังนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด
๓) ใหองคกรปกครองทองถิ่นเผยแพรขอมูลขาวสารในรายละเอียดเกี่ยวกับการวาง
จัดทํา และดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะใหประชาชนในทองถิ่นนั้น ๆ
ไดรับทราบอยางทั่วถึงและกวางขวาง
๔) ใหองคกรปกครองสวนท องถิ่นควบคุม กํากับ และตรวจสอบติดตามการใช
ประโยชนที่ดินใหเปนไปตามผังเมืองรวม และสงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ
สอดสองและแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับทราบถึงการฝาฝนหรือการกระทําที่ขัดตอ
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม
๕) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการใหเปนไป
ตามบทกําหนดโทษตอผูฝาฝนหรือผูกระทําที่ขัดตอขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของผังเมือง
รวมอยางเครงครัด
ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๕๖/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงมหาดไทย

๑. ควรแยกหนวยงานกรมโยธาธิการและผังเมืองออกเปน ๒ หนวยงาน คือ กรมโยธาธิการ
และกรมการผังเมือง ตามแนวทางที่ ๑ โดยโอนอํานาจหนาที่และภารกิจทั้งหมดที่เกี่ยวของกับ
การผังเมืองไปเปนของกรมการผังเมือง สังกัดกระทรวงมหาดไทย ยกเวนหนวยงานจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ไปเปนของกรมโยธาธิการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย
๒. กระบวนการในการวางผั งจะมี การวิ เคราะห ข อมู ลในด านต าง ๆ ทั้ งด านกายภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ประชากร การศึกษาถึงปญหา ศักยภาพ ขอจํากัด เงื่อนไขการพัฒนา ภาพรวม
ของพื้นที่ ตลอดจนนโยบายการพัฒนาในระดับตาง ๆ โครงการพัฒนาตาง ๆ แนวโนมการขยายตัว
ของเมือง ซึ่งครอบคลุมในประเด็นความเห็นของคณะกรรมาธิการดวยแลว
๓. เห็นชอบดวยในหลักการใชแผนผังนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับประเทศ ภาค
อนุภาคหรือกลุมจังหวัด และจังหวัด เปนเครื่องมือในการประสานการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม รวมกับการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อให
ผลการปฏิบัตติ าม
เปนไปตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน และเห็นควรใหหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของนําผังเมืองไปใช
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ในการพัฒนาเชนเดียวกัน
ของรายงานการ
๔. ประเด็นการถายโอนภารกิจดานการผังเมืองและบุคลากรบางสวนจากกรมโยธาธิการ
พิจารณาศึกษา จาก
และผังเมืองพรอมทั้งจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปจจุบันกรมโยธาธิการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
และผังเมืองไดทยอยดําเนินการถายโอนภารกิจดานการผังเมืองใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว
โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘
๕. กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการแลวโดยการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ทั้งฉบับ ซึ่งไดเสนอรางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ไปยังกระทรวงมหาดไทย
เพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหความเห็นชอบในหลักการและนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙
๖. ขอรับแนวคิดในการใหคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม กํากับและ
ตรวจสอบติดตามการดําเนินการขององคกรปกครองทองถิ่น ไปปรับแกพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ ตามความเหมาะสม
๗. การเผยแพรขอมูลขาวสาร ควรสนับสนุนงบประมาณดานประชาสัมพันธใหกรมโยธาธิการ
และผังเมืองในการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอีกทางหนึ่ง
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ

หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

กระทรวงมหาดไทยขอรับแนวคิดในการใหคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดที่จะจัดตั้งขึ้นใหม
กํ า กั บ และตรวจสอบติ ด ตามการดํ า เนิ น การขององค ก รปกครองท อ งถิ่ น ไปปรั บ แก
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตามความเหมาะสมซึ่งอาจตองมีการติดตามผลการ
ดําเนินการตอไป

๓๒. รายงานการพิจารณาศึกษา : มาตรการคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ
ทางการแพทยที่ตกคางในประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีชว ยการเจริญพันธุทางการแพทยที่ตกคางในประเทศไทย
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๖๗/๒๕๕๘
วันศุกรที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
สาระสําคัญ
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับมาตรการคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ
ทางการแพทยจากกรณีตัวอยางทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและตางประเทศเพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการใหความคุมครองชวยเหลือเด็กแกหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของเด็กเปนสําคัญ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. ขอเสนอตอกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑) เห็นควรใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรงรัดการตรวจสอบคลินิกเวชกรรม
บริษัทนายหนาหรือสถานบริการที่เกี่ยวของกับการจางตั้งครรภแทน ที่ไมไดดําเนินการใหถูกตอง
ตามกฎหมาย
๒) เห็นควรใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดพิมพและเผยแพรพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสรุป
สาระสําคัญที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายตาง ๆ
๓) เห็นควรใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดําเนินการแปลและจัดพิมพพระราชบัญญัติ
คุม ครองเด็ ก ที่ เ กิ ด โดยอาศัย เทคโนโลยีช ว ยการเจริ ญ พัน ธุ ท างการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘
เปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นเพิ่มเติมเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธไปยังประเทศตาง ๆ
๔) เห็นควรใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของและมีรายละเอียด
เด็กที่เกิดจากการตั้งครรภแทน ที่ยังอยูในประเทศไทยและบูรณาการรวมโดยประสานงานและสงตอ
ขอมูลใหแกกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๒. ขอเสนอตอแพทยสภา เห็นควรใหแพทยสภา ในฐานะสภาวิชาชีพตรวจสอบแพทย
ผูใหบริการเกี่ยวกับการตั้งครรภแทนที่ไมเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศ
แพทยสภากําหนดและไมเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
๓. ขอเสนอตอกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๑) เห็นควรใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน พิจารณาขอมูลที่ไดรับการสงตอจาก
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในรายละเอียดเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภแทนที่ยังอยูในประเทศไทย
วามีรายใดสมควรจะติดตามดูแล ใหการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเด็ก
๒) เห็ น ควรให ก รมกิ จ การเด็ กและเยาวชนดํ า เนิ น การหรื อตั้ ง คณะทํ า งานหรื อ
ประสานงานกับหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อหาขอเท็จจริงกรณีการวาจางตั้งครรภแทน

๓) จัด ตั้ง หนว ยงานรับผิด ชอบในการติด ตามเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวย
การเจริญพันธุทางการแพทยหลังกฎหมายมีผลบังคับใช
๔) ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายหรือออกกฎหมายลําดับรอง รองรับเพื่อให
มีหลักประกันในการคุมครองเด็กกลุมนี้เพิ่มมากขึ้น
๔. ขอเสนอตอคณะกรรมการคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ
ทางการแพทย (กคทพ.)
๑) พิจารณาการออกอนุบัญญัติในระดับประกาศหรือระเบียบภายใตพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเปนการ
ติดตามและปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น
๒) พิ จ ารณาประเด็ น การคุ ม ครองเด็ กที่ เกิ ด โดยอาศั ย เทคโนโลยี ช ว ยการเจริ ญ
พันธุทางการแพทย แตไมเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๕. ขอเสนอตอกระทรวงมหาดไทย
เห็นควรใหกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กําชับนายทะเบียนราษฎรในแตละ
พื้นที่ พิจารณาการรับแจงการเกิดหรือการลงรายการทะเบียนราษฎร ใหแกเด็กที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดย
อาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
๖. ขอเสนอตอกระทรวงการตางประเทศ
๑) เห็ นควรให ก ระทรวงการต า งประเทศพิ จ ารณาเผยแพร แ ละประชาสั ม พั น ธ
สาระสํ าคั ญของพระราชบัญ ญัติ คุม ครองเด็ กที่เกิ ด โดยอาศั ย เทคโนโลยีช วยการเจริญพันธุ
ทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะคุณสมบัติของผูขอใหมีการดําเนินการตั้งครรภแทน
ความผิดที่เกี่ยวของกับการวาจางครรภแทนเพื่อประโยชนในทางการคา
๒) เห็นควรใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาประสานความร วมมื อและทํ า
ความเขาใจเปนพิเศษกับประเทศตาง ๆ ที่มีขอมูลจากหนวยงานภาครัฐถึงการที่บุคคลสัญชาติ
ประเทศเหลานั้นเขามาเกี่ยวของกับการวาจางตั้งครรภแทนหรือการอื่น ๆ
๗. ขอเสนอตอกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปจจุบันคือ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
๑) แมวาพระราชบัญญัติคุมครองเด็ กที่ เกิ ดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริ ญพั นธุ
ทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีผลบังคับใชแลวแตยังมีผูโฆษณาผานสื่อตาง ๆ วา สามารถใช
เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทยในประเทศไทย จึงควรประสานงานหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการดานกฎหมายกับบุคคลดังกลาว
๒) ควรตรวจสอบติดตามเว็บไซตในภาษาตางประเทศตาง ๆ โดยอาจทําความเขาใจกับ
ผูดําเนินการวาเปนการทําความผิดตอกฎหมายของไทย
๓) เห็นควรใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหนวยงานหลัก
ในการดําเนินการเชิงรุกถึงการสื่อสารขอมูลที่ถูกตองในประเด็นสําคัญตามพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๘. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
๑) เห็นควรประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของดานการเดินทาง การขนสง
พิจารณาตรวจสอบการเคลื่อนยายบุคคลหรือการขนสงไข อสุจิหรือตัวออน อันเขาขายเปนการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ
ทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘

๒) เห็นควรประสานขอมูลใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยไดรับทราบขอมูลและรับไปพิจารณาดําเนินการตอไป
๓) เห็นควรใหหนวยงานภาครัฐสนับสนุนสถาบันทางวิชาการ สถาบันการศึกษา
สถาบันทางการแพทย หรือหนวยงานอื่นใดที่มีหนาที่เกี่ยวของศึกษาวิจัยถึงประเด็นที่เกี่ยวของ
กับการใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย
ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

๑. ขอเสนอตอกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการเรง รัด
การตรวจสอบคลินิกเวชกรรม บริษัทนายหนาหรือสถานบริการที่เกี่ยวของกับการจางตั้งครรภแทน
ที่ไมไดดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายอยางตอเนื่องและมีการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด
ทั้งทางอาญาและเสนอเรื่องตอแพทยสภาพิจารณาตามอํานาจหนาที่อีกทางหนึ่งดวย
๒) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดจัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อสราง
ความเขาใจที่ตรงกันตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ช ว ยการเจริ ญ พั น ธุ ท างการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ พร อ มดํ า เนิ น การแปลและจั ด พิ ม พ เ ป น
ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอื่นพรอมมอบใหกระทรวงการตางประเทศและองคกร
ระหวางประเทศที่เกี่ยวของดวยแลว
๓) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดประสานขอมูลที่เกี่ยวของและมีรายละเอีย ด
เด็กที่เกิดจากการตั้งครรภแทนที่ยังอยูในประเทศไทยกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนแลวโดย
ผลการปฏิบัตติ าม
ปจจุบันมีจํานวน ๑๓ ราย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใชบังคับ ยังไมมีรายใดไดรับ
ของรายงานการ
อนุญาตใหดําเนินการตั้งครรภแทน
พิจารณาศึกษา จาก
๒. ขอเสนอตอแพทยสภา
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ป จ จุ บั น คณะกรรมการแพทยสภาได ดํ า เนิ น การและมี ผ ลการพิ จ ารณาในกรณี
รองเรียนการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย
รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๓ ราย
๓. ขอเสนอตอกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๑) กรณีการตั้งครรภแทนสวนมากจะเปนบุคคลที่มีฐานะทางการเงินที่ดีและจะตอง
ไดรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย อยางไรก็ตามกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะไดรวมกับ
กรมกิจการเด็กและเยาวชนในการติดตามอยางใกลชิดตอไป
๒) กรมกิจการเด็กและเยาวชน ไดดําเนินการประสานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการตรวจสอบสืบหาขอมูลเพิ่มเติมของรายบุคคลมาโดยตลอดตั้งแตกระบวนการรับเด็กมาอยู
ในความดูแล
๓) ปจจุบันมีเด็กที่อยูการดูแลคุมครองของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย รวมจํานวน ๑๓ คน ทั้งนี้ หนวยงานที่ดูแลคุมครองเด็กทั้ง ๑๓ คน เปนหนวยงานที่มี
หนาที่รับผิดชอบในดานนี้โดยตรงและมีความพรอมทั้งในดานสถานที่และบุคลากร

