
๑. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียน
  การสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
 คณะกรรมาธกิาร :  คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๖๐/๒๕๕๘ 
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตลุาคม ๒๕๕๘ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๑๒ ตลุาคม ๒๕๕๘ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดรวมกับคณะกรรมาธิการ 
การปฏิรูปการศึกษาและทรัพยากรมนุษย สภาปฏิรูปแหงชาติ จัดเสวนาเก่ียวกับขอเสนอ 
เชิงนโยบาย เร่ือง “การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน” โดยไดนําผลที่ไดจากการ
เสวนาดังกลาวมาวิเคราะหระบบหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งไดศึกษาขอมูลเชิงประจักษจาก
หนวยงานที่เก่ียวของ ตลอดจนไดนําขอมูลที่ไดมาสรุปและสรุปเปนขอเสนอเชิงนโยบาย เพื่อเกิด
การปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอนของประเทศไทยทั้งนี้ โดยไดสรุปหลักการประเด็น
ปญหาของการดําเนินการและการนําเสนอตัวอยางระบบหลักสูตรและการเรียนการสอนของ
บางประเทศ แลวสรุปเปนขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อปฏิรูประบบการเรียนการสอนของประเทศไทย
อยางเปนระบบ  

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  ควรมีการสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการหลักสูตรและการเรียนการสอน
หลักสูตร มีองคประกอบ ๓ ระดับ คือ (๑) หลักสูตรดับที่คาดหวัง (๒) หลักสูตรระดับที่นําไปปฏิบัติ 
(๓) หลักสูตรระดับการเรียนการสอน ทั้งนี้ การนําหลักสูตรทั้ง ๓ ระดับดังกลาว ประกอบกันเปน
วงจรในการวิจัย พัฒนา หรือเรื่องอื่นใดเพื่อการปรับปรุงเปลี่ยนเรื่องใดก็ตาม ควรดําเนินการ
บนพื ้นฐานทางวิชาการ มีการวิจ ัยและเก็บขอมูลอยางครบถวน มีการกําหนดแผนการ         
และกรอบการพัฒนาหลักสูตรในระยะยาวอยางเปนระบบ ตลอดจนมีมาตรการดานกฎหมาย
เพื่อปองกันการแทรกแซงวงจรและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
 ๒.  ควรมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตร โดยหนวยงานดังกลาวควรเปน 
นิติบุคคลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อความเปนอิสระในการดําเนินงาน  
 ๓.  ควรมีการพัฒนาครูใหเขาใจในระบบหลักสูตร และเปาหมายการศึกษาที่กําหนดไว 
ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยที่การพัฒนาควรใชรูปแบบของการ Coaching 
หรือการสรางชุมชนการเรียนรูของครู (Personal Learning Community) 

๔.  กลไกการประเมินในระดับตาง ๆ ควรมีความชัดเจน รวมทั้ง ควรมีการกําหนดบทบาท 
และหนาที่ของหนวยงานที่เก่ียวของใหชัดเจน 

 
ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
(สภายังมไิดรับรายงานผลการดาํเนินการตามขอสังเกต) 



หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

- 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

- 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง แนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต" 

   คณะกรรมาธกิาร : คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา  

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๖๐/๒๕๕๘ 
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ตลุาคม ๒๕๕๘ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๑๒ ตลุาคม ๒๕๕๘ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดตระหนักและเล็งเห็นถึง
ความสําคัญตอปญหาดานการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยเห็นวาการแกไข 
ปญหาดังกลาวจะประสบความสําเร็จในระยะยาวไดนั้น จําเปนตองอาศัยกลไกดานการศึกษา 
เนื่องจากการจัดระบบการศึกษาที่ดีจะเปนการวางรากฐานตอการพัฒนากําลังคนของประเทศใหมี
ความสมบูรณทุก ๆ ดาน ทั้งดานคุณธรรม จริยธรรม ฯลฯ รวมทั้งเปนพื้นฐานสําคัญในการสราง
ความรู ความเขาใจระหวางประชาชนและหนวยงานราชการ เปนแนวรวมสําคัญในการปองกัน
เหตุรายที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งจะสงผลใหปญหาการใชความรุนแรงในพื้นที่ลดลงไดและทําใหชีวิต
ความเปนอยูของประชาชนดีข้ึนตามลําดับ ดังนั้น คณะกรรมาธิการการศึกษาจึงไดมีมติตั้งคณะทํางาน
จัดทําขอมูลการปฏิรูปการศึกษาข้ันพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตข้ึน โดยคณะทํางาน
ไดดําเนินการพิจารณาศึกษา โดยมีการระดมความคิดเห็นและคนหาแนวทางการพัฒนาการศึกษา
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต มีการเชิญผูชี้แจงจากหนวยงานที่เก่ียวของมาใหขอมูล ตลอดจน
มีการเดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารจัดการการศึกษาในพื้นที่ รวมทั้ง ไดมีการแลกเปลี่ยน
ความเห็นกับกลุมตัวแทนครูและบุคลากรทางการศึกษา ครอบคลุมทั้งบุคลากรสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ  
 ประเด็นที่ ๑ : การบริหารจัดการการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  
 ขอเสนอตอสถานศึกษาภาครัฐ  
 ๑.  ควรกําหนดนโยบายทางการศึกษาในพื้นที่ ๔ จังหวัดชายแดนภาคใตเปนเขตพิเศษ
ที่แตกตางจากพื้นที่อ่ืน โดยมุงเนนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ และคุณภาพชีวิตประชาชน
ชาวไทย ใหความสําคัญกับเอกลักษณ และบริบทในแตละพื้นที่เปนการเฉพาะ  
 ๒.  ควรจัดตั้งศูนยสาํหรับพัฒนาความรู ความสามารถใหแกครูผูสอนอยางเปนระบบ  
 ๓.  รัฐบาลควรใหความสาํคัญกับการสอนศาสนาในโรงเรียน  
 ๔.  ควรจัดตั้ง “ศูนยบริหารการศึกษาจัดหวัดชายแดนภาคใต” ข้ึน เพื่อเปนการสราง
การมีสวนรวมของชุมชน ทองถ่ิน ครู อาจารย นักเรียนและผูปกครองใหเปนหนึ่งเดียวกัน  
 ๕.  ควรสนับสนุนและผลักดันใหเกิดการจัดการอาชีวศึกษาในรูปแบบของทวิภาคี  
 ๖.  ควรกําหนดใหศึกษานิเทศกเขามามีบทบาทในการกําหนดรูปแบบการจัดการศึกษา  
การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือการดําเนินการดานอ่ืน เพื่อใหการศึกษา
มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  
 ๗.  ควรพิจารณาแนวทางในการควบรวมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
และมัธยมศึกษาใหเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัด  



 ๘.  ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีการวัดและประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกใหมีมาตรฐานและเปนทีย่อมรับของทุกฝาย 
 ๙.  ระบบการทํางาน รวมทั้งระบบงานธุรการในสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาและปรับปรุง  
โดยใหความสําคัญตอการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาประยุกตใชใหเกิดประสิทธิภาพ  

 ขอเสนอตอสถานศึกษาภาคเอกชน  
 ๑.  ควรจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนใหแกครูและบุลากรทางการศึกษา ในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชนทัดเทียมกับกลุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภาครัฐ 
 ๒.  ควรเปดโอกาสใหครูและบุลากรทางการศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษา  
 ๓.  ควรมีการประชุมรวมกันของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
และสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน อยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง  
 ๔.  ควรจัดตั้งศูนยสําหรับพัฒนาศักยภาพใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษาหรือโรงเรียนเอกชน  
 ๕.  ควรกําหนดใหศึกษานิเทศกเขามามีบทบาทในการเปนสื่อกลางระหวางครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของเอกชนกับหนวยงานดานการศึกษาของรัฐ 
 ๖.  ควรสนับสนุนใหสถานศึกษาเอกชนสามารถดําเนินการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน
และการจัดกระบวนการเรียนรูไดอยางอิสระ  
 ๗.  ควรติดตามและแกไขปญหาการคางจายเงินสมทบเขากองทุนสงเคราะหครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 ๘.  ควรทําความเขาใจกับสื่อมวลชนในพื้นที่ใหระมัดระวังการนําเสนอขาวสาร
เหตุการณความไมสงบที่อาจสงผลกระทบตอความรูสึกของคนในทองถ่ิน ชุมชน สถานศึกษา 
หรือโรงเรียน  

 ประเด็นที่ ๒ : การจัดสรรสวัสดิการ สวัสดิภาพ การเยียวยาใหความชวยเหลือครู
และบุคลากรทางการศึกษา ผูที่ไดรับผลกระทบจากการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  
 ๑.  รัฐบาลควรมีแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดใหมีหนวยงานเฉพาะในการรับ
แจงเหตุการณความไมสงบในพื้นที่ที่ไดสงผลกระทบตอขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  
 ๒.  ควรมีการประชาสัมพันธ เสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับสวัสดิการและสิทธิ
ประโยชนของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๓.  รัฐบาลตองสรางความตระหนักและปลูกฝงจิตสํานึกความรับผิดชอบและความเอาใจใส
ใหแกบุคลากร เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน หรือผูที่เก่ียวของกับการทําหนาที่ติดตอประสานงาน 
การเยียวยาใหความชวยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ๔.  ควรจัดสรรสวัสดิการและสิทธิประโยชน การใหความชวยเหลือครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ผูซึ่งไดรับประโยชนผลกระทบจากการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ใหทัดเทียมกับขาราชการประเภทอ่ืน 
  ๕.  รัฐบาลตองบูรณาการหนวยงานที่เก่ียวของในการดําเนินการจัดสรรสวัสดิการ 
และสิทธิประโยชน ตลอดจนการชวยเหลือเยียวยาแกครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
 



 ประเด็นที่ ๓ : การบริหารจัดการเงินอุดหนุนนักเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใต  
 ๑.  ควรจัดตั้งหนวยงานเพื่อทําหนาที่ดําเนินการเก่ียวกับการใหเงินอุดหนุนนักเรียน 
ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยควรมีการกํากับ ติดตามและตรวจสอบ
เจาหนาที่ที่เก่ียวของกับการดําเนินการดังกลาวดวย  
 ๒.  รัฐบาลควรดําเนินการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทางการศึกษาใหกับผูเรียน  
โดยแบงออกเปนสองสวน คือ งบประมาณในการพัฒนาผูเรียนและบคุลากรและงบประมาณ
ในสวนของการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 ๓.  ควรมีการจัดทําระบบฐานขอมูลนักเรียนใหมีความเชื่อมโยงกันระหวางสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
 ๔.  ควรประชาสัมพันธใหผูมีสวนเก่ียวของจากทุกภาคสวนทราบนโยบายเก่ียวกับ
นโยบายสงเสริมและสนับสนุนการใหเงินอุดหนุนแกนักเรียนอยางทั่วถึง  

 ประเด็นที่ ๔ : การนํากีฬาไปใชในการเสริมสรางสนัติสุขในพืน้ที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
 ๑.  รัฐบาลและกระทรวงการทองเทีย่วและกีฬาควรสงเสริมและสนบัสนนุการนาํกีฬา 
    ไปใชในการเสริมสรางสนัติสขุในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตอยางจริงจัง 
 ๒.  ควรมีหนวยงานกลางทําหนาที่บูรณาการความรวมมือระหวางหนวยงาน เพื่อใหการ
บริหารจัดการเปนรูปธรรมเร็วยิ่งข้ึน 
  ๓.  ควรผลักดันใหเกิดการจัดตั้งกองทุนเพื่อชวยเหลือและสนับสนุนงบประมาณ
คาใชจายดานกีฬาแกหนวยงาน องคกร หรือสมาคมกีฬาจังหวัดในพื้นที่ 
 ๔.  การกีฬาแหงประเทศไทย (กกท.) ควรสงเสริมและสนับสนุนกีฬาสากล ไดแก 
ฟุตบอลฟตุซอล เซปกตระกรอ และปญจสีลัต เปนกรณีพิเศษ 
 ๕.  รัฐบาลตองสนับสนุนและเรงผลักดันใหมีการสรางและปรับปรุงศูนยกีฬาใหมี
มาตรฐานสากล 
 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 
 

 
(สภายังมไิดรับรายงานผลการดาํเนินการตามขอสังเกต) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 
 

 
 
- 
 



การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 
- 

หมายเหตุ  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง สะเต็มศกึษา (STEM Education) นโยบายเชิงรุกเพ่ือพัฒนาเยาวชน
  และกําลังคนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร 
 คณะกรรมาธกิาร :  คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สารสนเทศ และส่ือสารมวลชน 
  และคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา  

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๖๓/๒๕๕๘ 
วันศุกรที่ ๑๖ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
สงขอสังเกต  
วันพุธที่ ๒๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 คณะกรรมาธิการการ การวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อสารมวลชน 
และคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ พิจารณาเห็นวา  
การจัดการศึกษาจําเปนตองบูรณาการศาสตรดานตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนไดรับประโยชน คุณคา
ของการเรียนและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานในอนาคต 
และสรางความแข็งแกรงใหกับประเทศดานเศรษฐกิจ ดังนั้น การนําระบบสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) มาผสมผสานเพื่อใหผูเรียนสามารถบูรณาการความรูที่หลากหลายมาใชในการแกไขปญหา 
คนควา และพัฒนาสิ่งใหม จะชวยสงเสริมใหการปฏิรูปการศึกษาทั้งในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษาอยางเปนระบบ เพื่อใหเด็กและเยาวชนของไทยสามารถ
นําองคความรูมาใชในการพัฒนาสิ่งใหม ๆ นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันและประกอบอาชีพได 
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) จะชวยพัฒนา
กําลังคนที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรูรูปแบบใหม ๆ เพื่อรองรับการเขาสู
ตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพในอนาคตได เพื่อความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ในเวทีโลกตอไป 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  วางแผนยุทธศาสตรของประเทศในการพัฒนากําลังคน พรอมทั้งกําหนดใหสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) เปนวาระแหงชาติ  
 ๒.  ควรผลักดันใหเกิดคณะกรรมการสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อเปนกลไก 
ในการขับเคลื่อนนโยบาย 
 ๓.  สรางความตระหนักเร่ืองสะเต็มศึกษา (STEM Education) แกสังคม 
 ๔.  สรางเครือขายหุนสวนความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private 
Partnership) เพื่อใหแนวทางการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษา (STEM Education) สามารถ
ตอบสนองตอความตองการของผูใช (Demand – Driven) 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๗/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๔ เดือนกุมภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

สรุปผลการพิจารณาขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ของหนวยงานทีเ่ก่ียวของ  
 ๑.  เปาประสงคของการพัฒนา  
      -  ทุกหนวยงานที่เก่ียวของเห็นดวยกับขอเสนอเปาประสงคของการพัฒนาสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) โดยทุกหนวยงานมีความเห็นรวมกันวา ควรตั้งคณะกรรมการนโยบายดานสะเตม็ 
(STEM) และกําหนดหนวยงานรับผิดชอบ ดังนี้ (๑) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     
เปนเจาภาพหลัก (๒) หนวยงานรวมประกอบดวย สป.ศธ. /สกอ. /สสวท. /สพฐ. /สกศ. /สอศ. 
/สวทน. และ สวทช. 