๔) ปจจุบันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยอยูระหวางพิจารณา
ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของโดยยึดหลักเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ
๔. ขอเสนอตอคณะกรรมการคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ
ทางการแพทย (กคทพ.)
๑) การวางระบบตรวจสอบและติดตามเด็กเปนอํ า นาจในการคุ ม ครองเด็กตาม
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยอยูระหวางดําเนินการ
๒) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดรับมอบหมายจาก กคทพ.
ในการประสานกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อวางแนวทางในการ
ชวยเหลือดูแลเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทยและไดวางแนวทาง
ในการจัดทําขอตกลงความรวมมือเพื่อบูรณาการการทํางานรวมกัน
๕. ขอเสนอตอกระทรวงมหาดไทย
กรมการปกครองไดกําชับและซักซอมแนวทางปฏิบัติกับนายทะเบียนราษฎรในแตละ
พื้นที่เกี่ยวกับการรับแจงเกิดและลงรายการทะเบียนราษฎรแลว
๖. ขอเสนอตอกระทรวงการตางประเทศ
กระทรวงการต างประเทศได แ จงหน วยงานที่เกี่ ยวข องเกี่ ย วกั บสาระสําคั ญของ
พระราชบัญ ญัติคุม ครองเด็ก ที่เ กิด โดยอาศัย เทคโนโลยีชว ยการเจริญ พัน ธุท างการแพทย
พ.ศ. ๒๕๕๘ พรอมเผยแพรผานชองทางสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญในตางประเทศแลว
๗. ขอเสนอตอกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
๑) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐
ยังไมครอบคลุมความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการ
เจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยูระหวางพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใหสามารถระงับการเผยแพรขอมูลอันเปนความผิดตามกฎหมายอื่นดวย
๒) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร มีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อทําหนาที่เฝาระวังเว็บไซตที่ไมเหมาะสม
เพื่อดําเนินการระงับการเผยแพรตอไป
๓) ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการจัดซื้อจัดจางเพื่อดําเนินการโครงการปองกันภัย
คุกคามทางไซเบอร ซึ่งจะเปนการดําเนินการเชิงรุกโดยการเผยแพรความรูการระวังภั ยจาก
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อประชาชนซึ่งครอบคลุมประเด็นสําคัญตามพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดวย
๘. ขอเสนอตอกระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคมพิจารณาแลวเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
๙. ขอเสนอตอกรมสอบสวนคดีพิเศษ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดมีการดําเนินการติดตามพิจารณาขอมูลเพิ่มเติมเบื้องตน
ตามขอเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญแลว ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาเพิ่มเติม
๑๐. ขอเสนอตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ไ ด ป ระสานหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งตามข อ เสนอของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญแลว

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๓๓. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง โครงการประดับธงในดวงใจ
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการพิทกั ษและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๗๑/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
สงขอสังเกต
วันศุกรที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
สาระสําคัญ
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําโครงการประดับธงในดวงใจเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. สภานิติบัญญัติแหงชาติจะไดรวมกันเชิญชวนประชาชนรวมกันประดับธงโดยการ
ประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ ของรัฐสภา สื่อของภาครัฐ และสื่อของภาคเอกชน โดยพรอมเพรียงกัน
ทั่วประเทศตลอดเดือนธันวาคมของทุกป
๒. ขอใหคณะรัฐมนตรีไดพิจารณาผลิตและเผยแพรสําเนาสปอตเฉลิมพระเกียรติที่แนบ
มากับรายงานฉบับนี้และจัดสงไปยังสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และภาคประชาชนตอไป
๓. ขอใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปดสปอตเฉลิมพระเกียรติโครงการประดับธงในดวงใจ
ในหองประชุมรัฐสภาในวันที่มีประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๕๘

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักนายกรัฐมนตรี

ผลการปฏิบัตติ าม
สํานักนายกรัฐมนตรีไดประสานขอความรวมมือไปยังทุกสวนราชการใหการสนับสนุน
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ และประชาสัมพันธเชิญชวนทุกภาคสวนรวมทั้งประชาชนโดยทั่วไป เขารวมโครงการประดับธง
ของรายงานการ
ในดวงใจตามชวงเวลาที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอแลว
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

-

๓๔. รายงานการพิจารณาศึกษา : มาตรการการพิทักษและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการพิทกั ษและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสถาบัน
พระมหากษัตริยใหมั่นคงและดํารงอยูเปนสถาบันหลักของชาติบา นเมืองสืบไป
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. รัฐควรมีการดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อใหประชาชนมีโอกาสถวายความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริยในฐานะประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศอยางตอเนื่อง
๒. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรเปนเจาภาพในการเผยแพร
หนังสือ “นามานุกรมพระมหากษัตริยไทย” ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book)
๓. กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายและการดําเนินการปลูกฝงจิตสํานึกเกี่ยวกับ
ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยในฐานะที่เปนองคประกอบสําคัญของความมั่น คง
แหงชาติที่จริงจังและตอเนื่องใหสถานศึกษาในสังกัด

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงมหาดไทย

๑. ขอเสนอแนะจากการศึกษามาตรการสงเสริมความเขาใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย
ในฐานะประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดให
ผลการปฏิบัตติ าม
การปองกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยไวเปนภารกิจสําคัญลําดับแรก โดยใหจังหวัด
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ และอําเภอเปนหนวยงานดําเนินการ ดังนี้
ของรายงานการ
๑) จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบันสําคัญของชาติ
พิจารณาศึกษา จาก
๒) จัดกิจกรรมสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๓) ดูแลสงเคราะหผูปว ยที่ดอยโอกาสและคนไขในพระราชานุเคราะห/พระบรมวงศานุวงศ
๔) เฝาระวังการกระทําที่ไมเหมาะสมกับสถาบันพระมหากษัตริย
๒. มีความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมาธิการวิสามัญและกระทรวงศึกษาธิการโดย
เบื้องตนไดจัดทําคูมือฝกอบรมลูกเสือชาวบาน มอบใหกับจังหวัดและอําเภอ เพื่ออํานวยความสะดวก

ใหบุคลากรฝายปกครองสามารถขับเคลื่อนนโยบายฝกอบรมลูกเสือชาวบานของกระทรวงมหาดไทย
และของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๓๕. รายงานการพิจารณาศึกษา : ติดตาม และแกไขปญหาการบริหารจัดการน้าํ แบบบูรณาการ
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และแกไขปญหาการบริหารจัดการน้ํา
แบบบูรณาการ
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันศุกรที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
พิ จารณาศึ กษาข อมู ลข อเท็ จจริ งเกี่ ยวกั บสถานการณ น้ํ า แนวทางการบริ หารจั ดการ
ทรัพยากรน้ํา การดําเนินโครงการพัฒนาแหลงน้ํา สภาพปญหาดานระบบการบริหารจัดการน้ํา
รวมไปถึงขอจํากัดในการบังคับใชกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. ควรเรงรัดใหมีกฎหมายแมบทในการบริหารจัดการน้ําและปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การจัดการทรัพยากรน้ํา
๒. รัฐบาลควรมีการจัดการทรัพยากรน้ํา โดยกําหนดกลไกการขับเคลื่อนใหสอดรับกับ
สถานการณเปาหมายการพัฒนาและความตองการของพื้นที่ ตลอดจนสรางความมั่นคงของน้ํา
ใหครอบคลุมถึงการจัดการน้ําอุปโภคบริโภคทั้งเมืองและชนบท นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ ควรพิจารณากําหนดนโยบายการวางแผนดานทรัพยากรน้ําในระยะสั้น
ระยะกลางและระยะยาว โดยพิจารณาทั้งภาพรวมของประเทศ จังหวัดและลุมน้ํา
๓. คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติควรมีอํานาจอยางแทจริงในการขับเคลื่อนนโยบาย
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยควรมีสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
ทําหนาที่เปนหนวยงานกลางของสวนราชการตาง ๆ
๔. คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติควรเปนผูพิจารณากําหนดหลักเกณฑการจัดลําดับ
ความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงเปาหมายและลักษณะความเหมาะสมของพื้นที่
๕. คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติควรกําหนดกลไก ขั้นตอน การจัดทําขอมูลฐาน
วิเคราะหใหเปนแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ ในสวนของรัฐควรกําหนดหนวยงานกลางที่มีหนาที่
ในการเปนผูกํากับดูแลขอมูลของสวนราชการตาง ๆ โดยใหมีการประสานการทํางานระหวาง
หนวยราชการกับสถาบันทางวิชาการใหมากขึ้น
๖. หน วยงานของรั ฐที่ เกี่ ยวข องควรคํ านึ งถึ งสิ ทธิ ในการรั บรู และการมี ส วนร ว มของ
ประชาชน โดยตองปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการตามกฎหมายในเรื่องของการรับฟงความคิดเห็น
อยางเครงครัด นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญกับการสรางองคความรู การประชาสัมพันธ รวมไปถึง
การสรางจิตสํานึกของความเปนเจาของโครงการรวมกันของชุมชน โดยการปลูกฝงการเรียน
การสอนสําหรับบุคลากรในวัยศึกษา