 ๒.  แนวนโยบายสะเต็มศึกษา (STEM Education)  
    ๒.๑  ทุกหนวยงานเห็นดวยกับขอเสนอเร่ืองการกําหนดใหสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) เปนสวนหนึ่งของยุทธศาสตรประเทศ และเห็นดวยกับขอเสนอเร่ืองการวางแผน
ยุทธศาสตรประเทศโดยใชขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 
      ๒.๒  ทุกหนวยงานเห็นดวยกับการแตงตั้งคณะกรรมการสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) เพื่อเปนกลไกในการขับเคลื่อนนโยบาย 

 ๓.  ประเด็นการสรางความตระหนักเร่ืองสะเต็มศึกษา (STEM Education) แกสังคม  
      -  ทุกหนวยงานเห็นดวยกับขอเสนอพัฒนาประเทศใหประเทศไทยเปนสังคม
วิทยาศาสตรฯ โดยการสรางความตระหนักแกสังคมใหเกิดการเรียนรู  

 ๔.  สรางเครือขายหุนสวนความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน 
  -  ทุกหนวยงานเห็นดวยกับการการขับเคลื่อนระบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) 
ระดับการศึกษาพื้นฐาน/ระดับอุดมศึกษา โดยสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการใหเพิ่ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี สป.สธ. เปนหนวยงานหลักรวมกับ 
อพวช./ สวทช. และสื่อสารมวลชน 

 
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 



๔. รายงานการพิจารณาศึกษา :  แนวทางการเพ่ิมประสิทธภิาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 คณะกรรมาธกิาร :  คณะกรรมาธกิารการเศรษฐกิจ การเงนิและการคลัง 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๗๑/๒๕๕๘ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 คณะอนุกรรมาธิการดานการจัดเก็บรายไดของแผนดิน ในคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ 
การเงินและการคลัง พิจารณาเห็นวา เพื่อใหการจัดเก็บรายไดของแผนดิน การบริหารกิจการที่มี
รายได และการบริหารจัดการสินทรัพยของแผนดินในสวนที่เก่ียวของกับบทบาทอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน จึงไดมีการพิจารณาศึกษา
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะในสวนที่
เก่ียวของกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน และกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ จากการพิจารณา
ศึกษาเรื่องดังกลาว ทําใหไดรับทราบขอมูลขอเท็จจริงในเชิงลึกมากขึ้น โดยมีขอสังเกต
และขอเสนอแนะ ดังนี้  

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  ขอใหพิจารณาปรับฐานราคาปานกลางและลดการใชดุลยพนิิจของเจาหนาทีล่ง  
 ๒.  การปรับปรุงอัตราภาษีปายใหทนัสมัย  
 ๓.  การพัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บภาษีใหทองถ่ินไดมสีัดสวนทีสู่งข้ึน  
 ๔.  การปรับปรุงภาษีสิ่งแวดลอม คาบําบัดน้ําเสีย และคาธรรมเนียม ควรพิจารณา 
ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมกฎหมายทองถ่ินเพื่อกําหนดรายการภาษีและคาธรรมเนียม การบริการ
สาธารณะตาง ๆ  
 ๕.  กรณีการดําเนินงานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  
      - ควรกําหนดหลักเกณฑการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินใหเปนรูปแบบเดียวกัน
ทั้งระบบ  
      - ควรมีการจัดเก็บภาษีที่อํานวยความสะดวกใหแกผูที่มาเสียภาษีใหมากข้ึน  
 ๖.  คณะกรรมาธิการขอสังเกตตอการดําเนินงานของสํานักงานกรุงเทพมหานคร  
ในกรณีตาง ๆ ดังนี้  
      - กรณีการจัดเก็บภาษียาสบูของกรุงเทพมหานคร 
      - กรณีการกําหนดราคาปานกลางที่ดนิใหเปนปจจบุัน  
      - กรณีการเตรียมการจัดทําแผนที่ภาษีเพื่อเปนฐานขอมูลรองรับภาษีใหมที่รัฐบาล 
จะออกมาใชจัดเก็บในอนาคต  
      - กรณีการสั่งการใหสํานักงานเขตตาง ๆ นําขอมูลการจดทะเบียนพาณิชยไปใช 
เพื่อเปนการขยายฐานการเก็บภาษีใหมากข้ึน  

 
 
 



ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๔/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทย  

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหนวยงานหลักไดประชุมหารือกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
โดยไดรายงานผลการดําเนินการมายังสภา สรุปผลการดําเนินการได ดังนี้  
 ๑.  ปรับฐานราคาปานกลางและลดการใชดุลยพินจิของเจาหนาทีล่งประเด็นขอให
พิจารณาปรับฐานราคาปานกลาง  
      - ไดมีการเสนอใหกระทรวงการคลังเรงรัดการนําเสนอรางพระราชบัญญัติภาษีที่ดิน 
และสิ่งปลูกสราง พ.ศ. .... ตอคณะรัฐมนตรี โดยเร็ว ซึ่งจะทําใหการปรับฐานราคาปานกลาง
ของที่ดินเปนปจจุบันประเด็นการลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาที่ลง  
      - เห็นควรใหมีการดําเนินการตามขอเสนอเพื่อใหการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดนิ
มีหลักเกณฑที่เปนมาตรฐานและมีความเปนธรรม  
 ๒.  ประเด็นการปรับปรุงอัตราภาษปีายใหทันสมัย 
      - เห็นควรรับความเห็นของกระทรวงการคลัง ในฐานะหนวยงานที่เก่ียวของ ในสวน 
การปรับปรุงภาษีปาย เพื่อประกอบการแกไขกฎกระทรวงสําหรับอัตราภาษี  
 ๓.  ประเด็นการพัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บภาษีใหทองถ่ินไดมสีัดสวนที่สูงข้ึน 
      - เห็นควรรับความเห็นของกระทรวงการคลังในเร่ืองการสรางเสริมใหประชาชน 
มีจิตสํานึกในการเสียภาษี เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 
 ๔.  ประเด็นการปรับปรุงภาษีสิ่งแวดลอม เห็นควรใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ 
ในสวนที่เก่ียวของ  
 ๕.  กรณีการดําเนินงานของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๖.  การดําเนินงานของสาํนักงานกรุงเทพมหานคร 
 (ลําดับที่ ๕. และลําดับที่ ๖. รับทราบขอสังเกตของคณะกรรมาธิการและเห็นควรให
หนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการในสวนที่เก่ียวของ) 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 



๕. รายงานการพิจารณาศึกษา :  การพิจารณาศึกษา ภาคท่ี ๑ เรื่อง แนวทางการสงเสริมนวัตกรรมการออกกําลังกาย
  และการสรางเสริมสมรรถภาพผูสูงอายุ 
 คณะกรรมาธกิาร :  คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 คณะอนุกรรมาธิการสงเสริมนวัตกรรมการแพทยและสาธารณสุข ในคณะกรรมาธิการ 
การสาธารณสุข ไดจัดทําแนวทางการสงเสริมนวัตกรรมการออกกําลังกายและการสรางเสริม
สมรรถภาพผูสูงอายุ โดยไดเชิญผูที่เก่ียวของจากหนวยงานตาง ๆ ทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 
เขารวมประชุมเพื่อใหขอมูลและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับผูสูงอายุ ดานการออกกําลังกาย 
และการสรางเสริมสมรรถภาพผูสูงอายุ โดยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายสรุปได ดังนี้  

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ดานนโยบายและมาตรการตาง ๆ ที่เก่ียวของ  
 - ควรมีการกําหนดนโยบาย แผนงาน และการดําเนินงานใหเปนรูปธรรมและครอบคลุม  
ควรมีการแตงตั้ งคะกรรมการในการติดตามการนํานโยบายไปปฏิบัติทั้ งในสวนกลาง 
และสวนภูมิภาคอยางใกลชิด 
  - ควรมีการสนับสนุนการดูแล การสงเคราะห การฟนฟุ และการจัดสวัสดิการสังคม
สําหรับผูสูงอายุอยางเต็มที่ 
  - ควรมีการจัดทําขอมูลในระดับพื้นที่ที่เปนปจจุบัน 
  - ควรมีการกําหนดมาตรการลดหยอนภาษี สําหรับภาคเอกชนที่เขามามีสวนรวม 
ในการดําเนินการหรือสนับสนุนการทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการออกกําลังกายและกิจกรรม
ที่สงเสริมสุขภาพใหกับผูสูงอายุ  
 ดานการบูรณาการงานของหนวยงานที่เก่ียวของ  
 - ควรมีการสงเสริมใหเกิดความรวมมือในทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนและสงเสริมการออกกําลังกายไปสูเปาหมาย  
 - ควรสงเสริมบทบาทของครอบครัว ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรเอกชน
ในพื้นที่ เพื่อเปนผูนําในการสรางคานิยมในการออกกําลังกายของผูสูงอาย ุ
 - ควรสนับสนุนใหเกิดการมีสวนรวมของภาคเอกชน โดยการสรางแรงจูงใจ 
และมาตรการสนับสนุนใหภาคเอกชนดําเนินธุรกิจที่สนับสนุนสังคมสูงอายุ มีสวนรวมในการศึกษา
รวมทั้ง การจางงานในผูสูงอายุ   
 ดานงบประมาณดาํเนินการ  
 - ควรมีการแกไขกฎระเบียบทีเ่ก่ียวของ เพื่อเอ้ือใหองคการปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.)  
มีทั้งหนาที่และงบประมาณในการดําเนินการอยางแทจริง  
 - ควรสงเสริมใหมีการบูรณาการจัดสรรงบประมาณที่มีอยูแลวจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
เพื่อใชในการดําเนินงานโครงการนี ้



 ดานการปฏิบัติดาํเนินการ  
 - ควรสรางรูปแบบของกิจกรรมในการเสริมสรางสุขภาพของผูสูงอายุใหมีความหลากหลาย
และแตกตางกัน และควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความสําคัญและมีความจําเปน 
โดยควรมีการพัฒนาที่ควบคูไปกับการบริการ   
 - ควรมีการจัดตั้งเปนชมรมสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  
 - ควรมีการกําหนดใหมีการแขงขันกีฬาเปตองสําหรับผูสูงอายุ เพื่อเปนการสงเสริม
สุขภาพรางกายและจิตใจ  
 - ควรมีการกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑและการติดตั้งอุปกรณสําหรับผูสูงอายุ  
 - ควรมีการจัดทําเอกสารเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง โดยจัดทําเปนคูมือ 
  การสงเสริมการออกกําลังกายและการใชเคร่ืองมือออกกําลังกายสําหรับผูสูงอายุ  
 - ควรมีการติดตามและประเมินผลอยางตอเนื่อง  
  

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 
การประชุมสภาคร้ังที่ ๖๙/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงสาธารณสุข 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 กระทรวงตาง ๆ  ที่เก่ียวของเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ โดยมีขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
ดังนี้  
 ๑.  การสงเสริมและสนับสนุน ใหมีการจัดตั้งชมรมเครือขายการออกกกําลังกายชุมชน  
เปนจุดเชื่อมตอระหวางหนวยงานภาครัฐกับประชาชนในพื้นที่ เปนการสงเสริมใหประชาชน 
ทุกระดับมีโอกาสเขาถึงการออกกําลังกาย สรางนิสัยรักการออกกําลังกายและเลนกีฬา 
 ๒.  การสงเสริมใหมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายผูสูงอายุเบื้องตนแบบงาย ๆ ดวยตนเอง 
ในชมรมควรเลือกแบบทดสอบที่แสดงผลการทดสอบที่เปนคาเกณฑของคนไทย 
   ๓.  ควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการประยุกตใชอุปกรณหรือศิลปวัฒนธรรมไทย 
ในทองถ่ินนั้น ๆ มาเปนนวัตกรรมการออกกําลังกายรวมกับการใชหลักวิทยาศาสตรการกีฬา 
 ๔.  การเลือกอุปกรณหรือเคร่ืองมือการออกกําลังกาย ควรเลือกใหเหมาะสมกับผูสูงอายุ 
 ๕.  การบริโภคโดยมีทีมผูนําที่ไดรับการเทรน รวมทั้งมีการประเมินผลพัฒนาทาง
รางกายที่ดีข้ึนอยางสม่ําเสมอหลังการออกกําลังกาย มีผลตอความตองการของผูสูงอายุที่ทําให 
เกิดการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง  
 ๖.  ในสวนของการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผูประกอบกิจการ หนวยงานที่เก่ียวของ 
เห็นดวยกับแนวทางดังกลาว และสามารถใหการสนับสนุนเพิ่มเติมไดในดานการจัดกิจกรรม  
ภายใตโครงการศึกษารูปแบบการพัฒนาฝมือแรงงานผูสูงอายุตามหลักสูตรที่เหมาะสม 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 

หมายเหตุ  - 



๖. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรือ่ง มาตรการหรือแนวทางในการจัดเกบ็ภาษีจากการสงเงินคาโฆษณา 

   ไปใหผูประกอบการท่ีอยูในตางประเทศ โดยไมมกีารเสียภาษีใหแกประเทศไทย 

   และจากการดําเนนิธุรกิจโดยใชส่ืออิเล็กทรอนิกส (e - Commerce) 

 คณะกรรมาธกิาร :  คณะกรรมาธกิารการเศรษฐกิจ การเงนิและการคลัง 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 เพื่อใหการจัดเก็บรายไดของแผนดินของหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวน
ที่เกี่ยวของกับบทบาทและอํานาจหนาที่ของกรมสรรพากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
คณะอนุกรรมาธิการดานการจัดเก็บ รายไดของแผนดินจึงไดมีการพิจารณาศึกษามาตรการ 
หรือแนวทางในการจัดเก็บภาษีจากการสงเงินคาโฆษณาไปใหผูประกอบการที่อยูในตางประเทศ 
โดยไมมีการเสียภาษีใหแกประเทศไทย และจากการดําเนินธุรกิจโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส 
(e - Commerce) โดยมีประเด็นพิจารณาและขอเสนอแนะ ดังนี้  

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 กรณีที่ ๑. การสงเงินคาโฆษณาไปใหผูประกอบการที่อยูในตางประเทศ โดยไมมีการ
เสียภาษีใหแกประเทศไทย 
 - เพื่อใหการจัดเก็บภาษีการสงเงินคาโฆษณาไปใหผูประกอบการที่อยูในตางประเทศ  
โดยไมมีการเสียภาษีใหแกประเทศไทยเปนไปอยางถูกตอง เปนธรรม และอุดชองโหวกฎหมาย
ตามหลักสากล กรมสรรพากรอาจจะตองแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรที่เก่ียวของบางมาตรา 
เปนตน  
 กรณีที่ ๒. การดําเนินธุรกิจโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส  
 - เพื่อใหการจัดเก็บภาษีจากการดําเนินธุรกิจ โดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (e – Commerce)  
เปนไปอยางถูกตอง ทั่วถึง และเปนธรรมมากยิ่งข้ึน หนวยงาน ที่เก่ียวของควรจะตองพิจารณา
ดําเนินการในเร่ืองดังกลาว ดังตอไปนี้ 
 ๑.  กรมสรรพากรอาจจะตองแกไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากรในสวนที่เก่ียวของใหม อาทิ  
 มาตรา ๗๐ กําหนดเพิ่มเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๗) มาตรา ๔๐ (๘) ที่จายจาก     
หรือในประเทศไทย และมาตรา ๖๕ ตรี 
 ๒.  การจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ใหกรมพัฒนาธรุกิจการคา กระทรวงพาณิชย  
เปนผูรับจดทะเบียนผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และจะตองมีการบังคับใชกฎหมาย
อยางเครงครัด 
 ๓.  สําหรับการจัดทํากรอบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื ่อสารควรพิจารณาดํา เน ินการ ใน เ รื ่องด ังต อไปนี ้ด วย (๑)  จ ัดทําระบบ            
และควบคุมกํากับดูแลใหเขาสูระบบครอบคลุมทุกกรณี (๒) จัดทําฐานขอมูลที่ถูกตองครบถวน 
เพื่อสนับสนุนหนวยงานที่เก่ียวของ (๓) บูรณาการประสานเชื่อมโยงขอมูล ใหแกหนวยงาน 
ที่เก่ียวของ 



 ๔.  ปจจุบันมีการเปดใชเว็บไซตใหม ๆ มีการปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายสินคาหรือกระทํา
ผิดกฎหมายตาง ๆ เพื่อเปนการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดดังกลาวอยางจริงจัง  
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคควรมีการบังคับใชพระราชบัญญัติขายตรง 
และตลาดแบบตรง พ.ศ.  ๒๕๕๕ กับผู กระทําความผิดอยาง เคร งค รัดและรวดเร็ว  
และควรมีการบูรณาการการทํางานเพื่อที่จะ ประสานเชื่อมโยงขอมูลกับหนวยงานตาง ๆ  
ที่เก่ียวของดวย 

 กรณีที่ ๓. การนําระบบการชําระเงินอิเล็กทรอนิกส (e – Payment)  
 - ใหกรมสรรพากรประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ อาทิ ธนาคารแหงประเทศไทย  
ธนาคารพาณิชย และสถาบันการเงินอ่ืน นําขอมูลการทําธุรกรรมทางการเงินมาใชในการบริหาร
จัดเก็บภาษีอากรอยางทั่วถึงและเปนธรรม  
  

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๖๕/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงการคลัง  

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 ปลัดกระทรวงการคลงัไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทาํงาน เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดเก็บ
ภาษจีากธุรกรรมพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (e - Commerce) รวมทั้ง มาตรการเพื่อใหผูประกอบ 
การจดทะเบียนพาณชิยอิเล็กทรอนิกสเขาสูระบบอยางมปีระสิทธิภาพ ทั้งนี้ โดยมีความเห็น 
ตอขอสังเกตสรุปได ดังนี้  
 ๑.  กระทรวงการคลังเห็นดวยกับหลักการในการกําหนดใหผูใชผูจายเงินไดหักภาษี 
จากเงินไดพึงประเมินตามมาตรา ๔๐ (๗) และ (๘) ที่จายใหแกบริษัทหรือหางหุนสวน 
นิติบุคคลที่ตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศและมิไดประกอบกิจการในประเทศไทย  
อยางไรก็ตาม จะตองมีการแกไขประมวลรัษฎากรและกําหนดแนวทางการดําเนินการรวมกับ
ประเทศคูสัญญาของไทยดวย  
 ๒.  การกําหนดใหรายจายคาโฆษณาที่ไมไดผานการเสียภาษีเปนรายจายตองหามนั้น  
เห็นควรพิจารณากําหนดใหมีการปฏิบัติที่เทาเทียม สําหรับรายจายทุกประเภทที่จายใหแก
ผูประกอบการภายในประเทศและผูประกอบการที่อยูในตางประเทศดวย  
 ๓.  เห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ สําหรับการอํานวยความสะดวก
แกผูประกอบการในการจดทะเบียนผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การวางระบบโครงสราง
พื้นฐาน เพื่อรองรับธุรกรรม e – Commerce ของประเทศ อยางไรก็ดีการดําเนินการในเร่ือง
ดังกลาวจะตองมีการบูรณาการกับหนวยงานที่เก่ียวของดวย  
 ๔.  เห็นดวยกับการนําขอมูลการทําธุรกรรมทางการเงินจากหนวยงานที่เก่ียวของมาใช 
ในการบริหารจัดเก็บภาษี เพื่อใหการบริหารจัดเก็บภาษีอากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
แตทั้งนี้ อาจจําเปนตองแกไขกฎหมายที่เก่ียวของ  
 
 
 



การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗. รายงานการพิจารณาศึกษา :  ขอเสนอเชิงนโยบาย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากดวยวิทยาศาสตร  

   เทคโนโลยี และนวตักรรม 

 คณะกรรมาธกิาร :  คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารมวลชน 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๕/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันพุธที่ ๓ กุมภาพนัธ ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 จากปญหาความเหลื่อมล้ําทางรายไดและระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนั้น สาเหตุ
หลักเกิดจากการที่เกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบจากการไมมีอํานาจตอรองกับนายทุน อีกทั้ง 
การแขงขัน ในตลาดสินคาเกษตรคอนขางสูง ซ่ึงเกษตรกรสวนใหญขาดความรูในการประยุกตใช
หรือพัฒนาเทคโนโลยีในการเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรจึงไมสามารถวางแผนและตอยอด
ผลผลิตของตนใหเกิดมูลคาเพิ่มได นอกจากนี้ การเพิ่มกําลังแรงงานเพื่อหวังเพิ่มผลผลิตนั้น     
ทําใหตนทุนสูงข้ึน และขาดความรวมมือระหวางภาคสวนที่เก่ียวของในการตอยอดองคความรู
แกเกษตรกรและชุมชน ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนโดยการใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม อาศัยกลไกหลักที่เปนความรวมมือระหวางเครือขายมหาวิทยาลัย ๙ เครือขาย 
ชุมชนทองถิ่น ผูประกอบการ หนวยงานราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจน
การเชื่อมประสาน สูนโยบาย การพัฒนาระดับทองถ่ิน ในการคนหาปญหาหรือความตองการ
และรวมแกไขปญหาชุมชนผานกระบวนการวิจัย ปรับเปลี่ยนจากสังคมฐานการผลิตไปสูชุมชน
สังคมแหงความรูและการเรียนรูตลอดชีวิต และการถายทอดองคความรูวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม สูชุมชนที่มีการผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินกับเทคโนโลยี โดยยึด
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขอมูลทางวิชาการ จะกอใหเกิดนวัตกรรมในการพัฒนา
ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑชุมชน การจัดการทรัพยากรชุมชน และการทองเที่ยว 
โดยชุมชน เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ใหชุมชนเขมแข็งอยางเปนรูปธรรมตอไป 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  ขอเสนอเชิงนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากดวยวทิยาศาสตร เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม 
      - ประเทศไทยจําเปนตองเรงพัฒนาและดําเนินการนําองคความรูดานวิทยาศาสตร  
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสูชุมชน ซ่ึงจําเปนตองไดรับความรวมมือสนับสนุนอยางเขมแข็ง          
และตอเนื่องอยางยั่งยืน จากเครือขายมหาวิทยาลัย ๙ เครือขาย หนวยงานภาครัฐ หนวยงานวิจัย 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชน 
 ๒.  นโยบายการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
      ๒.๑  สงเสริมการสราง "องคความรู" แกชุมชนฐานราก  
       - ควรมีกระบวนการในการสราง "การมีสวนรวม” จากภาคสวนตาง ๆ ในการ
สรางองคความรู ไดแก นักวิจัยจากเครือขายมหาวิทยาลัย ๙ เครือขาย หนวยงานภาครัฐและเอกชน 
องคการปกครองสวนทองถ่ิน องคกรชุมชน และผูประกอบการพัฒนาใหประชาชนในชุมชนชนบท 
หรือเกษตรกรสามารถเปนนักวิจัยในพื้นที ่



  ๒.๒. ปฏิรูป "กระบวนการ" ในการถายทอดองคความรูสูชุมชนแบบมีสวนรวม  
ของทุกภาคสวน (ภาคสังคม ภาคผลิตความรูและภาคนโยบาย) 
      - ควรกําหนดเปนนโยบายระดับชาติ ใชกลยุทธเชิงรุกใหแตละชุมชนสามารถ
เขาถึง "องคความรู" อยางกวางขวางและทั่วถึง 
      ๒.๓  เชื ่อมโยงเกษตรกรผูผลิตกับอุตสาหกรรมแปรรูป ผานวิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจเพื่อสังคม 
       - ควรสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนชนบท โดยสงเสริมใหเกษตรกร
และประชาชนมีการรวมกลุมเปนสหกรณ วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพื่อสังคม 
       - จัดระบบการตลาดที่มีการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง
ระหวาง การผลิตที่ตรงความตองการของตลาดทั่วไปและภาคอุตสาหกรรม มีระบบสนับสนุน
การจําหนายทั้งในระดับชุมชน ประเทศและตางประเทศ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนมั่นคงและเปน
เศรษฐกิจฐานราก ของประเทศอยางแทจริง 
      ๒.๔  สนับสนุนใหเกิดระบบนวัตกรรมการเกษตรและการใชเทคโนโลยี 
       - ควรสงเสริมการเขาถึงแหลงทุนตนทุนต่ํา โดยจัดใหมีกองทุนเพื่อการพัฒนา  
เศรษฐกิจฐานรากดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเปนแหลงสนับสนุน 
การดําเนินงาน โดยมีการ จัดทําแผนดําเนินงานระยะยาวและจัดสรรงบประมาณสนับสนุน 
      ๒.๕  ควรปรับเปลี่ยนสถาบันอุดมศึกษาไทยใหยึดโยงกับชุมชนและสังคม 
      ๒.๖  ควรปรับปรุงแกไขกฎหมายที่ เ ก่ียวของเพื่อสนับสนุนใหการดําเนินงาน 
ประสบความสําเร็จ  
  

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๑๓/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒ มนีาคม ๒๕๖๐  
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดประชุมเพื่อพิจารณาศึกษาขอเสนอ     
เชิงนโยบาย “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม”
ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ โดยไดหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตามที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด จํานวน ๗ หนวยงาน โดยสรุปผลการพิจารณาดําเนินการไดดังตอไปนี้ 
 ๑.  การสงเสริมกรสราง “องคความรู” แกชุมชนฐานราก  
      - ประเด็นนี้ หนวยงานมีความเห็นวา ควรจัดระบบฐานขอมูลองคความรูในรูปแบบ 
ของฐานขอมูล (Platform) และจัดใหอยูในระบบเดียวกัน เชน ศูนยกลางขอมูล เปนตน 
 ๒.  การปฏิรูป “กระบวนการ” ถายทอดองคความรูสูชุมชนแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
(ภาคสังคม ภาคการผลิตความรู และภาคนโยบาย) 
      - ประเด็นนี้ หนวยงานมีความเห็นเพิ่มเติมวา ภาครัฐควรมีขอมูลดานการเกษตร
ที่เพียงพอและเทาทันความตองการของภาคการเกษตร   
 ๓.  เชื่อมโยงเกษตรกรผูผลิตกับอุตสาหกรรมแปรรูปผานวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ
เพื่อสังคม  
      - หนวยงานไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมโดยเสนอใหมีการดําเนินการในลักษณะของ
โครงการนํารอง โดยเลือกสินคาหรือเทคโนโลยีที่พรอมขับเคลื่อนตามขอเสนอเชิงนโยบายดังกลาว  



 ๔.  สนับสนนุใหเกิดระบบนวัตกรรมการเกษตรและการใชเทคโนโลยี  
      - หนวยงานไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา ควรปรับบทบาทมหาวิทยาลัยใหมีนโยบาย 
ในการพัฒนาประเทศดวยการยึดโยงกับชุมชนและสังคมใหมากขึ้น ดวยกลไกที่ปฏิบัติไดจริง 
ที่มหาวิทยาลัยมีอยูหรือกลไกความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม  
 ๕.  การปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของ  
      - ในประเด็นการปรับปรุงระเบียบพัสดุ ใหสิทธิกลุมเกษตรกร/กลุมวิสาหกิจชุมชน/
บุคคลยืมหรือนําพัสดุไปใชประโยชน หนวยงานมีความเห็นวา ควรตั้งเปนกลุมสหกรณหรือกลุม
วิสาหกิจที่มีรูปแบบธุรกิจชัดเจน และใหเกษตรกรเชาใชประโยชนในราคาถูก ทั้งนี้ สําหรับเร่ือง
กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนความรูตามขอเสนอเชิงนโยบายฯ ดังกลาว 
หนวยงานมีความเห็นเพิ่มเติมวา ควรเพิ่มเติมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อยูในเครือขายดังกลาว นอกจากนี้ เห็นควรใหมีผูแทนจากทุกระดับ รวมถึงผูแทนของชุมชน 
และผูทรงคุณวุฒิรวมเปนคณะกรรมการอํานวยการกลาง โดยมีหนาที่เปนผูกําหนดทิศทาง   
การดําเนินงานเปนตัวกลางในการประสานงานระหวางภาคสวนตาง ๆ และติดตามประเมินผล
การดําเนินงานดวย 
 อนึ่ง การทํางานควรเปนไปทั้งจากบนลงลางและจากลางข้ึนบน   
 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง การตั้งโรงคัดบรรจุผลไม (ลง) ของผูประกอบการชาวตางชาต ิ

                                         ในจังหวัดจันทบรุี 

 คณะกรรมาธกิาร :  คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอตุสาหกรรม และการแรงงาน 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๕/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแหงชาติ  
ไดมอบหมายคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชยพิจารณาศึกษาเร่ือง การตั้งโรงคัดบรรจุผลไม (ลง) 
ของผูประกอบการชาวตางชาติในจังหวัดจันทบุรี ในการพิจารณาศึกษาไดเชิญหนวยงานที่เก่ียวของ 
ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน เขาชี้แจงใหขอมูลเพื่อประกอบการพิจารณาและไดมีขอเสนอแนะ 
ดังนี้ 
 ๑.  ใหมีการจัดระเบียบทางการคาและมีการบังคับใชกฎหมายอยางเขมขน ไดแก  
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. ๒๕๔๒ (ธุรกิจลงของตางชาติ 
อาจถือเปนธุรกิจ ที่ตองขออนุญาตตามธุรกิจบริการตามบัญชี ๓ (๒๑) ทายพระราชบัญญัต ิ
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.  มาตรการเพิ่มเติมอ่ืน ๆ ไดแก สงเสริมใหมีการรวมกลุมและมีการซื้อขายแบบ
ออนไลน กําหนดใหผลไมเปนรายการสินคาสําคัญที่ควรมีการควบคุมและกํากับดูแลปริมาณ 
ที่นําเขาสงออก ตามพระราชบัญญัติการสงออกไปนอกและการนําเขามาในราชอาณาจักร 
ซึ่งสินคา พ.ศ. ๒๕๒๒ จัดระบบการเก็บภาษีรองรับมาตรการสงเสริมอ่ืน ๆ ใหชาวสวน 
มีความเขมแข็ง เชน โครงการสงเสริมการรวมตัวเปนสมาคมการคาและการหาตลาด 
ประเทศอ่ืน รวมทั้งสรางรูปแบบการดําเนินการของสหกรณการเกษตรใหมีความเขมแข็ง 
ในการบริหารจัดการการสนับสนุนการเปดเว็บไซตเพื่อการจําหนายผลไม ออนไลน 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๕๐/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สงิหาคม ๒๕๕๙ 
  
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงพาณิชย  



ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 ๑. กระทรวงพาณิชย ในฐานะหนวยงานหลัก ซึ่งรับขอเสนอแนะรายงานการพิจารณาศึกษา 
เร่ือง การตั้งโรงคัดบรรจุผลไม (ลง) ของผูประกอบการชาวตางชาติในจังหวัดจันทบุรี ไดจัดใหมี
การประชุมรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ ครอบคลุมทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ๒. สําหรับผลการพิจารณาเร่ืองดังกลาว ทุกหนวยงานมีความเห็นตรงกันวา รายงาน 
การพิจารณาศึกษาฯ รวมทั้งขอเสนอแนะ ของคณะกรรมาธิการการพาณิชยฯ ดังกลาว 
มีความเหมาะสม ซึ่ งจะทํา ใหระบบการบริหารจัดการประกอบธุร กิจการคาผลไม 
ของชาวตางชาติมีการปฏิบัติที่ ถูกตองและเปนไปตามกฎหมาย และปองกันการผูกขาด 
ทางการคา  

 ทั้งนี้ โดยมีความเห็นเพิ่มเติมในเร่ืองตาง ๆ มาพรอมดวย ๓ ประการ ไดแก  
     ๑) มาตรการจัดระเบียบทางการคา  
 ๒) มาตรการสงเสริมการสงออก การคาและการนําเขา  
 ๓) มาตรการเพิ่มอ่ืน ๆ  
   

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง "แนวทางการปฏิรูปการศึกษา" 

 คณะกรรมาธกิาร :  คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๕/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 “การศึกษา” เปนสวนหนึ่งที่มีความสาํคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน 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 เก่ียวกับการจัดทํา
แนวทางในการปฏิรูปการศึกษา” โดยไดมอบหมายใหคณะกรรมการการศึกษาและการกีฬา 
ในฐานะคณะกรรมาธิการสามัญซึ่งมีอํานาจหนาที่เก่ียวของ เปนผูดําเนินการ ทั้งนี้ โดยสามารถ
สรุปผลขอสังเกตและขอเสนอแนะจากการดําเนินการดังกลาวได ดังนี้ 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะตอการปฏิรูปดานโครงสรางและระบบบริหารจัดการ 
 ๑.  ควรปรับโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการ โดยลดอํานาจจากสวนกลาง  
ลดสายการบังคับบัญชา และกระจายอํานาจการศึกษาลงสูสถานศึกษาทั้งในดานวิชาการ 
ดานบริหารบุคคล ดานงบประมาณ และดานการบริหารจัดการทั่วไป เพื่อใหโรงเรียนมีฐานะเปน
นิติบุคคล และตองมีระบบการตรวจสอบที่ดีและมีคุณภาพ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดผลอยางเปนรูปธรรม จึงควรใหมีการตรากฎหมายเพื่อรองรับให
โรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคลข้ึน 
 ๒.  ควรปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารจัดการในสวนของการอุดมศึกษาใหม โดยแยก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการ และใหอยูภายใต
กระทรวงการอุดมศึกษา (ใชชื่อใหม) หรือทบวงมหาวิทยาลัย (เดิม) 
 ๓. ควรวางแผนการผลิตกําลังคนของประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาวใหสัมพันธกับ
แผนการพัฒนาของประเทศในแตละดาน 
 ๔. รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการควรสนับสนุนและผลักดันใหเกิดการจัดการ
อาชีวศึกษา ในรูปแบบของทวิภาคี (Dual System Education) เพื่อผลิตและสรางชองทาง 
การประกอบอาชีพใหกับผูเรียน เพื่อลดปญหาการวางงาน ตลอดจนเพื่อใหวุฒิการศึกษา 
และทักษะของนักเรียนสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานในพื้นที่ 



 ๕.  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  
ตองปรับเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ๖.  ตองตั้งกรมวิชาการเพื่อทําหนาที่จัดทําหลักสูตรแกนกลาง ประสานงาน เก่ียวกับ 
งานวิชาการของกระทรวงศึกษาธิการในดานหลักสูตร สื่อการเรียนรู การทดสอบ การวัดและ
ประเมินผลการศึกษาการวิจัยและการแนะแนว เปนตน 
 ขอเสนอแนะตอการปฏิรูปดานการเรียนการสอน 
 ๑.  ควรกําหนดใหทุกภาคสวนที่เก่ียวของ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ไดมี
สวนรวมในกระบวนการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน 
 ๒.  ควรปรับปรุงหลักสูตรการการเรียนการสอน โดยคํานึงถึงชวงวัยของผูเรียนเปนสําคัญ 
 ๓.  ควรกําหนดวิชาเรียนที่เปนการปลูกฝงคานิยมรักชาติเพื่อใหเยาวชนมีจิตสํานึก 
ในความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย รวมทั้งปลูกฝงการเปนพลเมืองที่ดี 
 ๔. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางใหผูเรียนเกิดความรู  
ความคิด โดยฝกการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล การใฝหาความรู ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  
เพื่อนําไปใชในการพัฒนาตนเอง และแกปญหาในชีวิตประจําวันอยางเหมาะสม 
 ขอเสนอแนะตอการปฏิรูปดานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๑. ควรพัฒนากองทุนพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา โดยคํานึงถึง  
ระบบเงินเดือน และคาตอบแทนของครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความเหมาะสม 
สอดคลองกับ มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนสงเสริม สนับสนุนสวัสดิการ  
สวัสดิภาพและสิทธิประโยชน เก้ือกูลอ่ืน 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 
โดยอาจจะขยายใหครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งข้ึน 
 ขอเสนอแนะตอการปฏิรูปการกีฬาเพื่อพัฒนากีฬาของประเทศทั้งระบบ 4G  
 -  “การตั้งกระทรวงกีฬา” เพื่อใหการบริหารจัดการเกิดความเปนเอกภาพ และเปนไป 
อยางมีประสิทธิภาพ ใหเกิดการกระจายอํานาจการบริหารจัดการสูระดับทองถ่ินเปดโอกาส 
ดานการกีฬาใหกับประชาชนไดเขาถึงอยางเทาเทียม 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 
คร้ังที่ ๒๒/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มนีาคม ๒๕๖๐  



หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ  

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 กระทรวงศึกษาธิการ ไดพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง "แนวทางการปฏิรูป
การศึกษา” ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา รวมกับกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
และสํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยมีความเห็นตอรายงาน
การพิจารณาศึกษาเร่ืองดังกลาวสรุปไดวา ที่ประชุมสวนใหญเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
แตอยางไรก็ตาม ไดใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ ที่สําคัญ ดังนี้ 
 ๑)  ดานโครงสรางและระบบการบริหารจัดการ การกระจายอํานาจควรดูความพรอม
โดยกําหนดหลักเกณฑและคุณสมบัติที่เหมาะสมจะกระจายอํานาจไปใหไดใหชัดเจน 
 ๒)  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
ควรเนนการประเมินผลลัพธกาเรียนรูของผูเรียน และเขาไปชวยเหลือสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
ยังไมไดมาตรฐาน  
 ๓)  ดานการเรียนการสอนเห็นดวยในหลักการใหทุกภาคสวนที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ  
ภาคเอกชน และประชาชน ไดมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอน 
   