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๕๐/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดพิจารณาขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของแลวสรุปผลการพิจารณาไดดังนี้
๑. ควรผลักดันใหมีกฎหมายพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําเพื่อใชเปนเครื่องมือใหภาครัฐ
ดําเนินการกําหนดนโยบายและวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ
และควรปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรน้ํา ใหมีหลักเกณฑหรือแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน มีกระบวนการจัดทําและพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทั้งระบบใหเหมาะสม
๒. นโยบายการบริหารจัดการน้ําตองมีความชัดเจน คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ
ตองกําหนดนโยบายการวางแผนทรัพยากรน้ําในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําดําเนินการ มีโครงสรางหนวยงาน ภารกิจ บทบาทหนาที่
ที่กฎหมายรองรับ กําหนดกลไกการขับเคลื่อนใหสอดรับกับสถานการณเปาหมายการพัฒนาและ
ความตองการของพื้นที่ ตลอดจนการสรางความมั่นคงดานน้าํ ใหมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
และสนับสนุนใหภาคเอกชนสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาภายใตพระราชบัญญัติการใหเอกชน
ร วมลงทุ นในกิ จการของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พร อมทั้ งกํ าหนดหน วยงานกลางในการกลั่ น กรอง
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร
ผลการปฏิบัตติ าม
๓. ควรจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนหนวยงานกลางดาน
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ นโยบายที่รองรับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา โดยทําหนาที่ประสานงาน
ของรายงานการ
และบูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จัดตั้ง
องคกรในการสั่งการวางแผนบริหารพื้นที่ชุมน้ําใหเหมาะสม กําหนดนโยบายใหมีการพัฒนา
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ แหลงเก็บกักน้ําตามศักยภาพของแตละชุมชนใหไดอยางนอยตองเพียงพอกับความจําเปนขั้น
พื้นฐานของประชาชนในแตละลุมน้ํา กําหนดนโยบายการจัดการดานอุปสงคการใชน้ําอยาง
ชัดเจน รวมถึงการบริหารจัดการน้ําเสียที่บําบัดแลวเพื่อนํากลับมาใชใหม
๔. กําหนดแนวทางใหทุกหนวยงานที่ทําประโยชนและไดผลตอบแทนจากทรัพยากรน้ํา
ของรัฐมีสวนรวมไดรับการสนับสนุนงบประมาณแบบบูรณาการสําหรับการพัฒนาแหลงน้ําตาม
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย พิจารณาถึงความคุมคาในการใชจายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ที่
ไดรับ โดยกําหนดแผนการใชจายงบประมาณใหชัดเจน เปนไปตามกฎระเบียบ บรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรและสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน นโยบายรัฐบาล และรัฐควรให
อํานาจและสนับสนุนงบประมาณเฉพาะกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการบริหารจัดการน้ํา
ในพื้นที่ลุมน้ําและระดับชุมชนโดยมอบหมายใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองค กร
ปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
แกไขปญหาการบริหารจัดการน้ําที่เหมาะสม
๕. กําหนดหนวยงานกลางที่มีหนาที่ในการกํากับและดูแลขอมูลของสวนราชการตาง ๆ
เพื่อใหเกิดการเขาถึงขอมูลอยางเทาเทียม กําหนดผูรับผิดชอบที่ตองกํากับ ติดตามและประเมินผล
ขอมูลเพื่อใหข อมู ลมี มาตรฐานเดี ยวกัน สงเสริมเจาหนาที่ ใหสามารถใช เทคโนโลยี ได อยางเต็ ม
ศักยภาพ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สรางกลไกสําหรับลดความขัดแยงและใชเปนขอยุติสําหรับ

กลุมที่ตองการอนุรักษและกลุมที่ตองการความชวยเหลือโดยการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อใหเกิ ดการ
ยอมรับกันของทุกฝาย
๖. หนวยงานของรัฐที่เกี่ย วข องควรคํานึงถึ งสิทธิ ในการรับรู และการมีสวนรว มของ
ประชาชน โดยตองปฏิบัติตามขั้นตอนและกระบวนการตามกฎหมาย กําหนดใหมีกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอทางเลือกตาง ๆ ของประชาชนอยางเครงครัด สรางกระบวนการ
และกลไกในการใหความรูและการมีสวนรวม สรางจิตสํานึกความเปนเจาของโครงการรวมกัน
ของชุมชน ประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนโดยควรมีสื่อประชาสัมพันธ
กลางเฉพาะเรื่องทรัพยากรน้ําของประเทศ เพื่อเผยแพรใหประชาชนทุกภาคสวนไดรับความรู
อยางทั่วถึงในเรื่องน้ํา
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญไปประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของแลวโดยความเห็นของที่ประชุมมีความเห็น
สอดคลองกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

หมายเหตุ

-

๓๖. รายงานผลการพิจารณาศึกษา : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการพัฒนาแหลงน้ํา
เพื่อความมั่นคงและโครงการอื่น ๆ ที่มีความสําคัญ
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และแกไขปญหาการบริหารจัดการน้ํา
แบบบูรณาการ
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันศุกรที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
พิจารณาศึกษาและวิเคราะหสภาพปญหาในโครงการบริหารจัดการน้ําที่มีความสําคัญและ
จําเปนตองไดรับการแกไข จํานวน ๒๐ โครงการ ไดแก
๑. กลุมโครงการพัฒนาแหลงน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ไดแก
๑) โครงการอางเก็บน้ําหวยน้ํารี อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุตรดิตถ
๒) โครงการอางเก็บน้ําน้ําป อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพะเยา
๓) โครงการอางเก็บน้ําวังหีบ อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔) โครงการอางเก็บน้ําหวยบอน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุบลราชธานี
๕) โครงการอางเก็บน้ําแมแคม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแพร
๖) โครงการอางเก็บน้ําหวยกระพรอย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดกาญจนบุรี
๗) โครงการอางเก็บน้ําแมริม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนาน
๘) โครงการอางเก็บน้ําหวยตอนอย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง
๙) โครงการอางเก็บน้ําเหมืองตะกั่ว อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพัทลุง
๑๐) โครงการอางเก็บน้ําหวยทม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดยโสธร
๑๑) โครงการอางเก็บน้ําปาละอู อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ
๑๒) โครงการอางเก็บน้ําหวยมา อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแพร
๑๓) โครงการฝายพรอมระบบสงน้ําบานเลโพเด อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตาก
๑๔) โครงการอางเก็บน้ําหวยแลง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดกาฬสินธุ
๑๕) โครงการอางเก็บน้ําลําสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดชัยภูมิ
๒. กลุมโครงการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อความมั่นคง
๑) โครงการอางเก็บน้ําหวยเจรียว (ตอนบน) จังหวัดสุรินทร
๒) โครงการอางเก็บน้ําหวยขะยุง จังหวัดศรีสะเกษ
๓. กลุมโครงการอื่น ๆ ที่มีความสําคัญ
๑) โครงการกอสรางเขื่อนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ
๒) โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเขื่อนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม
๓) โครงการอางเก็บน้ําหวยปางหลวง จังหวัดเชียงใหม

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. ประเด็นความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม
๑) หนวยงานเจาของโครงการตองตรวจสอบใหชัดเจนวา โครงการตองจัดทํารายงาน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนหรือรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือไม
๒) หน ว ยงานเจ า ของโครงการต อ งศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล อ มให ค รอบคลุ ม
ครบถวนทุกประเด็น พรอมทั้งเสนอแผนปองกันแกไขลดผลกระทบสิง่ แวดลอมและแผนปฏิบัติ
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ปฏิบัติไดจริงอยางเปนรูปธรรม
๓) โครงการใดที่ มี การวิ เ คราะห ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล อมแล ว ประเมิ น ว า อาจเกิ ด
ผลกระทบในระดั บ สู ง ที่ ไ ม อาจหลี ก เลี่ ย งได หน ว ยงานเจ า ของโครงการควรหารื อร ว มกั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการใหอนุญาตเขาพื้นที่ รวมทั้งนักวิชาการผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
และภาคประชาสังคมเพื่อรวมหาแนวทางในการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมอันเปนที่ยอมรับ
และเปนไปไดในทางปฏิบัติ
๒. ประเด็นหนวยงานเจาของโครงการไมสามารถเขาดําเนินการในพื้นที่โครงการซึ่งอยู
ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่อุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา เนื่องจากติดขัดเรื่อง
การขออนุญาตเขาพื้นที่
๑) หนวยงานผูมีอํานาจในการอนุญาตใหเขาใชพื้นที่ควรจัดทํารายการเอกสารที่ตอง
ยื่ น ประกอบเพื่ อขออนุ ญ าตให ชั ด เจน เพื่ อหน ว ยงานผู ขออนุ ญ าตจะได จั ด เตรี ย มเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตเขาพื้นที่หรือขอเพิกถอนพื้นที่ใหเรียบรอยสมบูรณในคราวเดียว
๒) ควรมี ก ารกํ า หนดกรอบเวลาในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตหรื อ ไม อ นุ ญ าตให เข า
ดําเนินการในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่อุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา ใหชัดเจน
๓) หนวยงานผูมีอํานาจในการอนุญาตการเขาพื้นที่ไดรับเอกสารขออนุญาตตามขอ
๑. ครบถวนแลว ควรเรงดําเนินการพิจารณาเพื่ออนุญาตหรือไมใหอนุญาตตามกรอบระยะเวลา
ในขอ ๒. และแจงหนวยงานเจาของโครงการทราบ ไมวาจะอนุญาตหรือไม ทั้งนี้ หนวยงานผูมี
อํานาจควรพิจารณาลดขั้นตอนที่ซ้ําซอนและลดระยะเวลาพิจารณาเอกสารใหรวดเร็วยิ่งขึ้น
๔) โครงการที่เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการเพื่อความมั่นคง
และโครงการอื่น ๆ ที่มีค วามสํา คัญ อาจสามารถเรง รัด ใหเ ขา พื้น ที่อุท ยานแหง ชาติ หรือ
เขตรัก ษาพัน ธุ ส ัต วป า เพื ่อ ดํ า เนิน โครงการไดโ ดยอาศัย อํ า นาจตามมาตรา ๔๔ หรือ
กฎหมายพิเศษอื่น ๆ ประกาศกําหนดผอนผันใหเจาหนาที่เขาพื้นที่ดําเนินโครงการไดตาม
ความจําเปน
๓. ประเด็นการจัดทําแผนที่แนบทายรางพระราชกฤษฎีกาเพื่อเพิกถอนพื้นที่โครงการ
ที่อยูในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติมีความลาชา
ควรมีการกําหนดมาตราสวนแผนที่ที่ใชในงานราชการของแตละหนวยงานใหตรงกัน
และมีการปรับแผนที่ที่ใชงานปจจุบันตามมาตราสวนที่กําหนด รวมทั้งควรพิจารณาใชภาพถาย
ทางอากาศในการกําหนดขอบเขตพื้นที่โครงการใหแพรหลายยิ่งขึ้น
๔. ประเด็นความลาชาอันเนื่องมาจากการปรับแกแบบกอสราง
๑) ขั้นตอนการสํารวจ – ออกแบบ ตองมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ
ชี้แจงรายละเอียดใหครบถวนและเมื่อประชาชนยอมรับในรายละเอียดโครงการ รวมทั้งขั้นตอน
การเวนคืนที่ดิน การจายคาชดเชยตาง ๆ แลว อาจใหมีการลงนามรับทราบและใหความยินยอม
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาความขัดแยงในอนาคต

๒) เรงดําเนินการปรับแกแบบกอสรางเพื่อใหโครงการเปนที่ยอมรับของประชาชน
ทุก ฝา ยหรือสวนใหญโดยคงไวซึ่งประสิทธิภ าพการสงน้ําและประโยชนตอการชลประทาน
ไมนอยไปกวาเดิม
๕. ประเด็นการจายคาทดแทนทรัพยสินในที่ดินที่ถูกเขตกอสรางโครงการ
ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเพื่อหาขอยุติ
๖. ประเด็นการรับฟงความคิดเห็นภาคประชาชนและผูมีสวนไดเสีย
ควรจัด ใหมีการรับฟงความคิดเห็นภาคประชาชนและผูมีสวนไดเสีย ใหครบถวน
ทุกกลุมเปนระยะ ๆ ตั้งแตขั้นตอนริเริ่มใหมีโครงการจนจบสิ้นโครงการ เพื่อรับฟงขอกังวล
ของผูมีสวนไดเสียและจะไดรวมพิจารณาหาแนวทางปองกันแกไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเปนการสรางการยอมรับโครงการดวย
ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

(สภายังมิไดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ)

-

ผลการปฏิบัตติ าม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ

-

หมายเหตุ

-

๓๗. รายงานการพิจารณาศึกษา : การตรวจสอบการใชจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตรวจสอบการใชจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิน่
โดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
พิจารณาศึกษาการตรวจสอบการใชจายเงิน รวบรวมขอมูลและประมวลปญหาเกี่ยวกับ
การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการแกไข
ปญหาดานกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบการใชจายเงิน
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. กระทรวงมหาดไทยควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. การกําหนดรายจายอื่นใดใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นของกระทรวงมหาดไทย
ควรออกเปนระเบียบกระทรวงมหาดไทยเทานั้น ไมควรออกเปนหนังสือสั่งการ
๓. สํานักงานตรวจเงินแผนดินควรตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยยึดหลัก
ความเปนอิสระของทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ ความยืดหยุนคลองตัวในการบริหารงาน ความสมดุล
ระหวางหลักความถูกตองตามกฎระเบียบและหลักสัมฤทธิผลของงาน และประโยชนที่จะไดรับ
ของประชาชนในทองถิ่น
๔. คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินควรดําเนินการออกระเบียบหรือประกาศกํา หนด
มาตรฐานหรือมาตรการเกี่ยวกับระบบและการควบคุมการตรวจสอบ การบริหารงบประมาณ
สําหรับหนวยรับตรวจ

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงมหาดไทย

ผลการปฏิบัตติ าม
๑. กระทรวงมหาดไทยไดดําเนินการออกระเบียบใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือปฏิบัติ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ จํานวน ๑๒ ฉบับ มีผลใชบังคับแลว รวม ๘ ฉบับ อยูระหวางเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ของรายงานการ
รางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยตรวจพิจารณา รวม ๔ ฉบับ
พิจารณาศึกษา จาก
๒. กระทรวงมหาดไทยไดประชุมรวมกันกับผูบริหารของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจรวมกันในประเด็นที่สํานักงานแผนดินทักทวง โดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน

อยูในระหวางการจัดทํามาตรฐานการตรวจสอบเพื่อใหเจาหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ดําเนินการตรวจสอบใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๓๘. รายงานการพิจารณาศึกษา : คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาระเบียบของทีป่ ระชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ขอ ๓๘, ๓๙ (๕))
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙
(ขอ ๓๘, ๓๙ (๕))
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
พิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
ว าด วยวิ ธี พิ จารณาคดี ป กครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ (แก ไขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง (ฉบั บที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘)
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗) และพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ อันเปนกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับคําสั่งและการกระทําทางปกครองอันสงผลใหศาลปกครองตองดําเนินการ
ปรับปรุงกระบวนวิธีพิจารณาของศาลปกครองใหเหมาะสมกับลักษณะคดีแตละประเภท
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. การเสนอคําแถลงการณของตุลาการผูแ ถลงคดี ตามขอ ๗๒ แมจ ะเปนกรณีที่มี
ความจําเปนเรงดวน ก็ไมควรตัดกระบวนการเสนอคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดีออกทั้งหมด
ควรคงเรื่องการเสนอคําแถลงการณดวยวาจาไวบางสําหรับบางกรณี เนื่องจากใชเวลานอย
ทั้งนี้ เพื่อความรอบคอบและเพื่อความเปนธรรมแกคูกรณีทุกฝาย
๒. การใชถอยคําในขอ ๗๒/๑ และขอ ๗๖/๑ เหมือนกับถอยคําในขอ ๗๒ วรรคหนึ่ง
ทั้ง ๆ ที่มีเจตนารมณตางกัน จึงอาจเปนการยากที่จะแปลความตางกัน แบบตรงกัน ข า มได
นอกจากนั้น ในบางกรณีอาจจะมีการแปลความตามตัว อักษรไปในทางเดีย วกัน เนื่องจาก
ใชถอยคําเหมือนกัน จึงอาจทําใหถอยคําในระเบียบขัดกับเจตนารมณที่แทจริง ซึ่งอาจเปน
ปญหาตอการดําเนินกระบวนพิจารณาในอนาคตได

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

(สภายังมิไดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ)

-

ผลการปฏิบัตติ าม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ

-

หมายเหตุ

-

๓๙. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรือ่ ง แนวทางการแกไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางแกไขกฎหมายวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย อม พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมทั้ งกฎหมายอื่ นที่ เกี่ ยวข อง และพิ จารณาศึ กษาสภาพป ญหาและ
อุปสรรคของการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาผูประกอบการธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. ปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. ๒๕๔๓
โดยนําปญ หาและอุปสรรคในภาพรวมจากการศึกษามาผลักดันใหมีการปรับปรุง กฎหมาย
โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญไดยกรางพระราชบัญญัติขึ้นใหม
๒. นําปญหาและอุปสรรคในภาพรวมจากการศึกษามาผลักดันใหปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนรายมาตราใหทันตอสถานการณปจจุบัน
เพื่อใหการสนับสนุน สงเสริม และเปนธรรมตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
๓. ควรมีการติดตามความคืบหนาของขอเสนอแนะที่มีตอหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะ
ควรเรงรัดใหมีความชวยเหลือตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในสวนภูมิภาค
เชน การเขาถึงแหลงเงินทุน การพัฒนาองคความรู และการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม
มาประยุกตใช

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๖๖/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ผลการปฏิบัตติ าม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ

๑. สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไดเสนอขอใหเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยใหคณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมมีอํานาจหนาที่ในการเสนอแนะคณะรัฐมนตรีเพื่อกําหนดใหสวนราชการ
หนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของกับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
จัดใหมีงบประมาณแบบบูรณาการในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนไปใน
ทิศทางและนโยบายเดียวกัน และเสนอแกไขเพิ่มเติมนิยามคําวา “วิสาหกิจ” และ “องคการเอกชน”

รวมทั้งเสนอใหเพิ่มเติมบทเฉพาะกาล เพื่อรองรับการยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับเดิมและกําหนด
บทเฉพาะกาลในสวนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวย
๒. สําหรับการเขาถึงแหลงเงินทุน มีการประกาศใชพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งจัดใหมีการค้ําประกันสินเชื่อโดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม
ค้ําประกัน และมีโครงการเงินทุนพลิกฟนสําหรับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
๓. แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
ไดกําหนดไวในยุทธศาสตรท่ี ๒ เรื่องของนวัตกรรมและเทคโนโลยี นอกจากนั้นสํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สนับสนุนเงิน Startup Voucher เปนการขยายโอกาส
ทางการตลาดของผูประกอบการที่ใชเทคโนโลยี
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๔๐. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง มาตรการสงเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามาตรการสงเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
โดยที่กิจ การดา นพาณิช ยนาวี เปน ธุร กิจ ที่เ กี่ย วกับ การขนสง สิน คา ทางทะเลและ
การคา ทางน้ํา ที่มีค วามสํา คัญ เปน อยา งมากตอ ระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ แตเ นื่องจาก
ตลอดระยะเวลาไมนอยกวา ๔๐ ปที่ผานมา กิจการดานพาณิชยนาวีของประเทศไทยไมสามารถ
เจริญรุดหนาไปไดเทาที่ควร กลับตกอยูในสภาพออนแอ คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงไดพิจารณา
ศึก ษามาตรการสงเสริมกิจการพาณิชยนาวี ภายใตแ ผนยุทธศาสตรการพัฒนากิจการดาน
พาณิชยนาวี รวมทั้งศึกษาปญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาองคกร
ดานพาณิชยนาวีเพื่อผลักดันใหกิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทยกาวหนาตอไป
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
แนวทางในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคของการพาณิชยนาวีไทย
๑. แนวทางการแกไขปญหาในเชิงนโยบาย
- แนวทางการแกไขปญหาระยะสัน้
คณะกรรมาธิการวิสามัญไดมอบหมายใหกรรมาธิการวิสามัญทานหนึ่งดําเนินการ
หารือและประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ของรัฐที่เกี่ยวของกับการพาณิชยนาวี ดําเนินการ
แกไขปญหาในเชิงนโยบายใหกับผูประกอบการไดอยางรวดเร็วและทวงที
- แนวทางการแกไขปญหาระยะยาว
คณะกรรมาธิการวิสามัญไดแบงลักษณะของปญหาเปนดานตาง ๆ ดังนี้
๑) ดานกิจการกองเรือพาณิชยไทย
๒) ดานกิจการทาเรือ
๓) ดานกิจการอูตอเรือ
๔) ดานบุคลากรพาณิชยนาวี
๕) ดานกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพาณิชยนาวี
โดยในแตละดาน คณะกรรมาธิการวิสามัญไดเสนอแนะแนวทางการแกไขที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพปญหาไวแลว ทั้งนี้ เพื่อใหรัฐสามารถนําไปใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบายที่เกี่ยวของในการแกไขและพัฒนาตอไป
๒. แนวทางการแกไขปญหาในทางกฎหมาย
คณะกรรมาธิการวิสามัญเห็นวาควรดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริม
การพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ ใหมีความสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน ทั้งดานเศรษฐกิจ
และความมั่นคงของประเทศ

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคมได ดํ า เนิ น การจั ด การประชุ ม เพื่ อพิ จ ารณาความเห็ น และผลการ
ดํ า เนิ น การที่ เกี่ยวของตอขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามาตรการสงเสริม
พาณิชยนาวีของประเทศไทย สภานิติบัญญัติแหงชาติ (รายงานการพิจารณา เรื่อง มาตรการสงเสริม
พาณิชยนาวีของประเทศไทย) เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กระทรวงคมนาคม ปรากฏ
ผลการประชุมโดยสรุป ดังนี้
แนวทางที่ ๑ การแกไขปญหาในเชิงนโยบาย
๑.๑ กิจการกองเรือพาณิชยไทย
๑.๑.๑ กําหนดมาตรการสงเสริมกองเรือพาณิชยไทยในดานตนทุน
- มาตรการชวยเหลือดานการเงิน เชน การจัดตั้งกองทุนถาวร และ
การจัดหาแหลงเงินทุนหรือเงินกูอัตราดอกเบี้ยต่ํา
ที่ประชุมมีความเห็นวา : มาตรการสนับสนุนดานการเงินจากรัฐเปน
เรื่องจําเปนในการขยายและปรับปรุงกิจการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ซึ่งการจัดตั้ง
กองทุนพาณิชยนาวีจะทําใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่องได แตตองพิจารณาวัตถุประสงคและ
ภารกิจของกองทุนใหชัดเจน
ผลการปฏิบัตติ าม
- มาตรการในการสงเสริมการเดินเรือพาณิชย เชน การลดคาธรรมเนียมตาง ๆ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ในการดําเนินกิจการพาณิชยนาวี การยกเลิกภาษีการนําเขาเรือเกา
ของรายงานการ
ที่ประชุมมีความเห็นวา : การยกเลิกอากรการนําเขาเรือเกา ผูประกอบการ
พิจารณาศึกษา จาก
สามารถใชสิทธิผานการขอรับการสงเสริมการลงทุนได แตการใหสิทธิเปนการทั่วไปอาจกระทบตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ กิจการอูตอเรือในประเทศได
- มาตรการสนับสนุนการลดคาใชจายทางภาษี เชน การหัก ณ ที่จาย
(กรณีเชาเรือ เชาตูคอนเทนเนอร)
ที่ประชุมมีความเห็นวา : มาตรการสนับสนุนการลดคาใชจายทางภาษี
เปนการลดภาระใหผูประกอบการได
๑.๑.๒ กําหนดมาตรการสงเสริมกองเรือพาณิชยไทยในดานการตลาด
- กําหนดมาตรการสงเสริม สนับสนุนใหใชเรือไทยในการสงออกและ
นําเขาสินคา
ที่ประชุมมีความเห็นวา : มาตรการดังกลาวจะทําใหกองเรือไทยมี ขนาด
ใหญขึ้น อนึ่ง ปจจุบันมีการสงสินคาลงเรือไทยตาม พ.ร.บ. สงเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑
(กรณีนําเขาสินคาราชการ) จํานวน ๙ รายการแลว
- ผลักดันใหมีการเปลี่ยนเงื่อนไขในการทําสัญญาซื้อขายระหวางประเทศ
โดยในการสงออกไปตางประเทศควรเปลี่ยนจาก FOB เปน CIF สวนการนําเขาจากตางประเทศ
ควรเปลี่ยนจาก CIF เปน FOB
ที่ประชุมมีความเห็นวา : ควรมีการพัฒนาองคความรูใหกับผูส งออก
และนําเขา รวมถึงผูประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับพาณิชยนาวีดวย

รัฐบาลเลย

- สงเสริมใหใชเรือไทยสงออกสินคาที่อยูภายใตโครงการของรัฐบาล
ที่ประชุมมีความเห็นวา : ควรมีการกําหนดเงื่ อนไขไว ในโครงการของ

- สงเสริมใหเรือไทยในการดําเนินการภายใตระบบสัมปทานของรัฐ
ที่ประชุมมีความเห็นวา : การสงเสริมดังกลาวควรตองกําหนดใหชัดเจน
วาเปนกิจกรรมที่เรือไทยสามารถใหบริการได
- มาตรการส งเสริ ม ดวยการลดค า ใช จา ยการนํา เข า หรื อ ตน ทุนเรือ
เพื่อใหสามารถแขงขันกับเรือตางชาติได
ที่ประชุมมีความเห็นวา : การลดคาใชจายดังกลาวผูประกอบการขอได
จากการขอรับการสงเสริมการลงทุนอยูแลว แตหากจะใหสิทธิเปนการทั่วไป ก็ควรพิจารณาใหมี
ความเหมาะสม
- กําหนดมาตรการในการสงเสริมอุตสาหกรรมการซอมบํารุง การนําเขา
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสงเสริมกองเรือไทยฯ
ที่ประชุมมีความเห็นวา : ปจจุบันมีการกําหนดมาตรการและไดดําเนินการ
บางสวนแลว
๑.๑.๓ กําหนดมาตรการสงเสริมกองเรือพาณิชยไทยในดานภาพลักษณ (Brand
Image)
- กํ าหนดมาตรการจู งใจให ผู ประกอบการพั ฒนา/ปรั บปรุ งเรื อ ให มี
คุณภาพ
ที่ ป ระชุ ม มี ค วามเห็ น ว า : ควรมี การศึ กษาและกํ า หนดมาตรการให
เหมาะสมกับประเภทกิจการ
- การบริหารจัดการเรือดวยการสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใชเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ที่ ป ระชุ ม มี ค วามเห็ น ว า : ควรมี การศึ กษาและกํ า หนดมาตรการให
เหมาะสมกับประเภทกิจการ
- แกไขเพิ่มเติมกฎหมายภายในของประเทศเพื่ออนุวัติการใหเปนไป
ตามความตกลงระหวางประเทศที่ไทยมีพันธกรณี
ที่ประชุมมีความเห็นวา : ปจจุบันมีการดําเนินการโดยการเสนอรางกฎหมาย
จํานวน ๒ ฉบับ และกฎหมายลําดับรองอีก ๒๑ ฉบับ รวมทั้งเตรียมการอนุวัติการตามความตกลงใหม
ที่จําเปนแลว
๑.๒ กิจการทาเรือ
๑.๒.๑ การจัดตั้งการทาเรือแหงชาติเพื่อเปนองคกรกลางในการบริหารจัดการ
ที่ป ระชุม มีค วามเห็น วา : เห็น ดว ยกับ การจัด ตั้ง การทา เรือ แหง ชาติ
โดยควรมีการพิจารณาศึกษารายละเอียดยุทธศาสตร ทําเลที่ตั้ง และอื่น ๆ ใหรอบคอบดวย
๑.๒.๒ เร ง รั ด แก ไ ขป ญ หาท า เรื อ ที่ ส ร า งเสร็ จ แล ว แต ไ ม มี ก ารใช ง าน หรื อ
ประสบปญหาการใชงานเพื่อจูงใจใหมีผูใชบริการเพิ่มมากขึ้น
ที่ประชุมมีความเห็นวา : ปจจุบันมีการดําเนินการผานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ (กบส.) และคณะนุกรรมการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการทาเรือในประเทศ
๑.๒.๓ ผลักดันใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมกิจการทาเรือ
ในคณะกรรมการพาณิชยนาวี เพื่อแกไขปญหาการบริหารจัดการทาเรือ
ที่ประชุมมีความเห็นวา : เห็นควรใหมีคณะอนุกรรมการดังกลาว

๑.๓ กิจการอูเรือ
๑.๓.๑ กํ าหนดให การพั ฒนาอุ ตสาหกรรมต อเรื อและซ อมเรื อไทยเป นวาระ
แหงชาติฯ
ที่ประชุมมีความเห็นวา : เห็นดวย โดยรัฐควรสนับสนุนมาตรการทาง
การเงิน ภาษี และการลงทุนอยางเต็มที่ดวย
๑.๓.๒ กําหนดมาตรการสนับสนุนที่สําคัญทั้งดานการตลาด การเงิน ภาษี และ
กฎระเบียบตาง ๆ เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทย
ที่ประชุมมีความเห็นวา : เห็นดวย โดยมาตรการสนับสนุนควรคํานึง ถึง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนดวย
๑.๓.๓ พิจารณาปรับสิทธิประโยชนและมาตรการจูงใจในการลงทุนในกิจการ
พาณิชยนาวี กิจการตอเรือและซอมเรือ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ
ที่ประชุมมีความเห็นวา : เห็นดวย ทั้งนี้ การกําหนดประเภทของเรือและ
การใหสิทธิประโยชนควรตองมีความแตกตางกันดวย
๑.๓.๔ ผลักดันใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดทํารหัสสถิติพิกัดศุลกากร
สําหรับเหล็กแผนสําหรับอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือใหม
ที่ประชุมมีความเห็นวา : เห็นดวย ทั้งนี้ ในสวนของผูประกอบการ เสนอ
ใหพิจารณายกเวนการเก็บอากรตามมาตรการตอบโตการทุมตลาด
๑.๓.๕ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสําหรับนิคมอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ
ที่ ป ระชุม มี ความเห็ นว า : เห็ น ด ว ย เนื่ องจากอู ตอเรื อสวนใหญที่อยูใน
แมน้ําเจาพระยามีขอจํากัดเรื่องความลึกของรองน้ํา และผลกระทบสิ่งแวดลอม จึงควรมีการหา
พื้นที่ใหมใหเหมาะสม และรัฐควรจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน รวมถึงมาตรการจูงใจอื่น ๆ
เพื่อสนับสนุนการลงทุนดวย
๑.๔ บุคลากรพาณิชยนาวี
๑.๔.๑ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนพาณิชยนาวี ควรมีการเพิ่มคุณภาพ
นักเรียนเดินเรือ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของบริษัทเดินเรือ
ที่ ป ระชุ ม มี ค วามเห็ น ว า : ควรสนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ ดํ า เนิ น การ
ดังกลาวดวย
๑.๔.๒ การสํารวจความตองการสิทธิประโยชนของผูประกอบการวามีความ
ตองการอยางไร เพื่อทํา MOU ระหวางผูประกอบการกับกรมเจาทาในการรับนักเรียนลงฝก
ในเรือ และใหสิทธิประโยชนกับบริษัทเหลานั้น
ที่ประชุมมีความเห็นวา : เห็นดวย
๑.๔.๓ การสนับสนุนเรื่องการเงินแกบริษัทเรือที่ประสงครับนักเรียนเดินเรือ
พาณิชยในการฝกงานบนเรือ
ที่ประชุมมีความเห็นวา : เห็นควรใหกระทรวงคมนาคมเปนหนวยงานหลัก
ในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
๑.๔.๔ ควรขยายการจัดหาเรือฝกทั้งจากบริษัทใหม และประเภทเรือที่หลากหลาย
มากขึ้น
ที่ประชุมมีความเห็นวา : ควรมีแผนดําเนินงานและประสานความรวมมือ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง

๑.๕ กิจการที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการพาณิชยนาวี (ธุรกิจรับจัดการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศ)
๑.๕.๑ ใหสิทธิประโยชนทางภาษีมูลคาเพิ่มเฉพาะในกิจการที่กําหนด
ที่ประชุมมีความเห็นวา : เห็นดวย อยางไรก็ดี เรื่องดังกลาวอยูระหวางการ
พิจารณาของกระทรวงการคลัง
๑.๕.๒ ใหสิทธิและประโยชนดานภาษีกรณีภาษีเงินไดนิติบุคคลแกผูประกอบการ
รับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ
ที่ประชุมมีความเห็นวา : ควรสนับสนุนเฉพาะผูประกอบการขนสงตอเนื่อง
หลายรูปแบบที่จดทะเบียนกับกรมเจาทา
๑.๕.๓ จัดหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ําใหแกผูประกอบการรับจัดการขนสงสินคา
ระหวางประเทศ เพื่อใชสําหรับการซื้อยานพาหนะ
ที่ประชุมมีความเห็นวา : ปจจุบันผูประกอบการสามารถเขาถึงแหลงทุน
ไดต ามมาตรการที่กระทรวงการคลัง ใหความชวยเหลือผาน SMEs Bank (เฉพาะโครงการ
ที่กําหนด) แตอยางไรก็ตาม เพื่อใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เห็นควรใหมีกองทุนถาวร และ
ควรสนับสนุนเฉพาะผูประกอบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบที่จดทะเบียนกับกรมเจาทา
๑.๕.๔ สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีในการใหบริการ ไมวาจะเปนระบบตรวจสอบ
สถานภาพการใหบริการ ระบบการชําระเงินทางอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ
ที่ประชุมมีความเห็นวา : ควรผลักดันใหครอบคลุมธุรกรรมทางการเงิน
ทุกประเภทของการนําเขาและสงออก
แนวทางที่ ๒ การแกไขปญหาในเชิงกฎหมาย (ปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริม
การพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑)
๑) จั ด ตั้ ง หน วยงานผู รั บ ผิ ด ชอบกิ จ การพาณิ ช ยนาวี โ ดยตรง โดยให มี ฐ านะเป น
องคการมหาชนที่จัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะ
ที่ประชุมมีความเห็นวา : แนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ได
แถลงไวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังนั้น เห็นควรใหกระทรวงคมนาคมดําเนินการใหมีผล
ในทางปฏิบัติตอไป
๒) กํา หนดใหมีค ณะกรรมการทํา หนา ที่กํา หนดนโยบายและการบริห ารจัด การ
การดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมการพาณิชยนาวี เปน ๒ ระดับ คือ คณะกรรมการนโยบาย
และคณะกรรมการบริหาร
หนวยงานที่เกี่ยวของมีความเห็นวา : เห็นดวย
๓) กําหนดสิทธิประโยชนและมาตรการในการสงเสริมกิจการพาณิชยนาวี
หนวยงานที่เกี่ยวของมีความเห็นวา : เห็นดวย
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

-

๔๑. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาการจัดการขยะชุมชน
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการจัดการขยะชุมชน
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติและรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการเรงแกไขปญหา
การจัดการขยะมูลฝอย และไดประกาศใหการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเปนวาระแหงชาติ
ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๕๕/๒๕๖๑ เปนพิเศษ เมื่อวันอังคารที่
๘ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมจึงไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทาง
การแก ไ ขป ญ หาขยะชุ ม ชนให เกิ ด ประสิ ทธิ ผ ลและสามารถแก ไ ขป ญ หาขยะชุม ชนได อยาง
มีประสิทธิภาพ ขึ้น เพื่อดําเนินการพิจารณาศึกษาและสนับสนุนวาระแหงชาติดงั กลาว
จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพบวา ประเทศไทยมีจํานวนกวา ๒๖ ลานตัน
ตอป และนอกเหนือจากขยะที่เกิดขึ้นทุกวันแลว ยังมีปญหาขยะตกคางสะสมอีกกวา ๓๐ ลานตัน
ในการนี้ มี การดํ าเนิ นการหรื อการจั ดการที่ ถู กต อง เพี ยง ๑๒.๖๗ ล านตั นต อป หรื อคิ ดเป น
รอยละ ๔๘ ของปริมาณขยะทั้งหมดเทานั้น
อนึ่ง ในจํานวนขยะทั้งหมดดังกลาว เปนขยะทีม่ าจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ
จํานวน ๗,๗๗๗ แหง แตมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการดําเนินการเก็บขยะมูลฝอยเพียง
๔,๔๒๒ แหง สามารถเก็บขยะได ๑๔.๘๑ ลานตัน หรือเทากับรอยละ ๗๕ ของขยะที่เกิดขึ้น
และมีขยะเพียง ๗.๘๘ ลานตันเทานั้นที่ถูกกําจัดอยางถูกตอง
ปญหาขยะชุมชนในประเทศไทยจึงเปนปญหาที่ใหญและยุงยาก จึงจําเปนตองไดรับการ
แกไขอยางจริงจังและเปนระบบ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ สรุปผลการศึกษาไดดงั นี้
๑. หลักการในการจัดการขยะมูลฝอยตองดําเนินการอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ
และสอดคลองกับแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (Integrated Solid Waste
Management) แนวทางการใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด (Resource
Conservation and Recovery) และหลักการความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นของผูผลิต (Extended
Producer Responsibility : PR) โดยพิจารณาตามวัฏจักรชีวิตของขยะชุมชน ประกอบดวย
ก อนเป น ขยะ การคั ด แยก และการกํ าจั ด โดยให ค วามสําคั ญของการจั ดการขยะที่ตนทาง
โดยใชหลักการ 3Rs ประกอบดวย ลดการใช (Reduce) การใชซ้ํา (Reuse) และการนํากลับมา
ใชใหม (Recycle)
๒. แนวทางการลดขยะที่ตนทาง ควรจะประกอบดวย
๒.๑ ขั้นตอนการผลิตและการจําหนายสินคา
ควรมีมาตรการสงเสริมในดานตาง ๆ ไดแก การสงเสริมเพื่อสรางกลไกใหเกิด
การออกแบบสินคาและบรรจุภัณฑที่เปนมิตรกับกับสิ่งแวดลอม สงเสริมการคัดแยก และนํา
ของเสียจากกระบวนการผลิตมาใชซ้ํา หรือ Recycle สงเสริมการนําวัสดุ Recycle มาใชเปน

วัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ และสงเสริมการผลิตและการใชสินคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เนนความรับผิดชอบของผูผลิต ผูนําเขา รานคาผูจําหนายสินคา ตามหลักการ Recycling Law
หรือการ Recycle
๒.๒ ขั้นตอนการบริโภค การลด และการแยกขยะ
สงเสริมใหทุกภาคสวนมีความรู ความตระหนัก ตลอดจนมีจิตสํานึกเกี่ยวกับ
ปญหามลพิษสิ่งแวดลอมของขยะมูลฝอย เพื่อใหเกิดความรวมมือในการลดขยะ คัดแยกขยะ
และนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม โดยใชมาตรการทางสังคม ผานการรณรงคเชิงรุกในรูปแบบตาง ๆ
๓. ดานการบริหารจัดการขยะชุมชน ประกอบดวย
๓.๑ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ยังไมมีการบริหารจัดการขยะชุมชนอยางเหมาะสม
ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีปริมาณขยะนอยกวา
๑๐ ตันตอวัน ตองไดรับการดูแลเพื่อใหการบริหารจัดการขยะเปนไปอยางถูกตอง
๓.๒ ควรใหความสําคัญกับการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย
ในพื้นที่เรงดวน จํานวน ๒๖ จังหวัดเปาหมาย
นอกจากนี้ ในสวนของการบริหารจัดการขยะนั้น การกําหนดคาบริการจัดเก็บขยะ
และคาธรรมเนียมที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเรียกเก็บจากประชาชน ตองมีการกําหนดกรอบ
อัตราและแนวทางที่ชัดเจน เพื่อใหมีรายไดเพียงพอตอการบริหารจัดการขยะ
การดําเนินการกอสรางโรงงานกําจัดขยะ รัฐอาจใหเอกชนเขารวมดําเนินการได
ซึ่งปจจุบันคณะรักษาความสงบแหงชาติและรัฐบาลไดเพิ่มวงเงินการลงทุนรวมภาครัฐและ
เอกชน เปนวงเงินไมเกิน ๕ พันลานบาท และการดําเนินการในการจัดตั้งโรงเผาขยะหรื อ
โรงไฟฟาจากขยะ ควรดําเนินงานในลักษณะ One Stop Service เพื่อลดขั้นตอนลดเวลา
ในการบริ ห ารจั ด การขยะของชุ ม ชนหรื อ องค ก รปกครองท อ งถิ่ น ขนาดเล็ ก
กระทรวงมหาดไทยตองจัดใหมีการศึกษาอบรม ใหองคความรูแกทองถิ่นตาง ๆ ในมาตรฐาน
เดียวกัน และตองกําหนดเปนตัวชี้วัดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหงในการจัดการ
เกี่ยวกับขยะ
๔. ปญหาดานกฎหมาย
๔.๑ จากการศึกษาพบวา มีกฎหมายที่เกี่ยวของกับขยะมากกวา ๓๐ ฉบับ และมีการ
กําหนดคํานิยามที่เกี่ยวของกับขยะไมตรงกันในแตละหนวยงาน จนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไมสามารถบริหารจัดการขยะไดอยางมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงเสนอใหแกไขขอจํากัดทางดานกฎหมายดวยการ
งดเวนการบังคับใชกฎหมายบางฉบับ และบางมาตรา ที่เกี่ยวของเปนเวลาสามถึงหาป เพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและสวนราชการที่เกี่ยวของ เรงดําเนินการใหการบริหารจัดการขยะ
เป น ไปได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และรวดเร็ ว และในระหว า งนั้ น ส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ ง
ดําเนินการแกไขกฎหมายที่เปนอุปสรรคใหแลว เสร็จ โดยใหมีการจําทําแผนแมบทกําหนด
ขั้นตอน
๔.๒ ในระยะยาว คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ เห็ น ว า ประเทศไทยจํ า เป น ต อ งมี
กฎหมายขยะแหงชาติ ที่รวมการจัดการขยะที่ตนทาง ตองมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจาก
ผูผลิตและผูจําหนายสินคาที่กอใหเกิดขยะจํานวนมาก และนํามาแบงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อนํารายไดนี้มาบริหารจัดการขยะ

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

(สภายังมิไดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ)

-

ผลการปฏิบัตติ าม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การติดตามขอสังเกต/ ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

-

๔๒. รายงานการพิจารณาศึกษา : การกําหนดโทษทางอาญา
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการกําหนดโทษทางอาญา
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันศุกรที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
สื บ เนื่ องจากที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายอาญา (ฉบั บ ที่ ๒๒)
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ไดมีการแกไข
เพิ่มเติมความหมายของความผิดลหุโทษใหหมายถึง ความผิดที่ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และแกไขอัตราโทษปรับของ
ความผิดลหุโทษในภาค ๓ แหงประมวลกฎหมายอาญา โดยเพิ่มอัตราโทษปรับขึ้ น เป น
สิบเทาของอัตราเดิม เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน อยางไรก็ดี
การแกไขอัตราโทษปรับในความผิดลหุโทษดังกลาวเปนการแกไขเฉพาะในภาค ๓ ลหุโทษ
แหงประมวลกฎหมายอาญาเทานั้น จึงทําใหอัตราโทษปรับสําหรับความผิดลหุโทษในภาค ๓
ไมสอดคลองและเกิดความเหลื่อมล้ํากับอัตราโทษปรับของความผิดอาญาฐานอื่นที่บัญญัติไว
ในภาค ๒ แห ง ประมวลกฎหมายอาญา และอั ต ราโทษปรั บของความผิ ดอาญาที่บัญญัติไว
ในพระราชบัญญัติฉบับอื่น ๆ อีกทั้งยังไมสอดรับกับความรายแรงในการกระทําความผิด
ดังนั้น เพื่อใหการกําหนดอัตราโทษปรับทางอาญาสอดคลองและสอดรับกับความรายแรง
ในการกระทํ า ความผิ ด อั น จะทํ า ให ก ารบั ง คั บ ใช ก ฎหมายเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
จึ ง ควรมี ก ารศึ กษาการกํ าหนดอั ตราโทษทางอาญาทั้ งระบบโดยมีผูมี ค วามรู และเชี่ยวชาญ
ทางดานวิชาการในการรางกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายกระบวนการยุติ ธรรมและระบบงาน
นิติบัญญัติ
ในการนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติจึงไดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการกําหนด
อัตราโทษทางอาญา ขึ้น เพื่อดําเนินการศึกษาการกําหนดอัตราโทษทางอาญาดังกลาว โดยในการ
ดําเนินการศึกษา ไดมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จํานวน ๒ คณะ ไดแก คณะอนุกรรมาธิการ
วิสามัญศึกษาหลักเกณฑในการกําหนดอัตราโทษทางอาญา และคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ... ขึ้น เพื่อชวยดําเนินการ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาการกําหนดอัตราโทษทางอาญาทั้งระบบ คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ไดมีขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ โดยสรุปดังนี้
๑. เห็นควรแกไขอัตราโทษปรับบางมาตราในภาค ๒ ความผิด แหงประมวลกฎหมาย
อาญา โดยใช ห ลั ก สั ด ส ว น คื อ ระวางโทษจํ า คุ ก หนึ่ ง ป ต อ อั ต ราโทษปรั บ สองหมื่ น บาท
ซึ่งเปนการกําหนดโทษปรับใหไดสัดสวนกับโทษจําคุก
๒. ความผิดอาญาที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจจํานวนมากหรือที่เกี่ยวของกับ ระบบ
สถาบั น การเงิ น ซึ่ ง โทษปรั บ ที่ ใ ชอยู ใ นปจ จุ บัน อาจยั ง ไม เพี ย งพอ ดั ง นั้ น จึ ง ควรนํ า แนวคิด
เรื่องการลงโทษในลักษณะอื่นมาใช โดยบัญญัติเพิ่มเปนโทษเสริมอีกประเภทหนึ่งในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๘