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 

หมายเหตุ  

 การประชุมรวมกันของหนวยงานที่เก่ียวของ ที่ประชุมมปีระเดน็ขอสังเกตเก่ียวกับเร่ือง 
ที่ยังไมอาจดาํเนนิการไดในปจจบุันบางประการ ดังนี ้
 ๑.  การจัดตั้งกองทุนพัฒนาครู รัฐอาจจะตองใชคาใชจายจํานวนมาก ดังนั้น ควรพิจารณา
รูปแบบการพัฒนาดังกลาวในรูปแบบอ่ืน ๆ ดวย เชน การพัฒนาระบบการใหคาตอบแทน 
ตามศักยภาพ 
 ๒.  สําหรับขอเสนอแนะ เร่ือง การจัดตั้งกระทรวงกีฬาเปนการเฉพาะ เนื่องจากปจจุบัน
ระบบราชการยังคงมีการบริหารงานที่ไมคลองตัว ดังนั้น กรณีการจะจัดตั้งหนวยงานเพื่อเปาหมาย 
ในการปฏิรูปการกีฬาเพื่อพัฒนากีฬาของประเทศทั้งระบบ ควรตั้งเปนหนวยงานอิสระอยูใน
กํากับของการกีฬาแหงประเทศไทยซึ่งทําหนาที่ดูแลการกีฬาในภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้ 
เพื่อปองกันการทํางานซ้ําซอนกับหนวยงานอ่ืน ๆ ที่มีอยูแลว และเพื่อสงเสริมใหทุกภาคสวน
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาการกีฬาของประเทศ 
 

 

 

 

 

 



๑๐. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง การปฏิรูปรูปแบบการปกครองทองถิ่นของเมืองทองเที่ยว 

  คณะกรรมาธกิาร :  คณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๑๕/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๗ มนีาคม ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดกอใหเกิดผลกระทบในหลายดาน โดยเฉพาะ
ดานสังคม วัฒนธรรม การพัฒนาการทองเที่ยวกอใหเกิดการอพยพยายถ่ิน การเคลื่อนยายแรงงาน 
สงผลตอวิถีชีวิต คนไทย ทั้งระดับครอบครัว ชุมชนและประเทศ เกิดการสูญหายของวัฒนธรรมพื้นถ่ิน 
รวมทั้งปญหา ดานความม่ันคงปลอดภัย การสรางภาพลักษณและความเชื่อมั่นของประเทศไทย
และคนไทย และดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรับนักทองเที่ยวจํานวนมากทําใหเกิด
ปญหาการรักษาความสะอาด มลภาวะ และสิ่งแวดลอม รวมทั้งสภาพธรรมชาติถูกทําลาย 
เนื่องจากถูกใชประโยชนเกินความสามารถที่จะรองรับ (Beyond Carrying Capacity) เปนตน 
ปญหาเหลานี้มีผลกระทบตอประชาชนและชุมชนซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวโดยตรง 
        ทั้งนี้ ตนเหตุของปญหาที่สําคัญประการหนึ่ง คือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชน
ขาดความรู ดานการจัดการภูมิทัศนและการวางแผนพัฒนาการทองเที่ยวในระดับทองถ่ิน 
การลงทุนดานการทองเที่ยว เนนการกอสรางมากกวาการจัดการภูมิทัศน และขาดการมีสวนรวม
จากชุมชนในทองถิ่นและหนวยงานทุกระดับ ทําใหการพัฒนาการทองเที่ยวใหประโยชน
กับทุนภายนอกมากกวาชุมชนในทองถ่ิน 
        สําหรับการศึกษาเพื่อปฏิรูปรูปแบบการปกครองทองถ่ินของเมืองทองเที่ยวและนําเสนอ
รูปแบบการปกครองทองถ่ินที่เหมาะสมกับเมืองทองเที่ยว คณะกรรมาธกิารการปกครองทองถ่ิน
ไดจัดใหมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟงความคิดเห็นจากผูที่มีสวนไดเสียโดยตรง
และภาคสวนตาง ๆ  ของสังคม และไดศึกษาขอมูลเชิงประจักษในการบริหารจัดการเมืองทองเที่ยวของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบทั่วไปและรูปแบบพิเศษ ทําใหทราบสภาพปญหาของ
เมืองทองเที่ยวและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในเมืองทองเที่ยวที่แทจริง ไดแก ปญหาในเชิง
โครงสราง ปญหาในเชิงอํานาจหนาที่ ปญหาในเชิงงบประมาณ ปญหาเร่ืองรูปแบบของเมือง
ทองเที่ยวที่มีความหลากหลาย 
 ผลจากการพิจารณาศึกษาและรับฟงความคิดเห็นทั้งจากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
และการลงพื้นที่ ศึกษาดูงาน ทําใหสามารถจัดทําขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑.  ควรมีการทบทวนรูปแบบและโครงสรางการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเมืองทองเที่ยวเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับเมืองทองเที่ยวแตละพื้นที่ 
 ๒.  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเมืองทองเที่ยวควรมีการประสานและรวมมือกับ 
ทุกภาคสวนที่เก่ียวของเพื่อใหปญหาที่เกิดข้ึนไดรับการแกไขอยางทันทวงที 
 ๓.  ควรใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสยีโดยตรง (Primary Stakeholders) 
 
 
 



 ๔. รัฐบาลควรพิจารณากําหนด เร่ือง การปรับปรุงโครงสรางและรูปแบบการบริหารงาน 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเมืองทองเที่ยว เปนนโยบายสําคัญที่ตองดําเนินการใหเกิดผล
เปนรูปธรรม รวมทั้งขยายผลไปใชกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
ที่รัฐบาลประกาศจัดตั้งข้ึน 
 ๕.  ผลจากการศึกษานี้  สามารถใชเปนตนแบบขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในเมืองทองเที่ยว อ่ืน ๆ เชน เมืองพัทยา ภูเก็ต กระบี่ และสมุย เปนตน 
 ๖.  ลักษณะพิเศษของ “องคกรปกครองสวนทองถ่ินสําหรับเมืองทองเที่ยว”  
ควรมีลักษณะ ดังนี้ 
      ๖.๑ มีกฎหมายเฉพาะในการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบพิเศษสําหรับ 
เมืองทองเที่ยว เพื่อดําเนินบริการสาธารณะเต็มพื้นที่เมือง 
      ๖.๒ มีการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินสําหรับเมืองทองเที่ยว 
ในรูปแบบ “สภาและผูจัดการ (Council-Manager)” 
      ๖.๓ มีคณะกรรมการกํากับยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองทองเที่ยว เพื่อเสนอแนะ 
และใหคําปรึกษาในการกําหนดทิศทางและนโยบายการพัฒนาเมืองทองเที่ยว ใหคําแนะนํา
เก่ียวกับการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาเมืองทองเที่ยว เสนอความเห็นเก่ียวกับการพัฒนา
เมืองทองเที่ยวตามที่สภาเมือง ทองเที่ยวขอใหพิจารณา 
      ๖.๔ ใหมีการถายโอนภารกิจตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 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  

 
(สภายังมไิดรับรายงานผลการดาํเนินการตามขอสังเกต)  

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

-   

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

- 
 
 

หมายเหตุ  - 

 



๑๑. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง การสังเคราะหการดแูลผูสูงอายุในประเทศไทย : ปญหาและขอเสนอแนะ 

  คณะกรรมาธกิาร :  คณะกรรมาธิการการสังคม เดก็ เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๑๗/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 ประเทศไทยไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ และจะเขาสูการเปนสังคม 
ผูสูงอายุ โดยสมบูรณในป พ.ศ. ๒๕๖๔ ในขณะเดียวกัน การดูแลและพัฒนาผูสูงอายุนั้น 
ประเทศไทยจําเปนที่จะตองดําเนินการภายใต รูปแบบการดูแลผูสูงอายุโดยครอบครัวและชุมชน
เปนหลัก ดังนั้น คณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน และผูสูงอายุ ในคณะกรรมาธิการ
สังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส สภานิติบัญญัติแหงชาติ  
ไดตระหนักเห็นความสําคัญของการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ จึงไดดําเนินการ
พิจารณาศึกษาประเด็นดังกลาว ทั้งนี้ การดําเนินการพิจารณาศึกษาเร่ืองดังกลาว มีขอเสนอแนะ
การจัดการดูแล และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ ดังนี้ 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะการทํางานระยะสัน้ ประกอบดวย  
 ๑.  การเพิ่มศักยภาพการดูแลผูสูงอายุ  
      ๑.๑  ควรการเพิ่มจํานวนอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชนใหเพียงพอตอจํานวนของ
ผูสูงอายโุดยเฉพาะอยางยิ่งผูสูงอายุที่เปนผูปวยติดเตียง 
      ๑.๒  เพิ่มศักยภาพและทักษะการดูแลใหกับผูดูแลผูสงูอาย ุ
      ๑.๓  การเพิ่มขีดความสามารถใหกับชุมชนและเจาหนาที่ในการบริหารจัดการโครงการ
กิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 
      ๑.๔  การสงเสริมการอนุรักษภูมิปญญาผูสงูอายุและภูมปิญญาทองถ่ิน และสงเสริม  
การมีรายไดเสริมใหแกผูสูงอายจุากผลิตภัณฑภูมิปญญาผูสงูอายุและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 ๒.  งบประมาณ  
      ๒.๑  การจัดทํามาตรการเพื่อสนบัสนุนดานงบประมาณสําหรับเปนคาตอบแทน  
อาสาสมัครดูแลผูสูงอายุในชุมชน 
      ๒.๒  ระบบการสนับสนุนดานงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งนี้ 
จําเปนตองมีการจัดทํากฎหมายระดับทองถ่ินเพื่อรองรับการสนับสนุนดานงบประมาณ 
การดําเนินการการจัดกิจกรรมหรือโครงการในการจัดการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหกับ
ผูสูงอายุในชุมชน 
 ๓.  ระบบฐานขอมูลสุขภาพผูสูงอายุ  
      - การจัดทําระบบฐานขอมูลสุขภาพของผูสูงอายุในรูปแบบของระบบฐานขอมูล
อิเล็กทรอนิกส เสนอใหดําเนินการพัฒนาระบบฐานขอมูลภาคประชาชนในการจัดเก็บขอมูล
ดานสุขภาพของผูสูงอายุในชุมชนซึ่งมีการดําเนินการจัดเก็บขอมูลโดยอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุที่บาน 
(อผส.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) โดยพัฒนาใหเปนระบบฐานขอมูล



อิเล็กทรอนิกสเพื่อนําไปใช ในการสังเคราะหและจัดทําแผนการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับสภาพความเปนจริงของผูสูงอายุในแตละชุมชน 
 ๔.  การวางแผนชีวิตภายหลังเกษียณอยางเปนระบบ  
      - ควรมีการรณรงคและสงเสริมประชาชนใหความสําคัญกับการวางแผนชีวิต
เพื่อเตรียมความพรอมกอนเขาสูวัยสูงอายุทั้งดานการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อปองกันไมใหเปนโรค
การออม การลงทุน การมี รายไดเสริม การมีงานทําที่เหมาะสมภายหลังเกษียณอายุและการมี
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อพึ่งตนเองใน การใชชีวิตประจําวัน 
 ขอเสนอแนะการทํางานระยะกลาง ประกอบดวย  
 ๑.  สรางความตระหนักในคุณคาของผูสูงอาย ุ
 ๒.  การจัดทําแผนชุมชนในการดูแล ชวยเหลือ และพัฒนาผูสูงอายแุบบมีสวนรวม 
 ๓.  การจัดทําและเชื่อมตอระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการบริหารจัดการ การประเมินผล  
และวางแผนในเชิงยุทธศาสตร 
 ขอเสนอแนะการทํางานระยะยาว ประกอบดวย 
 ๑.  พัฒนาและกําหนดเกณฑการประเมินผลดานการจัดการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุ 
 ๒.  การพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ในการดําเนินการบริหารจัดการโครงการและการ
บริหารจัดการดานการขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากกองทุนผูสูงอายุและความรวมมอื
กับภาคเอกชนในฐานะหุนสวนทางสังคม 
 ๓.  ควรพัฒนากฎหมายระดับทองถ่ินรองรับการดําเนินการในรูปแบบของโรงเรียน ผูสูงอายุ 
และการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชน เพื่อใหเกิดเสถียรภาพและความคลองตัวในการดําเนินการ
การบริหารจัดการดานงบประมาณโดยเฉพาะอยางยิ่งการดําเนินการของศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริม อาชีพผูสูงอายุ รวมทั้งโรงเรียนผูสูงอายุ 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 
คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๐ 
วันศุกรที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 หนวยงานที่เก่ียวของ มีความเห็นตอแนวทางและความเหมาะสมของขอเสนอแนะ   
เร่ือง การสังเคราะหการดูแลผูสูงอายุในประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน 
สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส สรุปสาระสําคัญไดตามลําดับ ดังนี้  

กระทรวงการคลัง  
 - เห็นควรออกมาตรการรองรับผูสูงอายุ โดยมุงเนนใหประชาชนมีรายไดหลังเกษียณ
ที่เพียงพอ ผูสูงอายุมีที่อยูที่เหมาะสม และมีโอกาสไดทํางานตอ รวมถึงการบรรเทาภาระงบประมาณ
ภาครัฐดานสวัสดิการชราภาพในระยะยาวจึงเปนสิ่งที่จําเปน ซึ่งจะชวยลดความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม  
 - การสรางที่พักอาศัยสําหรับผูสูงอายุ (Senior Complex) เปนมาตรการในการสงเสริม 
ที่พักอาศัยที่มีความเหมาะสมและมีสิ่งอํานวยความสะดวกเปนการเฉพาะใหกับผูสูงอายุ  
 - สินเชื่อที่อยูอาศัยสําหรับผูสูงอายุ เปนการใหเงินแกผูอายุที่มีอายุ ๖๐ ป ข้ึนไปมี
ที่อยูอาศัยที่ปลอดภาระหนี้เปนของตัวเอง  



 - สําหรับการบูรณาการระบบบําเหน็จบํานาญ ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบาย 
บําเหน็จบํานาญแหงชาติ และการจัดตั้งกองทุนบําเหน็จบํานาญแหงชาติ (กบช.) 

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 - แนวทางและขอเสนอแนะฯ ของคณะกรรมาธิการ มีประโยชนตอการดูแลและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตผูสูงอายุภายในประเทศ  
 - กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ไดมีการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนา   
การใชดาน ICT ใหกับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะกลุมที่อยูในชุมชนหางไกล ผูดอยโอกาส 
ผูสูงอายุและคนพิการ เพื่อสรางโอกาสในการเขาถึงและใชประโยชน  

กระทรวงแรงงาน 
 - กระทรวงแรงงานพิจารณาแลว เห็นวา ในภาพรวมมีความเหมาะสม ครอบคลุม
ประเด็นตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดูแลผูสูงอายุ สมควรที่หนวยงานที่เก่ียวของจะไปนําไปเปน
แนวทางดําเนินการเพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม   

กระทรวงมหาดไทย  
 กระทรวงมหาดไทย มีความเห็นตอขอเสนอแนะ ดังนี้  
 ขอเสนอแนะระยะสั้น 
 ๑. เห็นควรศึกษาบูรณาการอาสาสมัคร ใหเกิดโครงสรางภารกิจที่ชัดเจนและสอดประสาน
การทํางานในพื้นที่เพื่อลดความสับสนซ้ําซอนของหนวยงาน  
 ๒. ขอเสนอดานงบประมาณคาตอบแทนอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุเปนขอที่ตองคํานึง  
เนื่องจากปจจุบันมีอาสาสมัครที่จัดตั้งโดยหนวยงานราชการหลายหนวยหลายประเภท 
 ๓. การจัดทําและเชื่อมตอระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการบริการจัดการ การประเมินผล  
และการวางแผนในเชิงยุทธศาสตร ขณะนี้รอการจัดทําฐานขอมูลของสวนราชการหรือหนวยงาน
ของรัฐใหมีความพรอมที่จะเชื่อมตอและใชประโยชนจากฐานขอมูลตาง ๆ รวมกัน 
 ขอเสนอการทํางานระยะกลาง  
 - การจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุ แมวากระทรวงมหาดไทยจะมีฐานขอมูลทะเบียนราษฎร  
และขอมูลการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ แตในดานขอมูลผูสูงอายุประเภทอ่ืน ๆ หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบโดยตรงตองเปนเจาภาพในการบริหารจัดการ  
 ขอเสนอการทํางานระยะยาว  
 - ในการพัฒนาและกําหนดเกณฑการประเมินผลดานการจัดการดูแลและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผูสูงอายุ การกําหนดมาตรฐานการประเมิน การกําหนดตัวชี้วัดการทํางานของหนวยงานนั้น
ควรที่จะดําเนินการพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอาย ุ
ทั้งหมด  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  
 ๑. แนวทางขอเสนอแนะฯ ในภาพรวม เปนระโยชนตอการพัฒนาความรวมมือการบูรณาการ
งานผูสูงอายุ เพื่อการดูแลผูสูงอายุในประเทศไทย  
 ๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ไดดําเนินการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุ 
อยางตอเนื่อง มีการบูรณาการการทํางานรวมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยใชพื้นที่เปนตัวตั้ง 
และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการพัฒนาดูแลผูสูงอายุ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสงเสริมอาชีพผู สูงอายุ (ศพอส.) เปนกลไกในพื ้นที ่นอกจากนี้ ไดดําเนินการในเรื่อง      
คลังปญญาผูสูงอายุ รณรงคและสงเสริมการเตรียมความพรอมประชาชนกอนเขาสูวัยสูงอายุ 
ทั้งในเร่ืองของรายได สุขภาพ กิจกรรมนันทนาการปรับปรุงที่อยูอาศัยใหเหมาะสม  