๓. ป จ จุ บั น มี ก ฎหมายระดั บ พระราชบั ญ ญั ติ ที่ มี ค วามผิ ด อาญาอยู เป น จํ า นวนมาก
การแกไขโทษในประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติทุกฉบับในคราวเดียวกันทั้งหมด
อาจใชระยะเวลามากในการดําเนินการ จึงเห็นควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของเปนผูดําเนินการ
เสนอแก ไ ขปรั บปรุ งกฎหมายแต ละฉบับที่อยูในความรั บผิดชอบของตน เนื่ องจากเปนผูใช
กฎหมายยอมทราบเจตนารมณของกฎหมายเปนอยางดี
๔. อัตราโทษปรับและการบังคับโทษปรับที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ เห็นควรใหมีการจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบหลักขึ้น โดยอาจจัดตั้งเปนหนวยงาน
หนึ่งในสํานักงานตํารวจแหงชาติ และในการชําระคาปรับเมื่อผูกระทําผิดไดรับใบสั่งก็สามารถ
นํ า ไปชําระได ที่ร านสะดวกซื้อหรื อธนาคาร โดยหากชําระภายในกําหนดอาจไดรับสวนลด
แตหากไมชําระภายในกําหนดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นในลักษณะอัตรากาวหนา
๕. ควรให มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก ไ ขเกี่ ย วกั บ คณะกรรมการนโยบายการราชทั ณ ฑ
เพื่อประโยชนในการพิจารณาเกี่ยวกับการลดวันตองโทษ การพักการลงโทษตามมาตรา ๔๙
และควรมีมาตรการในการติดตามผูตองขังภายหลังการปลอยตัวดวย
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๗๘/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงยุติธรรม

กระทรวงยุติธรรมไดจัดการประชุมเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของขอสังเกต
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการกําหนดอัตราโทษทางอาญา เมื่อวันจันทรที่ ๑๙ กันยายน
๒๕๕๙ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการเฉลิมประเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยไดเชิญ
สวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุมดวย
ในการนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบกับหลักการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ทั้ง ๔ ประเด็น และเห็นควรใหมีการดําเนินการที่สอดคลองกับขอสังเกต โดยสรุปดังนี้
ประเด็นที่ ๑ กรณีการกําหนดอัตราโทษปรับทางอาญา (ภาค ๒ ความผิด) สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เปนหนวยงานหลักในการพิจารณาปรับปรุงแกไขอัตราโทษปรับสําหรับ
ผลการปฏิบัตติ าม
กฎหมายใหมที่มีโทษทางอาญา โดยไดมีการปรับปรุงกฎหมายบางสวนใหมีสัดสวนที่อัตราโทษ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
จําคุก ๑ ป ตอโทษปรับลักษณะเฉพาะ ตามวัตถุประสงคของกฎหมายที่จะลงโทษ หรือเพิ่งมีการ
ของรายงานการ
ปรั บ อั ต ราโทษมาในระยะเวลาไม น านไว ต ามเดิ ม โดยสํ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
พิจารณาศึกษา จาก
รับที่จะทบทวนความเหมาะสมของอัตราโทษปรับของพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาตางๆ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
เปนประเด็นหลักในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘
ประเด็ น ที่ ๒ อั ต ราโทษปรั บ และการบั ง คั บ โทษปรั บ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจราจร
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดมีการบูรณาการ
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีการสงตอขอมูลระหวางหนวยงานดานการจราจรทางบก เชน
กรมการขนสงทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หรือภายในหนวยงานของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ทั้งในดานการแลกเปลี่ยนขอมูลการกระทําความผิด การบังคับโทษปรับ และ
การขึ้นทะเบียนผูใชรถตางดาวที่ขับเขามาในประเทศไทยตลอดจนไดเพิ่มชองทางในการชําระ
คาปรับ และกําลังขยายชองทางอื่นๆ เพื่อใหการชําระคาปรับมีความสะดวกมากขึ้น รวมทั้งได

นํ า มาตรการป องกั น การกระทํ า ความผิ ด ซ้ํ า มาใช บั ง คั บ ด ว ย นอกจากนี้ สํ า นั ก งานตํ า รวจ
แหงชาติ ไดมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่องการเพิ่มอัตราโทษเปนการเฉพาะแลว
เพื่อใหอัตราโทษในกฎหมายหลายฉบับมีความสอดคลองเปนมาตรฐานเดียวกัน สวนกรมการขนสง
ทางบกได มี ก ารออกประกาศให ร ถที่ ม าจากต า งด า วและไม ไ ด จ ดทะเบี ย นในประเทศไทย
ซึ่งเดินทางเขามาในประเทศไทย ตองทําประกันภัยภาคบังคับ ชั้นที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๒๗ มิถุนายน
๒๕๕๙ เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในประเทศไทย อีกทั้งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ
ไดมีการควบรวมหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจราจรในสังกัดของสํานักงานตํารวจแหงชาติและ
กระทรวงคมนาคมเขาดวยกัน เพื่อใหการบริหารจัดการเรื่องการกระทําความผิด และการบังคับ
ใชกฎหมายมีความเปนเอกภาพมากยิ่งขึ้น
ประเด็ น ที่ ๓ ประเภทโทษของโทษตามมาตรา ๑๘ ของประมวลกฎหมายอาญา
เห็นควรใหกระทรวงยุติธรรมรับขอสังเกตในประเด็นเรื่องการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา
ไปพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดอีกครั้งหนึ่ง
ประเด็นที่ ๔ รางพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. .... ศึกษากรณี : การบังคับโทษ การลด
วั น ต องโทษ การพั กการลงโทษ และประเด็ น อื่ นที่ เกี่ ยวข องของกรมราชทั ณ ฑ เห็ น ควรให
กรมราชทัณฑรับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เรื่องการเตรียมความพรอมกอนปลอย
และการติ ด ตามภายหลั ง การปล อ ยไปดํ า เนิ น การ โดยมิ ใ ห กระทบต อสิ ท ธิ ส ว นบุ ค คลของ
ผูพนโทษ
อนึ่ง ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมมีความเห็นเพิ่มเติมโดยสรุปดังนี้
๑. ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการกําหนดโทษทางอาญา กรณี
การกําหนดอัตราโทษปรับทางอาญา (แกไขอัตราโทษในภาค ๒ ความผิด) นั้น คณะรัฐมนตรี
ไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งไดมีการแกไขอัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด แลว ดังนั้น
เพื่อผดุงความยุติธรรมและมิใหเกิดความเหลื่อมล้ําในสังคม ในชั้นการพิจารณาของศาลยุติธรรม
การลงโทษผูกระทําความผิดควรคํานึงถึงสถานภาพของผูกระทําความผิดทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมดวย
๒. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. .... ศึกษากรณี : การบังคับโทษ
การลดวันตองโทษ การพักการลงโทษ โดยที่ขณะนี้รางพระราชบัญญัติดังกลาวอยูระหวางการ
พิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑดังกลาวไวในกฎหมาย
ลําดับรอง เพื่อใหฝายบริหารสามารถดําเนินการไดอยางสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวการณ
ปจจุบัน
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๔๓. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา การตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๕๐/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
โดยที่การผังเมืองเปนเครื่องมือและกลไกสําคัญในการสงเสริมการพัฒนาเมืองใหเปนไป
ตามนโยบายของรั ฐอย างมี ประสิ ทธิ ภาพและสงเสริ มคุ ณภาพชีวิ ตของประชาชนผูอยู อาศัย
ในการนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติจึงไดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา การตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง
และการพัฒนาเมืองขึ้น เพื่อศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอเสนอแนะในการนําผังเมืองไปใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด
สํ าหรั บการดําเนินการของคณะกรรมาธิการวิ สามั ญนั้ น คณะกรรมาธิ การวิสามัญได
ดําเนินการโดยศึกษาจากเอกสารและลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนามในพื้นที่จริง ทั้งนี้ ไดแบง
กรณีศึก ษาออกเปน ๒ ลักษณะ ไดแ ก พื้น ที่แ บบเมือง (แผน ดิน ใหญ) และพื้น ที่แบบเกาะ
(พื้นที่แบบปด) นอกจากนี้ยังไดเชิญผูแทนสวนราชการและหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุม
เพื่อใหขอมูลขอเท็จจริงและขอคิดเห็นตอคณะกรรมาธิการดวย
ผลการศึกษาพบวา พื้นที่ทั้ง ๒ ลักษณะ รวมถึงพื้นที่อีกหลายลักษณะในประเทศไทย
ยังคงมีการพัฒนาที่ไรทิศทาง ไมมีการวางแผนการใชประโยชนที่ดิน ไมวาตามสภาพที่ เป นอยู
ป จ จุ บั น หรื อในอนาคต ซึ่ ง นอกจากจากทํ า ให เกิ ด การใช ประโยชนที่ ดิ นที่ ไม เหมาะสมและ
ไม คุ มค าแล ว ยั งทํ าให เกิ ดป ญหาต าง ๆ ตามมาอี กมากมาย เช น ภั ยธรรมชาติ และการจั ด
โครงสรางพื้นฐาน เปนตน
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาดังกลาวขางตน คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงมีขอเสนอและเพื่อให
ทุกฝายที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาและผลักดันใหเกิดผล ใน ๔ เรื่อง ดังนี้
๑) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการวางผังเมืองและการพัฒนาเมือง
ไดเสนอใหมีการจัดทําผังเมือง ๓ ระดับ ลดหลัน่ กันไป คือ ผังนโยบาย ผังเมืองรวม
และผังเมืองเฉพาะ เพื่อใหการพัฒนาเปนไปในทิศทางเดียวกัน
๒) ขอเสนอเกี่ยวกับองคกรและอํานาจหนาที่
ไดเสนอใหมีคณะกรรมการ ๓ ระดับ ไดแก คณะกรรมการนโยบายการตั้งถิ่นฐาน
การผังเมือง และการพัฒนาเมือง คณะกรรมการผังเมืองกลาง และคณะกรรมการผังเมืองระดับ
จังหวัด เพื่อใหสอดคลองกับการจัดทําผังเมือง ๓ ระดับขางตน
นอกจากนี้ ไดเสนอใหฝายนิติบัญญัติจัดตั้งคณะกรรมาธิการการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง
และการพั ฒนาเมือง เป น คณะกรรมาธิการสามัญ ประจําสภา เพื่ อให ฝ า ยนิติบัญ ญัติเขามา
มีสวนรวมในเรื่องดังกลาว
ส ว นองค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ได เสนอให ส ร า งการประสานความร ว มมือกับ
คณะกรรมการทั้ง ๓ ระดับที่ไดกลาวมาแลว