สํานักงบประมาณ  
 - สํานักงบประมาณไดใหความสําคัญกับมาตรการรองรับสังคมผูสูงอายุ โดยการสนบัสนุน
งบประมาณเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
   

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒. รายงานการพิจารณาศึกษา :  ระบบสารสนเทศดานมาตรฐานและขอมูลการแพทย 

  คณะกรรมาธกิาร :  คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๑๘/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 รายงานผลการดําเนินงานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาระบบสารสนเทศ
ดานมาตรฐานและขอมูล การแพทยในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
จัดทําข้ึนเพื่อตอบโจทยปญหาของประเทศไทยเก่ียวกับการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูลระหวาง 
หนวยงานสาธารณสุขและหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ โดยคณะอนุกรรมาธิการฯ ไดรวบรวม
ขอมูลจากที่มีอยูเดิม พรอมทั้งสอบถามจากผูเชี่ยวชาญในสายอาชีพและ ประชาชนทั่วไป
เพิ่มเติม เพื่อใหเขาใจถึงความตองการของหนวยงานและประชาชนอยางกระจาง และนํามา 
จัดทําเปนขอเสนอแนะที่เก่ียวของกับระบบสารสนเทศดานมาตรฐานและขอมูลการแพทย 
ซึ่งจะเปนประโยชน ตอทั้งผูใหบริการและผู รับบริการ ลดการโตเถียงของหนวยงาน 
และบุคลากรที่เก่ียวของ ทําใหเกิดการทํางาน รวมกันไดและอยูรวมกันอยางผาสุกซึ่งการที่จะเกิด
การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานนั้นจะตอง ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการทํางาน 
ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฯ จะไดนําเสนอขอเสนอแนะเก่ียวของกับระบบสารสนเทศดานมาตรฐาน
และขอมูลการแพทยจากรายงานฉบับนี้ ตอคณะกรรมาธิการสาธารณสุข เพื่อใหเกิดประโยชน
ตอหนวยงานและผูสนใจที่จะไดนําไปประยุกตใชตอไป 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  ขอเสนอแนะเก่ียวของกับกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคล 
      - เห็นควรเสนอกฎหมายคุมครองขอมูลสุขภาพสวนบุคคลเปนกฎหมายเฉพาะทาง 
อีกฉบับหนึ่งที่เก่ียวของกับงานบริการสาธารณสุข โดยตองไมขัดกับกฎหมายกลาง  
 ๒.  ขอเสนอแนะเก่ียวของกับมาตรฐานการสงตอขอมูลสวนบุคคล 
      - เห็นควรเสนอใหขอมูลสุขภาพสวนบุคคลถือเปนขอมูลละเอียดออน (Sensitive Data)  
และควรมีวิธีการจัดการขอมูลละเอียดออนเปนมาตรฐานตามระดับ 
      - ควรใหมีการจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน Practice Guideline ในการเปดเผย
Sensitive Data โดยตองมีการกําหนดหรือนิยาม (define) ไว โดยมีเปาหมายวา มีการเปดเผยได 
ตามมาตรฐานการรักษาที่แพทยมีการตกลงกันอยูแลวตามหลักการและจรรยาบรรณแพทย 
และมีการจัดทําวิธีการปฏิบัติที่ดีที่จะชวยปองกันการฟองรองแพทยดวย โดยข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน Practice Guideline สําหรับ การเปด – ปดขอมูล 
 
 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 

 
คร้ังที่ ๔๗/๒๕๖๐ 



การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงสาธารณสุข 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 กระทรวงสาธารณสุข รวบรวมความเห็นจากการประชุมพิจารณารวมกับหนวยงาน
ที่เก่ียวของสรุปได ดังนี้ 
 ๑.  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เห็นควรใหพัฒนากฎหมายเพื่อคุมครองขอมูล  
สวนบุคคลทางการแพทยเปนกฎหมายอีกฉบับหนึ่งเปนการเฉพาะ และมีขอสังเกตวาอาจเปน
การละเมิดความเปนสวนตัวของบุคคลหากมาตรการในการดําเนินการไมรัดกุมและเหมาะสม
กับความจําเปนในการเปดเผยขอมูล 
 ๒.  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เห็นควรผลักดันกฎหมายวาดวยการคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลเปนกฎหมายกลาง และมีขอสังเกตวาควรพิจารณาควบคูไปกับการคุมครอง 
ขอมูลสวนบุคคลในภาครัฐ ภายใตพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
 ๓.  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เห็นดวยกับหลักการใหมีมาตรฐานที่จําเปน 
สําหรับขอมูลทางการแพทยและกฎเกณฑการเชื่อมโยงขอมูลอิเล็กทรอนิกสผานระบบ
สารสนเทศเพื่อสงตอขอมูลผูปวย หรือมาตรฐานอ่ืนๆ และไมขัดของหากจะมีการเสนอแนะ 
ใหมีกฎหมายคุมครองขอมูลสวนบุคคลเปนกฎหมาย เฉพาะทางอีกฉบับหนึ่งที่เก่ียวของ 
กับงานบริการสาธารณสุข โดยตองไมขัดกับกฎหมายกลาง 
 ๔.  กระทรวงสาธารณสุข เห็นดวยกับรายงานการพิจารณาศึกษาดงักลาว ในประเด็น 
      ๔.๑ การมีหนวยงานกลางในการกําหนดมาตรฐานที่ใชตามหนวยงานตางๆ ใหเปน
ที่ยอมรับ 
      ๔.๒ มาตรฐานการสงตอขอมูล โดยเฉพาะมาตรฐานการใชขอมูลเลข ๑๓ หลัก  
ของกรมการปกครอง โดยเห็นควรใหแตละหนวยงานดําเนินการตามความเหมาะสมเพื่อให
ปฏิบัติไดจริง โดยมีหนวยงานกลางใหคําปรึกษาเปนระยะกระทรวงกระทรวงสาธารณสุข      
โดยไมขัดแยงกับกฎหมายกลาง ทั้งนี้ สําหรับประเด็น ๔.๑ และ ๔.๒ ไดมีแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการออกกฎหมายวาดวยแนวทางปฏิบัติคุมครองขอมูลดานสุขภาพสวนบุคคล ไดมี
มาตรฐานโครงสรางขอมูลสุขภาพและการแพทยใหหนวยงานในสังกัดถือปฏิบัติเปนแนวทาง
เดียวกันและมีรางยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ (Health Strategy) เพื่อดําเนินการ 
กําหนดมาตรฐานขอมูลระบบประวัติสุขภาพผูปวยอิเล็กทรอนิกสที่เปดเผยไดกําหนดมาตรฐาน
กระบวนการเขาถึงหรือการควบคุมการใชระบบประวัติสุขภาพผูปวยอิเล็กทรอนิกส 
   

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

 
 

หมายเหตุ  - 

 

 



๑๓. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง ขอเสนอโครงการโรงไฟฟาถานหินสะอาด  ณ บานน้ําบอ  
  อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตาน ี
  คณะกรรมาธกิาร :  คณะกรรมาธกิารการพลังงาน 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๒๑/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 ปจจุบันภาคใตมีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ ๓,๑๒๒ เมกะวัตต เปนกําลังการผลิตที่พึ่งพา
ไดเพียง ๒,๔๗๓ เมกะวัตต รับจากภาคกลางประมาณ ๕๐๐ เมกะวัตตและรับซื้อไฟฟาจาก
มาเลเซียอีก ๓๐๐ เมกะวัตต รวมเปนกําลังการผลิตที่สามารถพึ่งพาไดทั้งหมด ๓,๓๗๓ เมกะวัตต 
ขณะที่ความตองการไฟฟา สูงสุดของภาคใตเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๖ อยูที่ ๒,๔๒๔ เมกะวัตต
และขอมูลการพยากรณในป ๒๕๖๒ อยูที่ประมาณ ๓,๒๑๘.๐๐ เมกะวัตต ดังนั้น การพัฒนา
โครงการโรงไฟฟาเพื่อใหสามารถเดินเคร่ืองเชิงพาณิชย ไดในป ๒๕๖๒ เปนสิ่งที่ควรรีบ
พิจารณาและดําเนินการเรงดวน เพื่อปองกันการขาดแคลนพลังงาน ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ
การพลังงาน สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดพิจารณาเร่ืองดังกลาว โดยมีประเด็นการพิจารณา
และประเด็นขอสังเกต สรุปไดดังนี้  
 ๑.  การพิจารณาความเปนไปไดและความเหมาะสมของพื้นที่ในการกอสรางโรงไฟฟา  
      - สรุปผลการพิจารณาเห็นวา พื้นที่โครงการมีความเปนไปไดและมีความเหมาะสม  
สําหรับการกอสรางโรงไฟฟาฯ รวมทั้งการสรางทาเรือสําหรับขนสงถานหิน โดยอาจมีขอจํากัด
บางประการตามที่กลาวเบื้องตน ซึ่งในทางเทคนิคสามารถแกไขได แตอาจมีตนทุนที่สูงข้ึน 
สําหรับนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล ไมมีผลกระทบแตอยางใด 
 ๒.  การพิจารณาดานผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ และดานการรักษาความปลอดภัย 
     - สรุปผลกระทบกับประชาชน พิจารณาเห็นวา โดยทั่วไปประชาชนในพื้นที่ใหการ
ยอมรับกับการกอสรางโครงการและมีความคาดหวังวาการมีโครงการจะทําใหชุมชนมีความ
เจริญมีรายได มีงานทําในโรงไฟฟาหรือที่เก่ียวเนื่องกับโรงไฟฟาที่มั่นคงถาวร และชีวิต 
ความเปนอยูที่ดีข้ึน จึงนาจะใหการสนับสนุนโครงการดังกลาว อยางไรก็ตาม ประชาชนยังมี
ความกังวลตอมลภาวะ และผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่อาจเกิดจากโรงไฟฟา รวมทั้งตองการให
การดําเนินการตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการดํารงชีวิต หรือผลประโยชนที่ประชาชน และชุมชน
จะไดรับ ใหดําเนินการในลักษณะไตรภาคี ซึ่งกรณีดังกลาวเห็นวาหากมีการดําเนินการโครงการ
โรงไฟฟาจะตองทําใหเปนโรงไฟฟาถานหินสะอาดอยางแทจริง โดยใชมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้ง
มลสารที่ทันสมัยที่สุด เพื่อใหเกิดมลภาวะและผลกระทบตอชุมชนนอยที่สุด รวมทั้ง ดําเนินการกับ
ชุมชนในลักษณะไตรภาคีที่มีชุมชนเปนเปาหมายสําคัญที่สุด หากดําเนินการโดยใหประชาชน
มีสวนรวมตั้งแตเร่ิมตน ก็จะทําใหไดรับความรวมมือจากประชาชน และทําใหโครงการมีโอกาส
ประสบความสําเร็จสูง 
 
 
 



 ๓.  การพิจารณาดานผลกระทบดานความมั่นคง 
   - การดําเนินโครงการโรงไฟฟาเปนการลงทุนโครงการขนาดใหญ ทาํใหเกิดการสรางงาน 
สรางรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งจะเปนโครงการที่นําความเจริญกาวหนาทั้งดานระบบ
สาธารณูปโภค ดานการคมนาคมขนสง การคาและอุตสาหกรรม เขามาสูพื้นที่ทําใหประชาชนมีชีวิต
ความเปนอยูที่ดีข้ึน ดังนั้น จึงเห็นวา การดําเนินโครงการจะมีผลดีตอความมั่นคงในพื้นที่อยางมาก 
รัฐบาลจึงควรมีแนวทางในการสนับสนุนโครงการดังกลาวเปนกรณีพิเศษนอกเหนือไปจากการ
ดําเนินโครงการปกต ิ
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 
การประชุมสภา  คร้ังที่ ๖๑/๒๕๕๙   
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙   
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงพลังงาน  

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 กระทรวงพลังงาน ไดจัดประชุมหารือการพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสม 
ขอเสนอ โครงการฯ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยมีผูแทนจาก กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต 
กองทัพบก พลังงานจังหวัดปตตานี สํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานและการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยที่ประชุมมีความเห็นวาโครงการฯ อาจจะมีความเหมาะสม
ทางดานเทคนิค หากโครงการฯ สามารถดําเนินการไดจะชวยสงเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ 
และประชาชนมีความเปนอยูที่ดีข้ึน โดยมีขอสังเกตเพิ่มเติมบางประการ ดังนี้  
 ๑.  กระทรวงพลังงาน โดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน มีความเห็นเพิ่มเติมวา  
โครงการนี้จะตองดําเนินการใหเปนไปตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟาของประเทศไทย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ (PDP 2015) ซึ่งยังไมมีความตองการโรงไฟฟาถานหินในภาคใตใหม
จนกวาชวงเวลา พ.ศ. ๒๕๖๔ เปนตนไป ดังนั้น การที่จะมีการดําเนินโครงการฯ ในชวงเวลาปจจุบัน 
ควรมีการชะลอออกไปกอน 
 ๒.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดมีความเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจาก
ที่ไดใหความเห็นไวในการประชุมหารือ สรุปไดดังนี้ 
      (๑) โครงการฯ มีกําลังการผลิตติดตั้ง ๙,๐๐๐ เมกะวัตต ซึ่งเขาขายตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ในการจัดทํารายงาน EHIA จะตองดําเนินการ
ตามข้ันตอนกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียโดยควร
พิจารณาดําเนินการใหครอบคลุมทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมทั้ง เปดโอกาสใหประชาชน
ในพื้นที่ไดเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นตอโครงการ 
      (๒) ควรพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ตั้งโครงการใหครอบคลุมทั้งทางดาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ - สังคม ดานเศรษฐศาสตรและดานความมั่นคง
และความปลอดภัย รวมทั้ง กฎหมายขอกําหนดและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
      (๓) ควรพิจารณาเลือกใชเทคโนโลยีและความรูดานเทคนิคที่ดีที่สุด และแนวการปฏิบัติ
ดานสิ่งแวดลอมที่ดีที่สุดควบคูไปดวย 
      (๔) การดําเนินการในลักษณะไตรภาคี ควรเปนคณะทํางานระดับจังหวัด มีผูวาราชการ 
จังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับมอบหมายเปนประธาน อยางไรก็ตามปจจุบัน
กระทรวงพลังงานไดมีการสื่อสารและทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่ภาคใตเก่ียวกับการ
กอสรางโรงไฟฟาถานหินกระบี่ ที่มีกําหนดจายไฟฟาเขาระบบ 



  ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ และ โรงไฟฟาถานหินเทพา ที่มีกําหนดจายไฟฟาเขาระบบ 
          ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ และป พ.ศ. ๒๕๕๒๗ เพื่อใหประชาชน เกิดการยอมรับการใช 
ถานหินเปนเชื้อเพลิงผลิตไฟฟา ลดการคัดคานการกอสรางโรงไฟฟาในพื้นที่ และสามารถ
กอสรางโรงไฟฟาดังกลาวไดตามกําหนด 
   

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

 

หมายเหตุ  - 

 

 

 



๑๔.  รายงานการพิจารณาศึกษา : แนวทางการบริหารจัดการปจจัยการผลิตแบบบูรณาการ  
   เพ่ือความมั่นคงของภาคเกษตร 
    คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ  

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๒๓/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 จากการพิจารณาศึกษาปจจัยการผลิตภัณฑ ดิน น้ํา ปุย และสารเคมีเกษตร พันธุและ
เมล็ดพันธุ เคร่ืองจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีการผลิต และดานอ่ืน ๆ พบวา 

๑) การใชจายการผลิตในการเพาะปลูกไมเหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู เกษตรกร 
ยังขาดการเรียนรูจากผูประสบความสําเร็จหรือจากเกษตรตนแบบ ขอจํากัดดานแรงงานคน ทุน 
องคความรูจากตัวเกษตรกรเอง การเขาไมถึงเทคโนโลยี ขาดการบูรณาการองคความรูใหม
รวมกับการใชเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม ขาดการเขาถึงแหลงทุนดอกเบี้ยต่ํา 

๒) นโยบายภาครัฐ โดยการมอบหมายนโยบายจะใชในภาพรวมของประเทศ ซึ่งอาจ 
ไมสอดคลองกับความตองการของเกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงการขาดความตอเนื่องในการ
ถายทอดทุกหนวยงานที่เก่ียวของและการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายและผูสั่งการ การโยกยายตําแหนงหนาที่ 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
๑.  ดานดิน/ทีด่ิน 

เชิงนโยบาย 
๑. ควรผลักดันการออกกฎหมายคุมครองพื้นที่เกษตรกรรมจาการขยายตัวของเมือง 

และการประกอบอุตสาหกรรม 
๒. ควรผลักดันการปรับปรุงกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมใหตรงกับ 

วัตถุประสงคของการจัดสรรที่ดิน 
๓. ควรผลักดันการกําหนดกฎ ระเบียบ ขอบังคับใหชัดเจนในการกําหนดเขตการใช 

ประโยชนในที่ดินของแตละพื้นที่ 
เชิงปฏิบัติ 
๑. ขับเคลื่อนโครงการโฉนดชุมชน เพื่อใหประชาชนไดใชประโยชนรวมกันอยางถูกตอง 
๒. จัดทําโครงการธนาคารที่ดิน สําหรับบริหารจัดการที่ดินที่ไดจากหนวยงานภาครัฐ

ทุกหนวยงาน 
๓. ควรเรงดําเนินการจัดรูปที่ดินในระดับจังหวัดกอน เพื่อกําหนดเขตพื้นที่ใหมีความ

เหมาะสมกับการปลูกพืช 
๔. ควรเรงการขับเคลื่อนโครงการเสริมสรางระบบนิเวศของดินดวยการใชปุยอินทรีย

ชีวภาพ 
 
 



๒.  ดานนํ้า 
เชิงนโยบาย 
๑. ควรกําหนดมาตรการการใชน้ําของเกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทาน เพื่อใหมีการใช