๓) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมาย
ไดเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อสราง
กลไกการผังเมืองใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบรรจุเรื่องตาง ๆ ในขอเสนออีก ๒ ขอ ขางตนเปน
สวนหนึ่งของกฎหมายตามความเหมาะสม
๔) ขอเสนอแนะอื่น ๆ
ไดเสนอใหมีการเผยแพรและสรางการรับรูใหกวางขวางยิ่งขึ้นผานสถาบันการศึกษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของ
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษา การตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และ การพัฒนาเมือง แลว มีความเห็นโดยสรุปดังนี้
๑) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการวางผังเมืองและการพัฒนาเมือง
กระทรวงมหาดไทยเห็นดวย โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้
- การจัดทําผังนโยบายตองเปนไปตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป
- การตั้งหนวยพิเศษระดับภาค ควรดําเนินการและจัดสรรงบประมาณใหสอดคลอง
กับโครงการพัฒนาระดับภาคและกลุมจังหวัด
- ควรเพิ่มกลไกเพื่อบริหารจัดการดานการเงินดวย
- ควรมีมาตรการทางการเงินเพื่อเยียวยากรณีที่มีการเวนคืน ซึ่งประชาชนควรไดรับ
ชดเชยตามราคาประเมินที่ดินในตลาด รวมถึงคาเสียโอกาสดวย
๒) ขอเสนอเกี่ยวกับองคกรและอํานาจหนาที่
ผลการปฏิบัตติ าม
กระทรวงมหาดไทยเห็นดวย โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
- ควรแยกงานดานผังเมืองและการพัฒนาเมืองออกจากอํานาจหนาที่ของกรมโยธาธิการ
ของรายงานการ
และผังเมือง โดยจัดตั้งเปนกรมการผังเมือง ในกระทรวงมหาดไทยขึ้น
พิจารณาศึกษา จาก
- การจัดตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับผังเมืองทุกระดับ ควรมีผูที่มีความเชี่ยวชาญและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ความรูดานผังเมืองจากสถานศึกษาหรือหนวยงานตาง ๆ รวมอยูดวย
- การเพิ่มศักยภาพทองถิ่นในการทําหนาที่เกี่ยวกับผังเมือง ตองมีนโยบายที่ชัดเจน
ทั้งดานบุคลากรและงบประมาณที่สอดคลองกับภารกิจ
- ควรจัดตั้งคณะกรรมาธิการการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง
เปนคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภานิติบัญญัติแหงชาติ
๓) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมาย
กระทรวงมหาดไทยเห็นดวย โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้
- ควรมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเมืองใหสอดคลองกันดวย
- การตรากฎหมายเพื่อชดเชยหรือเยียวยาบุคคลผูตองเสียสิทธิหรือไดรับผลกระทบ
จากการวางผังเมือง ตองกําหนดนิยามใหชัดเจน รวมถึงตองกําหนดเงื่อนไข วิธีการ การจายคาชดเชย
หรือเยียวยาใหชัดเจน โดยคํานึงถึงปจจัยแวดลอมตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหรอบคอบ

๔) ขอเสนอแนะอื่น ๆ
กระทรวงมหาดไทยเห็นดวย โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ
- การนํากองทุนการพัฒนาเมืองในภูมิภาคมาเปนกลไกในการพัฒนาเมือง จะตอง
วางแผนการจัดสรรงบประมาณของกองทุนอยางเหมาะสม
- การนํากองทุนที่มีอยูเดิมมาใชเปนแหลงทุน ควรพิจารณาวัตถุประสงคของแตละ
กองทุนดวย
- ควรบรรจุเรื่องการผังเมืองไวในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ควรมีมาตรการควบคุมการใชประโยชนที่ดินทั้งทางเศรษฐศาสตรและกฎหมาย
- ควรมีการสรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อรวมกัน
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

-

๔๔. รายงานการพิจารณาศึกษา : ปญหาการทอดทิ้งสัตวในที่สาธารณะ
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปญหาการทอดทิ้งสัตวในที่สาธารณะ
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยไดมีการบังคับใชพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีการกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เ ป น ผู รั ก ษาการตามกฎหมาย และมี ก รมปศุ สั ต ว เ ป น หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบ
ตามกฎหมาย อีกทั้งมีบทบัญญัติที่กําหนดมาตรการในการสนับสนุนการดําเนินการขององคกร
คุมครองสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตวเพื่อใหความชวยเหลือและใหความคุมครอง
สวัสดิภาพสัตว อยางไรก็ตาม ปจจุบันยังพบสถานการณปญหาเกี่ยวกับสัตวถูกทอดทิ้งในที่
สาธารณะอยู โดยเฉพาะปญหาสุนัขจรจัดยังคงเปนปญหาที่สงผลกระทบตอสังคมและมีแนวโนม
ที่จะมีความรุนแรงมากขึ้น
ดวยความตระหนักถึงปญหาดังกลาว สภานิติบัญญัติแหงชาติจึงไดมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปญหาการทอดทิ้งสัตวในที่สาธารณะขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสาเหตุข อง
การทอดทิ้งสัตวในที่สาธารณะ และเพื่อจัดทําแนวทางในการจัดการปญหา พรอมใหขอเสนอแนะตาง ๆ
ทั้ง นี้ จากการศึกษาพบวา สาเหตุหลักที่ทํา ใหเกิด การทอดทิ้ง สัต วในที่ส าธารณะมี
๓ ประการ กลาวคือ
ประการแรก ทัศนคติในการเลี้ยงสัตวที่ไมถูกตองสงผลใหผูเลี้ยงสัตวขาดความรับผิดชอบ
ในความเปนเจาของสัตวเลี้ยง สงผลใหเกิดการทอดทิ้งสัตวเลี้ยงไดงาย
ประการที่สอง การขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายทั้งในเรื่องของการบังคับ
ใชกฎหมายปองกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว และกฎหมายวาดวยการควบคุม
การนําเขาสัตวจากตางประเทศ โดยเฉพาะกรณีการนําเขาสัตวตางถิ่นจากตางประเทศ (Exotic)
ประการสุดทาย การขาดระบบในการดูแลและสงเคราะหสัตวที่ถูกทอดทิ้งที่มีประสิทธิภาพ
สําหรับสถานการณปญหาเกี่ยวกับการทอดทิ้งสัตวในที่สาธารณะ ปจจุบันประกอบดวย
๕ สถานการณหลัก ไดแก
๑. ปญหาจํานวนสัตวที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะมีจํานวนมากและมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
ทุกป
๒. ปญหาเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสุนัขและแมวไมมีเจาของที่กอความเดือดรอน
รําคาญใหกับมนุษย โดยเฉพาะปญหาการแพรระบาดของโรคพิษสุนัขบา
๓. ปญหาในดานการจัดการปญหาการทอดทิ้งสัตวในที่สาธารณะของราชการสวนทองถิ่น
๔. ปญหาที่เกิดขึ้นกับการดูแลสัตวที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ทั้งในรูปแบบของการใช
พื้นที่สาธารณะในการดูแล และการดูแลในรูปแบบของสถานสงเคราะหซึ่งมีจํานวนไมเพียงพอ
รวมทั้งขาดเกณฑมาตรฐานในการจัดระบบการดูแลสัตว

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
จากการพิจารณาศึกษา คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงเสนอแนวทางในการจัดการปญหา
การทอดทิ้งสัตวในที่สาธารณะ โดยจําแนกเปน ๒ สวน ดังนี้
๑. แนวทางในการปองกันปญหาการทอดทิ้งในที่สาธารณะ ซึ่งมีเปาหมายสําคัญในการ
ลดจํานวนสัตวถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ซึ่งประกอบดวยมาตรการ ดังนี้
๑.๑ การส งเสริ มการศึ กษาและการเรี ยนรู เพื่ อสร างจิ ตสํ านึ ก ทั ศนคติ ที่ ถู กต องและ
ความรับผิดชอบในการดูแลและเลี้ยงดูสัตว
๑.๒ การขึ้ น ทะเบี ย นและการระบุ ตั ว สั ต ว แ ละสั ต ว เ ลี้ ย งโดยดํ า เนิ น การภายใต
การปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวของ
๑.๓ การกํากับดูแลสําหรับผูเพาะพันธุและผูคาสัตว รวมทั้งผูนําเขาสัตวจากตางประเทศ
เพื่อกําหนดบทบาทภาระหนาที่ และความรับผิดชอบในการดูแลสัตว
๒. แนวทางในการแกไขปญหาการทอดทิ้งสัตวในที่สาธารณะ ซึ่งมีเปาหมายสําคัญใน
การควบคุมจํานวนสัตวที่ถูกทอดทิ้ง เพื่อควบคุมจํานวนและลดอัตราการขยายตัวของสัตวที่
ถูกทอดทิ้งที่มีอยูในสังคม ซึ่งประกอบดวยมาตรการ ดังนี้
๒.๑ การใหความชวยเหลือและสงเคราะหสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ
ในกลุมที่มีความเสี่ยง
๒.๒ การจัดระบบการดูแลสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งซึ่งใชพื้นที่สาธารณะโดยระบบ
อาสาสมัครและการมีสวนรวมของชุมชน
๒.๓ การควบคุมประชากรสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้ง
๒.๔ การสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลสถานสงเคราะหสัตวทั้งของรัฐ ราชการ
สวนทองถิ่น เอกชน และบุคคล
๒.๕ การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ เพื่อทําใหเกิดการดําเนินการตามแนวทางในการจัดการปญหาใหไดอยางมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงไดเสนอขอเสนอแนะในการดําเนินการ ๒ สวน ดังนี้
ขอเสนอแนะในการปฏิรูปกฎหมาย โดยคณะรัฐมนตรีควรใหความสําคัญตอการพิจารณา
(ราง) แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... และ
(ราง) แผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่ น
(ฉบับที่ ๓) ที่เสนอโดยคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแลว ควรกําหนดใหราชการสวนทองถิ่น
มีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการจัดการปญหาการทอดทิ้งสัตวในที่สาธารณะอยางครบวงจรดวย
ขอเสนอแนะในการจัดการเชิงนโยบาย ควรเสนอตอคณะกรรมการปองกันการทารุณกรรมสัตว
ของกรมปศุสัตวใหดําเนินการเรงดวนใน ๕ เรื่อง กลาวคือ
๑. การดําเนินการใหความชวยเหลือและสงเคราะหสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ
ในกลุมที่มีความเสี่ยง เขารับการดูแล
๒. การจัดทําหมันถาวรใหกับสัตวที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะทั่วประเทศ
๓. การสํารวจและจัดทําฐานขอมูลจํานวนสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ
๔. การจัดทํามาตรการในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการของสถานสงเคราะหสัตว
ที่เปนรูปธรรมและมีความชัดเจน
๕. การจัดทําหลักเกณฑมาตรฐานในการดําเนินงานของสถานสงเคราะหสัตวเพื่อทําใหเกิด
การกํากับดูแลสถานสงเคราะหสัตวที่มีมาตรฐาน

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีขอสังเกตในประเด็นปญหาที่จําเปนตองมีการดําเนินการ
ศึกษาในระยะตอไป ๒ ประเด็น กลาวคือ
ประเด็นแรก การศึกษาแนวทางในการจัดการปญหาเกี่ยวกับลิงในที่สาธารณะซึ่งกําลัง
เปนสถานการณปญหาที่สงผลกระทบตอสังคมมากขึ้น
และประเด็นที่สอง การศึกษาวิจัยวิธีการทําหมันสุนัขและแมวโดยวิธีการอื่นที่ไม ใ ช
การผาตัด ซึ่งจะชวยประหยัดคาใชจายสําหรับเจาของสัตวเลี้ยงและลดการจายงบประมาณ
ของแผนดิน รวมทั้งสามารถแกไขปญหาไดอยายั่งยืน
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

(สภายังมิไดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ)

-

ผลการปฏิบัตติ าม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ

-

หมายเหตุ

-