น้ําในการเพาะปลูกอยางคุมคา  
๒. ควรกําหนดมาตรการการใชน้ําของเกษตร เพื่อใหเกิดความเสมอภาคตลอดลําน้ํา 
เชิงปฏิบัต ิ
๑. ควรเรงการดําเนินงานถายทอดองคความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีน้ําหยด การใหน้ําตาม

ความตองการของพืชแตละชนิด เพื่อสรางความเขาใจอยางแทจริงแกเกษตรกร 
๒. ควรเรงดําเนินการขุดบอน้ําในไรนาใหแกเกษตรกร โดยคํานึงถึงความเหมาะสม

ในแตละพื้นที่เปนเกณฑในการกําหนดขนาด เพื่อประโยชนในการใชสอยที่แทจริง 
๓. ควรผลักดันเทคโนโลยีการเก็บสํารองน้ําในพื้นที่ดินทราย โดยใชวัสดุปูพื้นบอที่มี

ประสิทธิภาพและความคงทนสูง  
๔. ควรเรงใหความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําในภาพรวมของแตละพื้นที่ และ

ความรูในการใชน้ําอยางเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่  
๕. ควรเรงดําเนินการจัดทําฝายชะลอน้ําในพื้นที่ตนน้ํา เนื่องจากไมสามารถสราง

อางเก็บน้ําขนาดใหญได 
๖. ควรเรงดําเนินการใหเกิดความรวมมือในการบริหารจัดการแหลงน้ําเชิงพื้นที่ 

โดยบูรณาการความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนในทองถิ่นนั้น ๆ เพื่อใหเกิด   
การแกปญหาอยางจริงจัง และถาพื้นที่ใดมีขอจํากัดดานศักยภาพที่ไมสามารถหาแหลงน้ํา
ไดเพียงพอตอความตองการ ควรแนะนําใหเกษตรสรางอาชีพเสริมที่เหมาะสม เพื่อมิให
เกิดปญหาเดิม ๆ ซ้ําซาก 
๓.  ดานปุยและสารเคมีเกษตร 
 เชิงนโยบาย 

๑. ควรจะมีกฎหมายที่อนุญาตใหมีการนําแรโพแทสเซียมและฟอสฟอรัสขึ้นมาใช
ประโยชนได เพื่อลดตนทุนการผลิตปุยเคมีเองในประเทศ 

๒. ควรออกกฎหมายใหทันการหลีกเลี่ยงกฎหมายของผูประกอบการปุยที่ใชชองทางอ่ืนใน
การหลีกเลี่ยง 

๓. ควรจะมีคณะกรรมการที่ทําหนาที่ควบคุมและดูแลปุย สารเคมีเกษตรและเมล็ดพันธุ
เชนเดียวกับคณะกรรมการอาหารและยา 

๔. แกไขกฎหมายหรือออกกฎกระทรวงใหภาชนะบรรจุปุยเคมีภัณฑและเมล็ดพันธุ 
ตองระบุเลขที่ใบอนุญาต และวันเดือนปที่ผลิต/หมดอายุ รวมทั้ง Lot Number (รหัสสินคาที่ผลิต) 
ทุก ๆ ชิ้น เชนเดียวกับอาหารและยาที่คนรับประทาน 

๕. แกไขกฎหมายหรือออกกฎกระทรวง เพื่อใหมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีคณะเกษตรฯ 
เปนหนวยตรวจวิเคราะหปุยและสารเคมีเกษตรได รวมถึงการออกใบอนุญาตใหเอกชนสามารถ
ตรวจสอบปุยและสารเคมเีกษตรได 

๖. แกไขกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีหรือออกกฎกระทรวงใหการดําเนินคดีกับ
ผูกระทําผิดเก่ียวกับปุย สารเคมีเกษตรและเมล็ดพันธุ ตามกฎหมายจะตองใชพนักงานสอบสวน
รวมระหวางตํารวจและฝายปกครอง เชนเดียวกับคดีที่เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และตองดําเนินคดีในทองที่ที่ตรวจพบการกระทําผิดทั้งผูผลิตหรือผูจําหนายปุย
และสารเคมเีกษตร 



๗. ควรออกมาตรการกําหนดคุณสมบัติและความรับผิดชอบของผูผลิตและจําหนายปุย
และสารเคมีเกษตรใหครอบคลุมถึงการจําหนายตรงและการจําหนายผานตัวแทน รวมถึงเพิ่ม
บทลงโทษที่หนักมากข้ึนและกระบวนการพิจารณาใหรวดเร็วทันตอเหตุการณ 

๘. ควรออกมาตรการกําหนดเก่ียวกับการจําหนายปุยไปยังพื้นที่ตาง ๆ  
๙. ควรมีกฎหมายควบคุมการโฆษณาชวนเชื่อทางสื่อตาง ๆ ที่มีการโฆษณาเกินจริง

เพื่อใหเกษตรกรเขาใจผิดหรือมีความคลาดเคลื่อนเก่ียวกับการใชปุยและปจจัยการผลิต
การเกษตร 

๑๐. ควรแกไขกฎหมาย/กฎกระทรวงในการกําหนดการข้ึนทะเบียนปุยอินทรียชีวภาพ 
หรือสารชีวภัณฑใหทันตอการพัฒนาของเทคโนโลยี และเกิดประโยชนตอการพึ่งพาตนเอง
ของเกษตรกร 

เชิงปฏิบัติ 
๑. ควรเรงผลักดันโครงการถายทอดความรูในการใชปุยที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 

ใหแกนักสงเสริมทุกองคกรและเกษตรผูใชโดยตรงใหครอบคลุมปุยทุกประเภท 
๒. ควรผลักดันใหเกิดการจัดตั้งโรงงานปุยแหงชาติที่เปนองคการมหาชน 
๓. ควรผลักดันการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามผูผลิตปุยที่ไมไดมาตรฐาน 

อยางตอเนื่อง และทันเหตุการณ ดวยการสรางแนวรวมจากเกษตรกรและเปดจุดรับแจง
พื้นที่โดยรวมมือกับหนวยงานปกครองสวนทองถ่ิน 

๔. ควรบูรณาการรวมกันระหวางกระทรวงสาธารณสุขในการใหขอมูลที่สามารถเขาถึง 
ประชาชนเก่ียวกับสุขภาพและอันตรายจากการใชปุยและสารเคมีเกษตรที่ผิดวิธี พรอมนําเสนอ
ทางเลือกที่เหมาะสมแกเกษตรกรในพื้นที่นั้น ๆ 
๔.  ดานพันธุและเมล็ดพันธุ 
 เชิงนโยบาย 
 ควรออกมาตรการหรือนโยบายกําหนดทิศทางของการพัฒนาพันธุและเมล็ดพันธุ
ใหชัดเจน ทั้งกระบวนการและระยะเวลาเนื่องจากมีความสําคัญตอการพึ่งพาตนเองของเกษตรกร 
การเพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการผลิต อีกทั้งยังสงผลตอการกําหนดนโยบายครัวของโลก 
รวมถึงการสรางความมั่นคงทางดานอาหารและพลังงานของประเทศ 

เชิงปฏิบัต ิ
๑. ควรสงเสริมใหกลุมเกษตรตามภาคตาง ๆ ผลิตพันธุขาวปลูกตามความตองการของ 

ตลาดในพื้นที่ของตนเอง 
๒. ควรเรงสงเสริมการผลิตพันธุ และเมล็ดพันธุ พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่เพื ่อสราง

ความยั่งยืนและการพึ่งพาตนเองของเกษตรในระยะยาว 
๓. ควรเรงสงเสริมพันธุและเมล็ดพันธุพืชที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของ 

สภาพแวดลอม เชน พืชทนแลง พืชที่มีความตนทางโรคสูง เปนตน 
๔. ควรผลักดันการศึกษาเทคโนโลยีไบโอชีวภาพสําหรับการผลิตพันธุและเมล็ดพันธุ 

อยางโปรงใส  
๕.  ดานเคร่ืองจักรกลเกษตรและเทคโนโลยีการผลิต 
 เชิงนโยบาย 

๑. ควรออกมาตรการในการข้ึนทะเบียนเคร่ืองจักรกลการเกษตรเพื่อเกษตรกรจะได
นํามาแปลงสภาพเปนทุนยามจําเปน 

๒. ควรกําหนดมาตรการละเวนภาษีมูลคาเพิ ่มสําหรับเครื่องจักรกลการเกษตร    
เพื่อการลดตนทุนและลดภาระแกเกษตรกร 



๓. ควรกําหนดนโยบายการสนับสนุนงานวิจัยเคร่ืองจักรกลการเกษตรแบบมุงเปา
เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับลักษณะการใชงานตามพื้นที่และสถานการณของภาคเกษตร
ในปจจุบัน และกําหนดใหทุกหนวยงานที่ดําเนินการเก่ียวของกับการวิจัยรวมมือกันเปนหนึ่งเดียว
ในการแกไขปญหาอยางตอเนือ่งจนสามารถนําไปสูการใชไดจริง 

๔. ควรกําหนดมาตรการ/นโยบายขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหมในทิศทางเดียวกัน
อยางจริงจังตอเนื่อง โดยมอบหมายใหทุกหนวยงานที่เก่ียวของกับภาคเกษตรใชการปฏิบัตแิบบ
ทําซ้ําบอกตอเพื่อใหเขาถึงเกษตรกรทุกพื้นที่ 

เชิงปฏิบัต ิ
๑. ควรจัดระบบการสงเสริมใชเครื่องจักรกลและเทคโนโลยีแกกลุมเกษตรกรที่มี

ความเขมแข็งเพื่อกาลดตนทุนและทดแทนแรงงานคนและผลักดันความรวมมือกับสถาบันการศึกษา
ในทองถ่ินที่มีความชํานาญดานเคร่ืองจักรกล  

๒. ควรจัดตั้งระบบศูนยรวมการถายทอดเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรกลการเกษตรจาก
กลุมเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จไปยังกลุมเกษตรกรอ่ืน ๆ เพื่อใหเกิดการเขาถึงของ
เทคโนโลยีในทุกกลุม และเกษตรสามารถนําไปประยุกตใชในพื้นที่ของตนเองไดทันท ี

๓. ควรเรงสงเสริมเทคโนโลยีหลังเก็บเก่ียวแกกลุมเกษตรกรที่มีความเขมแข็งเพื่อการ
ตอยอดและการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ และชะลอผลผลิตออกสูตลาดพรอมกันเปนการแกปญหา
ในหวงโซการผลิตไดเปนอยางดีควรเรงสงเสริมเทคโนโลยีองคความรูตาง ๆ ในพื้นที่ชนบท 
เพื่อใหเกษตรกรสามารถเขาถึงองคความรูตาง ๆ ไดอยางเทาเทียมกัน 

๔. ควรเรงสงเสริมใหหนวยงานที่เก่ียวของกับภาคเกษตรใชแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม
ในทิศทางเดียวกันอยางจริงจัง  

๕. ควรบูรณาการการทํางานระหวางหนวยงานของกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และสารสนเทศ กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับการพัฒนา
ภาคการเกษตรในทิศทางเดียวกันใหมากข้ึนกวาในปจจุบัน 
๖.  ดานอ่ืน ๆ 
 เชิงนโยบาย 

๑. ควรออกมาตรการชวยเหลือ สนับสนุน หรือสิทธิพิเศษอยางเปนรูปธรรมในดาน
ปจจัยการผลิต ดานการตลาดแกเกษตรกรที่เขาสูระบบเกษตรแบบแปลงใหญ และระบบโซนนิ่ง  

๒. ควรออกมาตรการสนับสนุนและสงเสริมเพื่ออนุรักษการใชวิถีชีวิตเกษตรดั้งเดิมเพื่อ
การยังชพีและการพึ่งพาตนเอง 

๓. ควรกําหนดนโยบายในการพัฒนาภาคเกษตรในภาพรวม และกําหนดแผนการ
ปฏิบัติในระยะตาง ๆ โดยใหหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับภาคเกษตร มุงเปาในทิศทาง
เดียวกันแทนการมุงเปาเฉพาะหนวยงาน 

๔. ควรออกมาตรการ/นโยบายคุมครองความเสียหายแกเกษตรกรอันเนื่องมาจาก
นโยบายภาครัฐ เพื่อปองกันการใชนโยบายในการชวนเชื่อประชาชน 

๕. ควรออกมาตรการ/นโยบายสงเสริมโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคสําหรับ
ภาคเกษตรที่มีขอยกเวนทางดานความคุมทุนทางเศรษฐศาสตร แตคํานึงถึงการใชประโยชน
และการเพิ่มมูลคาผลผลิตของเกษตรกรแทน 
 เชิงปฏิบัต ิ

๑. ควรสงเสริมองคความรูเก่ียวกับระบบบัญชีธุรกิจการเกษตรควบคูไปกับระบบบัญชี
ครัวเรือน 

๒. ควรสงเสริมการศึกษาในทุกระดับใหเห็นความสําคัญของอาชีพเกษตร โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการปลูกฝงในระดบัเยาวชน 



๓. ควรผลักดันแนวทางการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับภาคเกษตร
ใหมุงเปาในทิศทางเดียวกันแทนการมุงเปาเฉพาะหนวยงาน นอกจากนี้ขอมูลของหนวยงานตาง ๆ 
ที่เก่ียวของกับภาคการเกษตรควรมีจุดศูนยรวมที่เดียวและควรเปนขอมูลที่ทันสมัยตอเหตุการณ
ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือโซเชียลมีเดีย 

๔. ควรผลักดันใหหนวยงานปกครองสวนทองถ่ินที่มีหนวยงานบริการเทคโนโลยีเกษตร
ประจําตําบล สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยเหลือเกษตรกรไดทันตอความตองการ
ของเกษตรกร 

๕. ควรสงเสริมการศึกษาระดับความเชี่ยวชาญแกเจาหนาที่ภาครัฐรุนใหม โดยรวมมือ
กับสถาบันการศึกษาในทองถิ่น เพื่อใหเกิดทักษะดานการปฏิบัติการและสามารถชวยเหลือ
ใหคําปรึกษาแกเกษตรกรไดทันตอสถานการณและเพื่อทดแทนเจาหนาที่ภาครัฐที่ตองปลด
เกษียณไป 

๖. ควรสงเสริมโอกาสใหสภาเกษตรกรจังหวัดรวมกันพิจารณาปญหาและแนวทางการ
บริหารจัดการภาคการเกษตรอยางเปนรูปธรรม 

๗. ควรผลักดันการข้ึนทะเบียนเกษตรกรอยางจริงจังโดยใชหมายเลขบัตรประชาชน 
๑๓ หลักและทุกหนวยงานที่เก่ียวของกับภาคการเกษตรควรใชฐานขอมูลเดียวกัน เพื่อความ
สะดวกในการใหการสนับสนุนหรือชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ เปนตน 

๘. การชวยเหลือเกษตรกรในทุกนโยบาย ควรพิจารณาจากความสามารถของกลุม
เกษตรกรเปนหลักไมควรใชการปฏิบัติตอกลุมเกษตรกรดวยวิธีการเดียวกันหรือสงเสริม
ในทิศทางเดียวกัน ควรสงเสริมในสิ่งที่กลุมเกษตรกรมีความตองการและมีความพรอมที่เหมาะสม 

 
ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๖๐/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

๑. ดานดิน/ทีด่ิน 
๑. สงเสริมการผลิต การใชปุยอินทรียและวัสดุอินทรีย 
๒. บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) ใหมีการผลิตสินคาเกษตรตามความ

เหมาะสมของพื้นที่ รวมทั้งการลดตนทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยมีขอเสนอแนะคือ 
ควรมีขอบังคับในการใชและรักษาทรัพยากรดินและมีหนวยงานกลางจัดทําระบบฐานขอมูล
เชิงพื้นที่ 

๓. มีการแกไขปญหาที่ดินโดยแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) และ
การจัดที่ดินทํากินใหชุมชนในรูปแบบสหกรณ หรือรูปแบบอ่ืนที่เหมาะสม ในลักษณะแปลงรวม
โดยไมใหกรรมสิทธิ์ 
๒. ดานนํ้า 

๑. โครงการบูรณาการมาตรการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบจากภัยแลง  
ป ๒๕๕๘/๕๙  

๒. โครงการกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน  
๓. โครงการแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ําเพื่อใชประโยชนในการทําเกษตรกรรม 



๔. การบริหารจัดการน้ําแบบยั่งยืน โดยมีขอเสนอแนะคือ การควบคุมการใชน้ําของ
เกษตรกร การจัดทํากฎหมายเพื่อบริหารจัดการน้ํา การควบคุมการอนุรักษและแกปญหา
ทรัพยากรน้ําอยางมีเอกภาพ รวมทั้งการบูรณาการองคความรูดานน้ําและการบริหารจัดการน้ํา
ในพื้นที ่

๕. โครงการพัฒนาแหลงน้ําบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแลง และในพื้นที่
นอกเขตชลประทาน 

๖. นโยบายเพื่อแกไขปญหาเร่ืองน้ําในเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (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. ดานเคร่ืองจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีการผลิต 
๑. โครงการสงเสริมการใชเคร่ืองจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 
๒. โครงการสงเสริมการใหบริการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดตนทุน 
๓. การถายทอดเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมการปลูกพืชตามนโยบาย เชน การปลูกพืชไร 

น้ํานอยและการใชเคร่ืองจักรกลการเกษตรเพื่อสงเสริมการเกษตรแปลงใหญ 
๖. ดานอ่ืน ๆ  

๑. มีการดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม 
ขนสงของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๘ โดยกําหนดใหมีการคมนาคมขนสงเพื่อสงเสริมการเกษตร
แบบบูรณาการ และมีโครงขายทางหลวงชนบทเชื่อมโยงแหลงผลิตทางการเกษตรกับ
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
เคร่ืองจักรกลการเกษตรไมสามารถขอคืนภาษีมูลคาเพิ่มที่เปนภาษีซื้อได 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองมรดกทางวฒันธรรมที่จับต้องได้ 

กรณีศึกษาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวตัถ ุศิลปวตัถ ุ

และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ 

คณะกรรมาธกิาร : คณะกรรมาธกิารการศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม และการท่องเทีย่ว 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๐/๒๕๕๙  
วันพฤหัสบดีที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
 
ส่งข้อสังเกต  
วันพุธที ่๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
    เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถ ุศิลปวัตถ ุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ 
มีประวัติความเปน็มาเป็นเวลานานกว่า ๑๐๐ ปี โดยกฎหมายทีม่ีผลบังคบัใช้อยู่ในปัจจุบนั มี ๒ 
ฉบับ คือ พระราชบัญญัตโิบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถ ุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ
พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชบัญญตัิโบราณสถาน โบราณวัตถ ุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาต ิ(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งมีผลบงัคับใช้มากกว่า ๕๐ ป ี 
    ทั้งนี ้การศึกษาเก่ียวกับปัญหาดังกล่าวจะท าให้กระทบถึงปญัหาที่เกิดจากการบังคับใช้
กฎหมายที่บัญญัติไว ้เมื่อน ามาใช้บังคบัแล้วไมป่ระสบผลส าเร็จ หรือก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการ
ป้องกันคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ ซึ่งจะได้เป็นขอ้มูลเพื่อการแก้ไขเพิ่มเติมหรือ
ยกร่างกฎหมาย และแจ้งไปยังฝา่ยบริหารเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป  
    โดยสาระส าคัญที่คณะอนุกรรมาธิการด้านศลิปะและวฒันธรรม ในคณะกรรมาธิการการ
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว พิจารณาศึกษาประกอบด้วย ความเป็นมาและ
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถ ุและพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติในอดีต อาทิ กฎหมายตราสามดวง หมายประกาศเขตรางวัดผู้ร้ายบุกวัด ประกาศ
จัดการตรวจรักษาของโบราณ พระราชบญัญัติจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานส าหรับพระนคร 
พระราชบญัญัติว่าด้วยการส่งโบราณและศิลปวัตถุออกนอกประเทศ พ.ศ. ๒๔๖๙ เป็นต้น  
    ทั้งนี ้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายโบราณสถาน โบราณวัตถ ุศิลปวัตถ ุและ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติมีผลใชบ้ังคับในปัจจบุันมีหลายประการ ได้แก่  
    ๑) ปัญหาค านิยามค าว่า “โบราณสถาน” “โบราณวัตถ”ุ “ศิลปวัตถ”ุ  
    ๒) ปัญหาการประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถาน และโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ  
    ๓) ปัญหาการก าหนดเขตโบราณสถานและการควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสรา้ง
ในเขตโบราณสถานหรือเขตใกล้ชิดโบราณสถาน  
    ๔) ปัญหาเกี่ยวกับโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุที่เป็นทรัพย์สินของแผ่นดิน  
    ๕) ปัญหาเกี่ยวกับการค้าโบราณวัตถุและศิลปวัตถ ุ 
    ๖) ปัญหาการส่งหรือน าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุหรือชิ้นส่วนของโบราณวตัถุหรือศิลปวัตถุ
ออกนอกราชอาณาจักร  
    ๗) ปัญหาการสง่หรือน าโบราณวัตถุที่มีแหล่งก าหนดในตา่งประเทศเข้ามา ในราชอาณาจักรไทย  



    ๘) ปัญหาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  
    ๙) ปัญหาเกี่ยวกับซากเรืออับปางและแหล่งโบราณคดีใต้น้ า 
  ๑๐) ปัญหาเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของพนักงานเจา้หน้าที่  
  ๑๑) ปัญหาเกี่ยวกับใบอนุญาตท าการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ  
  
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
    จากการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบงัคับใช้พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถ ุ
ศิลปวัตถ ุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถ ุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ 
แล้ว มีข้อเสนอแนะว่าเห็นสมควรที่จะปรับปรุงแก้ไขพระราชบญัญัติโบราณสถาน โบราณวัตถ ุ
ศิลปวัตถ ุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ และซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถ ุศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาต ิ(ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งมี
หลายประเด็นที่สมควรปรบัปรุงแก้ไขยกร่างเพิ่มเติม อาทิ นิยามของค าว่า “โบราณสถาน” 
โบราณวัตถ”ุ และ “ศิลปวัตถ”ุ ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ชัดเจนและรองรับหรือสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลที่อนุสัญญาร่างหระเทศของยูเนสโกที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคี ก าหนดบท
นิยามของค าวา่ “มรดกโลกทางวัฒนธรรม” และบัญญัติแยกเรื่องการคุ้มครองการบริหาร
จัดการโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกไว้อีกหมวดหนึ่งต่างหาก รวมทั้งการคุ้มครองมรดก
วัฒนธรรมพื้นบาน มรดกสถาปตัยกรรม เป็นตน้ และให้สอดคล้องกับหลักการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และควรค านึงถึงกฎหมายคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมของ
ประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วย 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

คร้ังที่ ๔๘/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

กระทรวงวัฒนธรรม 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

กระทรวงวัฒนธรรมวฒันธรรมได้น ารายงานของคณะกรรมาธิการประชุมหารือร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องแล้วมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว โดยมีความเห็นเพิ่มเติมดังนี้ 
๑. การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ควรปรับให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีด้วย เชน่ 
อนุสัญญาวา่ด้วยวัตถุทางวัฒนธรรมที่ถูกขโมยหรือส่งออกโดยมิชอบ ค.ศ. ๑๙๙๕ อนุสัญญาว่า
ด้วยการคุ้มครองมรดกวัฒนธรรมใต้น้ า ค.ศ. ๒๐๐๑ เป็นต้น 
๒. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีการอบรมมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวให้แก่มัคคุเทศก์และ
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการเก่ียวกับการท่องเที่ยวด าเนนิการกิจกรรมให้เป็นไปตามกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง หากกระทรวงวัฒนธรรมมีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุและพพิิธภัณฑสถานแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะไดป้รับปรุงหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่แก้ไขและแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบ 



การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

กระทรวงวัฒนธรรมเห็นชอบดว้ยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการและจะไดน้ าข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะไปด านเนการร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป  
 

หมายเหตุ  
 

- 

 



๑๖.  รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง  ผลกระทบมาตรการผานแดน – ถายลําของประเทศตอการ 
   จัดเก็บภาษีสินคา 
    คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง  

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๐/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

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 เพื่อหลีกเลี่ยงภาษี 
ซึ่งกรมศุลกากรไดพยายามผลักดันใหมีการผานแดนสินคาเหลานี้ออกไปนอกราชอาณาจักร 
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 เร่ือง พิธีการศุลกากรวาดวยการผานแดนและประกาศ
กรมศุลกากร ที่ ๒๑๑/๒๕๕๘  ออกไปภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ แตในทาง
ปฏิบัติกลับมิไดมีการดําเนินการอยางจริงจัง 
 นอกจากนี้ยังพบสินคาที่หามนําเขามาจํานวน ๘ รายการของกระทรวงพาณิชย เชน 
เคร่ืองยนต สวนประกอบของรถยนต ยางรถยนตใชแลว เปนตน และมีหลายรายการที่เปน
สินคาที่มีมาตรการนําเขา – สงออก อาทิ สินคาที่ตองขออนุญาตนําเขา ๑๗ รายการ สินคาที่ตอง
ชําระคาธรรมเนียมพิเศษการนําเขา ๓ รายการ สินคาเปดตลาดตามขอตกลง WTO ๒๒ รายการ   
ซึ่งลวนเปนสินคาที่ออนไหว มีผลกระทบตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติโดยรวม 
 ทั้งนี้ จากความซ้ําซอนในการดูแลสินคานําเขา – สงออก หรือการนําผานของหนวย
ของรัฐระหวางกรมศุลกากรที่มีเจตนารมณในการอํานวยความสะดวกและสอดคลองเรียบงาย 
โดยพัฒนาระบบการผานแดนของอาเซียนภายใตกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวย
ความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดนกับกระทรวงพาณิชย ที่มีวัตถุประสงคเพื่อดูแล
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สาธารณประโยชน อุสาหกรรมภายในประเทศ เกษตรกร และ
ความปลอดภัยดานสุขอนามัย ตองมีการข้ึนทะเบียนขออนุญาตในการสงออกหรือนําเขา
ประกอบกับมาตรการในการกํากับดูแลตางกัน มีความเหลื่อมล้ํากันมากจนเปนชองวางทางกฎหมาย
ที่เอื้อประโยชนในการนําผานสินคาโดยไมตองขออนุญาตและเสียภาษีอากรใด ซึ่งการที่ไทย
ใหสินคาของประเทศอ่ืนขนผานดินแดนไปยังประเทศที่สามไดอยางเสรี กอใหเกิดความเสียหาย
หลายประการ เชน ทําใหสินคาของประเทศเพื่อนบานสามารถแยงตลาดสงออกของไทยได 



สงเสริมใหประเทศเพื่อนบานมีศักยภาพในการแขงขันมากขึ้น ผูประกอบการที่ประกอบ
ธุรกิจรถยนต รถจักรยานยนต และรถจักรยานใชแลวอยางถูกตอง ไมไดรับความเปนธรรม
และเสียเปรียบ การกระจายสินคาของไทยไปยังภูมิภาคอาเซียนและประเทศที่สามภายใต AEC 
ไมเกิดข้ึนจริง รัฐสูญเสียรายไดจากสินคาผานแดนเทียม เกิดการลักลอบหนีพิธีการศุลกากรงายข้ึน 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ระยะสั้น 
 ๑. สั่งการใหกรมศุลกากรเครงครัดในการควบคุมของผานแดน  
 ๒. ตรวจสอบเหตุใดของผานแดนจึงสามารถซื้อขายภายในประเทศได มีผูใดตอง
รับผิดชอบ รวมถึงมีการวางประกันของผานแดนเปนรายเที่ยว หากไมมีการขนผานออกไปจริง 
จึงคืนประกันที่เก็บไว 
 ระยะกลาง 

๑. แกไขประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๑๐/๒๕๕๘  ลงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๘ 
เรื่อง พิธีการศุลกากรวาดวยการผานแดน เพื่อกําหนดดานและเสนทางในการขนสงและ
ประสานกับกระทรวงพาณิชย เพื่อออกกฎกระทรวงกําหนดดาน และจุดเขา – ออก สินคา
ผานแดนใหเหมาะสม 

๒. ใหกระทรวงพาณิชยกําหนดสินคาที่หามนําเขาหรือกําหนดปริมาณสินคาผานแดน 
สําหรับสินคาออนไหว มีผลกระทบตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ โดยมิตองรอใหผูมี
สวนไดเสียมารองเรียนกอน 

๓. รายการสินคาที่มีมาตรการตาง ๆ ภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงพาณิชย      
กรมศุลกากรไมควรมีมาตรการออกมาซ้ําซอน และตางมาตรฐานกัน 
 ระยะยาว 

๑. ใหกรมศุลกากรยกเลิกประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๕๘ เรื่อง พิธีการศุลกากรวาดวยการผานแดนเพื่อมิใหมีการขนสินคาของประเทศอื่น
ผานแดนประเทศไทย เพื่อบีบค้ันใหมีการเจรจาภายใตกรอบอาเซียนใหจบโดยเร็ว และเพื่อให
การเจรจาเพื่อจัดทําพิธีสารแนบทายความตกลงวาดวยการผานแดนอาเซียนคืบหนาและเสร็จสิ้น 

๒. ตั้งคณะทํางานประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กรมการขนสงทางบก 
กรมศุลกากร กรมการคาตางประเทศ เพื่อรวมกันยกรางและจัดทําความตกลงทวิภาคี วาดวยการ
ผานแดนกับประเทศเพื่อนบานในลักษณะเดียวกับความตกลงไทย – ลาว 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงการคลัง 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 ระยะสั้น 
๑. ดําเนินการจัดหาระบบติดตามทางศุลกากรภายใตเทคโนโลยี e-Lock 
๒. ดําเนินการซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรการควบคุมกลุม

ของที่มีความเสี่ยงสําหรับคลังสินคาทัณฑบนทั่วไป เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี 
ในลักษณะพาณิชยกรรมและของผานแดน แจงไปยังหนวยงานภายใตของกรมศุลกากร เพื่อให



 เจาหนาที่ปฏิบัติเพิ่มเติมควบคูไปกับแนวทางที่กําหนดไวเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งการควบคุม
ของผานแดนที่มีการดําเนนิการ ณ ที่ทําการศุลกากรตนทาง รวมถึง กํากับดูแลการเคลื่อนยาย
ของผานแดน การประสานงานกับสวนควบคุมทางศุลกากร ณ ที่ทําการศุลกากรปลายทาง
โดยการนําเคร่ืองมือหรือเทคโนโลยกีารควบคุมทางศุลกากรอ่ืนมาปรับใชหรือกําหนดมาตรการ
ควบคุมการเคลื่อนยายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 

๓. จัดทําแผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร ประจําป ๒๕๕๙ ตามโครงการนําระบบ 
e-Lock มาใชกับสินคาผานแดน 

๔. การควบคุมการขอผานแดนใหดําเนินการภายในกําหนดระยะเวลา กรมศุลกากร
ไดมีหนังสือแจงเวียนภายในหนวยงานใหปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

๕. ประเด็นการซื้อขายของผานแดนรวมถึงผูรับผิดชอบ จะพิจารณาจากขอเท็จจริง
ของบุคคลที่เกี่ยวของ โดยกรณีสินคาผานแดนที่มีการซื้อขายภายในประเทศนาจะเปน
รถจักรยานเกาใชแลว ที่ผานแดนไปยังประเทศเมียนมารแลวนํากลับมาในราชอาณาจักร 
โดยเปนสินคาที่ไมมีมาตรการควบคุมการนําเขา – สงออก จึงสามารถปฏิบัติพิธีการศุลกากร
และชําระภาษีอากรได โดยมีการนําเขามาชําระภาษีอากรที่ดานศุลกากรแมสอด 

กรณีการวางประกันของผานแดนเปนรายเที่ยว คณะทํางานดานการขนสงผานแดนและ 
ขามแดนไดมีการประชุมพิจารณาหารือโดยที ่ประชุมเห็นควรใหแกไขเพิ ่มเติมประกาศ     
กรมศุลกากรและ/คําสั่งทั่วไป ซึ่งการแกไขดังกลาวเปนการกระทบสิทธิของผูนําของเขาหรือ   
ผูสงของออกระดับมาตรฐานเออีโอ หรือจดทะเบียนเปนผูขอผานแดนและ/หรือถายลํา ซึ่ง
กรมศุลกากรไดจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็น โดยผูแทนรวมประชุมสวนใหญเห็นควรใหกรมฯ 
บังคับตามสัญญาประกันและสัญญาทัณฑบนที่ไดทําไวตอกรมศุลกากรแลวแตกรณ ี
 ระยะกลาง 

๑. การแกไขประกาศกรมสุลากรที่ ๒๑๐/๒๕๕๘ เร่ืองพิธีการศุลกากรวาดวยการผานแดน
เพื่อกําหนดดานและเสนทางในการขนสงนั้น การผานแดนหรือการถายลําสามารถนําผานเขา
และออกไดทุกสํานักงานศุลกากรหรือดานศุลกากร ยกเวนสถานที่ตรวจและบรรจุสินคาเขา
คอนเทรนเนอรเพื่อการสงออก (สตส.) และสินคาที่มีมาตรการควบคุมตามประกาศกระทรวง
พาณิชย ที่กําหนดใหสินคาควบคุมตองผานดานศุลกากรที่มีเจาหนาที่รับผิดชอบปฏิบัติหนาที่อยู
ใหผูประกอบการแนบเอกสารรายละเอียดเสนทางที่ใชในการขนสงสินคาผานแดนและระยะเวลา
การขนสงโดยประมาณ โดยมีการนําเทคโนโลยีระบบ e-Lock มาใชเพื่อควบคุมการขนสงสินคาใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

๒. การกําหนดชนิดสินคาที่หามนําผาน หรือกําหนดปริมาณสินคาผานแดน สําหรับ
สินคาออนไหวที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ และความมั่นคงของชาติ และกรณีเสนอแนะใหกรม
ศุลกากรไมควรมีมาตรการออกซ้ําซอนและตางมาตรฐานกับกระทรวงพาณิชยนั้น กรมศุลกากร
ไดเขารวมประชุมและไดประกาศตามกระทรวงพาณิชยที่กําหนดมาตรการควบคุม 
 ระยะยาว 

๑. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อพิจารณากรณีผานแดนตามที่ไดมีการทําความตกลงและ
คณะทํางานเพื่อพิจารณามาตรการสนับสนุนใหไทยเปนศูนยกลางในการกระจายสินคาไป
ตางประเทศ เพื่อปรับปรุงพิธีการศุลกากรวาดวยการผานแดน 

๒. กรณีการเจรจาภายใตกรอบอาเซียน กรมศุลกากรไดมอบหมายใหสํานักมาตรฐาน
พิธีการแสดงราคาศุลกากรดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 

 
 



การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 

หมายเหตุ  
 

 กรณีใหกรมศุลกากรยกเลิกประกาศกรมศุลกากร ที่ ๒๑๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๕๘ เร่ือง พิธีการศุลกากรวาดวยการผานแดน ยอมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
ของกรมศุลกากร และการดําเนินการของผูประกอบการ แตหากการดําเนินการภายใตกรอบ
ความตกลงวาดวยการผานแดนอาเซียนไมมีความคืบหนาอยางมีนัยสําคัญ กรมศุลกากรและ
หนวยงานที่เกี่ยวของจะพิจารณาจัดคณะทํางานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ   
ในลักษณะเชนเดียวกับความตกลงไทย-ลาว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗.  รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง  แนวทางการสนบัสนุนและสงเสริมโรงเรียนนิติบุคคล 
    (รูปแบบใหม) 
    คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา  

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๙/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันพุธที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 จากการพิจารณาศึกษาและจัดการเสวนารับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการ
สนับสนุนและสงเสริมโรงเรียนนิติบุคคล : รูปแบบใหม ของคณะกรรมาธิการการศกึษาและ
การกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาต ิพบวา ปจจัยที่เปนองคประกอบสําคัญที่จะนําไปสูความสําเร็จ
หรือความลมเหลวของโครงการโรงเรียนนิติบุคคล มีดังนี้ 

๑. คณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษาตองเห็นชอบในนโยบายและผลักดัน 
กํากับการใหเกิดข้ึนตามแนวทางและแผนงานที่กําหนดตลอดจนการกระจายอํานาจลงไปสู
โรงเรียน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนผูถายโอนอํานาจ และติดตาม
กํากับดูแลใหดําเนินการตาง ๆ บรรลุเปาหมายความเจตนารมณของโรงเรียนนิติบุคคลได 

๒. การทํางานรวมกันระหวางคณะกรรมการบริหารโครงการ กับคณะกรรมการ 
ตรวจสอบการบริหารจัดการและคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา ในการติดตามประสานงานตรวจสอบและประเมินผล 

๓. ตองมีการถายโอนอํานาจใหกับคณะกรรมการโรงเรียนนิติบุคคลเพื่อใหเกิดการ 
กระจายอํานาจอยางแทจริง 

๔. ผูอํานวยการสํานักงานบริหารงานโรงเรียนนิติบุคคลตองเขาใจในปรัชญาและ 
หลักการในการบริหารของโรงเรียนนิติบุคคลในฐานะผูสนับสนุนสงเสริมมากกวาผูใชอํานาจ 
รวมถึงตองมีการกํากับ ติดตาม และพัฒนาเรียนรูไปพรอมกัน 

๕. คณะกรรมการโรงเรียนนิติบุคคล ผูอํานวยการโรงเรียนและครู คือ หนวยที่ใช 
อํานาจทั้ง ๔ ดาน เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกโรงเรียนในการสรางคุณภาพของผูเขียนใหมี
มาตรฐานและเปนไปตามความตองการของผูปกครอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติได 

นอกจากนี้ คณะกรรมการยังไดตั้งขอสังเกตถึงประเด็นที่ควรจะตองตระหนักและ 
คํานึงถึง เพื่อปองกันการเกิดปญหาที่ยุงยากที่จะเกิดข้ึนในภายหลังหรือระหวางการดําเนินการ คือ 

๑) หลักการของรูปแบบ หมายถึง โครงสรางและระบบกระบวนการการบริหารโดย 
องครวม 

๒) หลักการของความแตกตาง หมายถึง สภาพและบริบทที่แตกตางกันของโรงเรียน 
๓) หลักการบริหารงบประมาณและทรัพยากร ซึง่จะมีแหลงที่มาจากรัฐและการระดม 

ทรัพยากร 
๔) หลักคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งเปนหัวใจของการเปนโรงเรียนนิติบุคคล 
๕) หลักอํานาจและความรับผิดชอบ ที่จะกําหนดความรับผิดชอบตอผลงานและการกระทาํ 
 
๖) หลักความเสมอภาคของพลเมือง ที่ระบุถึงโอกาสทางการศึกษาและการเขาถึง 



การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
๗) หลักประโยชนประเทศชาติ หมายถึง ประเทศชาติจะไดประโยชนอะไรจากโรงเรียน 

นิติบุคคล 
๘) หลักการมีสวนรวมและผูมีสวนไดเสีย ที่ตองคํานึงถึงอยางยิ่งกับชุมชน ทองถ่ินและ 

ผูปกครอง 
๙) หลักความยืดหยุนและผอนปรน ที่จําเปนตองมีและสามารถรองรับกับปญหาตาง ๆ  

ไดอยางคลองตัวและทันการณ 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ  กระทรวงศึกษาธิการ 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดพิจารณาและรวบรวม
ความคิดเห็นตาง ๆ จากหนวยงานภายในและภายนอกกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งหนวยงานสวนใหญ
เห็นดวยกับหลักการและแนวทางการสนับสนุนและสงเสริมโรงเรียนนิติบุคคล (รูปแบบใหม) 
ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยมีบางหนวยงานไดให
ขอสังเกตและขอเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ 

๑. ควรสนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนมีความพรอมในการปฏิบัติงานดานงบประมาณ 
๒. การศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบระหวางการกระจายอํานาจไปสูองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นกับการกระจายอํานาจใหเปนโรงเรียนนิติบุคคลวารูปแบบใด สามารถเอ้ือใหเกิด
ประโยชนในการบริหารจัดการศึกษาไดมากกวา 

๓. ควรนําความสําเร็จของโรงเรียนที่มีรูปแบบการบริหารจัดการเฉพาะมาเปนตนแบบ  
โดยการกําหนดรูปแบบนั้น ควรตองพิจารณาถึงบริบท ปญหา สภาพปญหา ความพรอมของ
โรงเรียนและศักยภาพ ของบุคลากรเปนสําคัญ 

๔. ควรพิจารณาทบทวนความเหมาะสม และโครงสรางของหนวยงานที่จะจัดตั้งใหม  
วาเปนการสรางภาระตองบประมาณประเทศหรือจะสงผลกระทบตอระบบการบริหารจัดการ
ที่มีอยูเดิมหรือไม 

๕. ทบทวนกฎหมายที่เก่ียวของ 
๖. คํานึงถึงความพรอมของโรงเรียนที่ตองการจะเปนโรงเรียนนิติบคุคล (รูปแบบใหม)  
วามีความสามารถในการบริหารจัดการศึกษามากนอยเพียงใดเปนสําคัญ เพื่อปองกัน

ปญหาในทางปฏิบัติที่จะตามมาเปนตน 
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 

หมายเหตุ  - 



๑๘.  รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง  แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบการนําเขา  
   สงออกสินคาเกษตรและอาหาร 
    คณะกรรมาธกิาร :  คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ  

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๔๑/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙๕ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 เนื่องจากโครงสราง/ระบบเก่ียวกับการตรวจสอบการนําเขา-สงออก สินคาเกษตรและ
อาหารของประเทศที่ เปนอยูในปจจุบัน ยังไมสามารถสนับสนุนและสนองตอบตอการ
ดําเนินการทางการคาของผูประกอบการเกษตร รวมถึงการคุมครองผูบริโภคภายในประเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่สงผลใหการขับเคลื่อนธุรกิจ
การคาสินคาเกษตรและอาหารไมสามารถดําเนินไปไดโดยสะดวกและราบร่ืน เกิดความเสียหาย 
และเสียโอกาสทางธุรกิจซึ่งสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม 

ประเด็นปญหา 
 จากการพิจารณาศึกษาของคระกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ โดยการหารือกับ
ทุกฝายที่เก่ียวของ พบวาปญหาอุปสรรคของระบบการตรวจสอบการนําเขา-สงออกสินคา
เกษตรและอาหารในปจจุบัน ไดแก  
 ๑) มีการแบงแยกอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบความปลอดภัยอาหารนําเขาและ
สงออก ทําใหประเทศไทยขาดอํานาจในการเจรจาตอรองทางการคาและเอกภาพของขอมูล
ในการเจรจา 
 ๒) สินคานําเขาถูกตรวจสอบจากสองหนวยงาน ระหวางการตรวจสอบการกักกันการ
ตรวจสอบ ความปลอดภัยดานอาหาร ทําใหเปนภาระแกผูประกอบการในการเพิ่มตนทุน และ
เสียเวลาในการดําเนินธุรกิจ อีกทั้ง ยังเปนการใชทรัพยากรจากภาครัฐที่ไมกอให เกิด
ประสิทธิภาพ สงผลกระทบตอขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 ๓) ปญหาดานขอจํากัดของทรัพยากรที่ใชในการะบวนการตรวจสอบความปลอดภัย
อาหารนําเขา 
 ๔) ปญหาการตรวจสอบสินคาสงออกของไทยที่ถูกสงกลับ ซึ่งตองถูกตรวจสอบซ้ําและ
ใชระยะเวลานาน เปนการสรางภาระตนทุนใหแกผูประกอบการ 

แนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบฯ 
 ๑) ปรับโครงสรางและจัดระบบงานดานบริหาร กํากับดูแล การกักกัน ตรวจสอบรับรอง
สินคาเกษตร และอาหารสงออกและนําเขา งานความปลอดภัยดานอาหารในสวนที่เก่ียวของกับ
งานมาตรการดานดานพรมแดน ทั้งงานนโยบายและงานปฏิบัติใหรวมไวในที่เดียวกัน ภายใต
ความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 ๒) การปรับโครงสรางและจัดระบบงานดานบริหาร ๙ แหง การดําเนินงานแบง
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 เพื่อรองรับภารกิจที่ไดรับการถายโอนอยางเต็มรูปแบบ        
(๓) ทยอยดําเนินการถายโอนกิจการตรวจสอบความปลอดภัยดานอาหารในพิกัดศุลกากรที่เหลือ 

 
ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
-  

หนวยงานที่รับผิดชอบ -  

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
- 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
-  
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙.  รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง  การศึกษามาตรฐานคารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล 
    คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๔๑/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 คณะอนุกรรมาธิการศึกษามาตรฐานคารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล ในคณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแหงชาติ ไดทําการศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับ 
คารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลตาง ๆ เพื่อนําขอมูลไปใชในการอางอิงและพัฒนาระบบ
คาใชจายการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ 
 จากการศึกษาและเก็บรวบรวมจากโรงพยาบาลเอกชนและรัฐบาล จํานวน ๙ แหง ในสวนของ
คาใชจายในการรักษาโรค ๕ ชนิด ไดแก โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน โรคไสติ่งอักเสบ 
โรคตอกระจก โรคขอเขาเสื่อม และโรคหวัด โดยศึกษาจากกลุมผูปวยตัวอยาง ๔๘ คน พบวา 

- โรคหลอดเลือดหัวใจ มีคาใชจายเฉลี่ยป พ.ศ. ๒๕๕๒  ๑๒๐,๐๙๐ บาท 
- โรคหลอดเลือดหัวใจ มีคาใชจายเฉลี่ยป พ.ศ. ๒๕๕๗  ๑๘๕,๔๗๓ บาท 
- โรคไสติ่งอักเสบ มีคาใชจายเฉลีย่ป พ.ศ. ๒๕๕๒ ๕๗,๖๑๙ บาท 
- โรคไสติ่งอักเสบ มีคาใชจายเฉลีย่ป พ.ศ. ๒๕๕๗ ๘๑,๔๐๖ บาท 
- การผาตัดตอกระจก ปจจัยคาใชจายอยูที่ราคาของเลนส โดยคาใชจายโดยเฉลี่ยในป  

พ.ศ. ๒๕๕๗ สูงข้ึนรอยละ ๑๕๒ จากป พ.ศ. ๒๕๕๒ และป พ.ศ. ๒๕๕๗ (สวนใหญเปน
คาใชจายที่เกิดในโรงพยาบาลเอกชนข้ึนนํา) 

- โรคเขาเสื่อมและการผาตัด มีคาใชจายสูงข้ึนรอยละ ๒๐ เมื่อเทียบกับคาใชจายในป  
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยการผาตัดโรคเขาเสื่อมและผาตัดขอเขา มีคาใชจายสูงที่สุดในโรงพยาบาล
เอกชนชั้นนํา 

- โรคหวัด คาใชจายในป พ.ศ. ๒๕๕๗ สูงข้ึนรอยละ ๕๒ เมื่อเปรียบเทียบกับคาใชจาย 
ใน พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยในโรงพยาบาลเอกชนข้ันนํามีคาใชจายสูงที่สุด 

และจากการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบปจจัยตาง ๆ พบวา โรงพยาบาลที่มีผูปวยตางชาติ 
มารับการรักษามีราคาสูงกวาโรงพยาบาลที่มีชาวตางชาติมารับการรักษาในจํานวนนอย 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
๑. กระทรวงสาธารณสุขควรมีการแบงชนิดและลักษณะของโรงพยาบาลเอกชนให 

ประชาชนไดเขาใจมากข้ึน รวมถึงมีการสงเสริมธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในระดับกลาง เพื่อดูแล
คนไทยเปนหลักใหมากข้ึน 

๒. ผูประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ควรมกีารนําเสนอขอมูลคาใชจายในการรักษาพยาบาล 
ในโรงพยาบาลผานทางเว็บไซตของโรงพยาบาลหรือผานชองทางอ่ืน ๆ ที่ทันสถานการณและ
สามารถเขาถึงไดเสมอ 

๓. ประชาชนควรรูสิทธิเบื้องตนในการรักษาของตนที่มีอยู และควรศึกษาถึงคารักษาพยาบาล 
ที่ตองการใหรับบริการ หรือควรหาขอมูลตาง ๆ ของโรงพยาบาลนั้น ๆ กอน 



ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๒/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

 
หนวยงานที่รับผิดชอบ 
  

 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 กระทรวงสาธารณสุข ไดดําเนินการเชิญหนวยงานที่เก่ียวของประชุมหารือและจัดสง
หนังสือขอความเห็นเก่ียวกับขอเสนอแนะดังกลาวเพิ่มเติมจากหนวยงานที่เก่ียวของแลว สรุปได
ดังนี ้

๑. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย : ไมเห็นดวยหากมีการแบงชนิดลักษณะของโรงพยาบาล 
เอกชนและตีพิมพหรือเผยแพรใหประชาชนรับทราบ เนื่องจากยังขาดการสังเคราะหขอดีและ
ขอเสียของการแบงชนิดและลักษณะของโรงพยาบาลเอกชน และผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน
หากมีการดําเนินการดังกลาว 

๒. ขอแนะนําตอผูประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน : การแจงหรือแสดงคาใชจายที่ 
เกิดข้ึนจริงใหประชาชนหรือผูปวยที่ตองการเขารับการรักษา ณ โรงพยาบาล ไดทราบคาใชจาย
จริงตามชนิดของทุกโรคใหชัดเจนเพื่อทราบและเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ เปนกรณีที่
โรงพยาบาลเอกชนจะตองดําเนินการตามกฎหมายกําหนดแลว (พระราชบัญญัติสถานพยาบาล 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓๒) 

๓. ขอแนะนําตอประชาชนผูที่ตองเขารับบริการ : เห็นดวยตามขอเสนอใหประชาชน 
ควรตรวจสอบสิทธิของตนเองและควรมีชองทางที่งายตอการตรวจสอบขอมูลและเปรียบ
คารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชนแตละแหงกอนเขารับบิการ จัดใหมีบุคลากรทาง
การแพทยเปนผูชวยใหขอมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกรับบริการของประชาชนในราคา
ที่เหมาะสม อยางไรก็ดีในบริการทางการแพทยบางประเภท เชน การเจ็บปวยฉุกเฉินเปน
อันตรายถึงชีวิต จําเปนจะตองมีกลไกอ่ืนในการใหความคุมครองในเร่ืองคารักษาพยาบาล 
เนื่องจากภาวะฉุกเฉินมีความซับซอนมากกวาบริการทางการแพทยทั่วไป กลไกการเปรียบเทียบ
ราคาไมสามารถสรางหลักประกันการเขาถึงบริการทางการแพทยที่เหมาะสมได 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 

หมายเหตุ  
 

 เก่ียวกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายเนื่องจากมีปญหาในเร่ืองของการขาดการสังเคราะหที่ดี 
ดังนั้น  ควรมีการศึกษาการดําเนินการตามขอเสนออยางละเอียดกอนเสนอใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาและหากมีการกําหนดมาตรการควบคุมการคากําไรเกินควรของโรงพยาบาลเอกชน 
ควรมีการศึกษาวิเคราะหกอนวากําไรที่เกิดข้ึนหรือไม พรอมดําเนินการวิเคราะหหาสาเหตุ
ที่แทจริงเพิ่มเติมตอไป 
 



๒๐.  รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง  รายงานการศึกษาและติดตามความกาวหนาเชิงวิชาการ  
  เรื่อง การเชื่อมโยงแผนการคมนาคมขนสงของประเทศกับเขต 
  พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
    คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการคมนาคม 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๔๓/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 จากการศึกษาและติดตามความกาวหนาของแผนการคมนาคมขนสงของประเทศ 
ที่เชื่อมโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พบวา แผนการคมนาคมขนสงไดดําเนินการตาม 
“ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๕” โดยเนนความสําคัญใหเกิดการเชื่อมโยงกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซ่ึงมี
ความกาวหนาไปตามยุทธศาสตรดังกลาว อันไดแก การยกระดับความคลองตัวในการเดินทาง
และการขนสงดวยการปรับปรุงเสนทางหลวงระหวางเมือง การกอสรางโครงขายเสนทางใหม ๆ 
ใหเปน ๔ ชองจราจร การเชื่อมตอการคมนาคมขนสงกับประเทศเพื่อนบาน การปรับเปลี่ยน
รูปแบบการขนสงที่พึ่งพาทางถนนเปนหลัก ไปสูรูปแบบที่มีตนทุนตอหนวยที่ต่ํากวาดวยการ
ขนสงทางราง การปรับปรุงโครงขายทางรถไฟตามโครงสรางพื้นฐานทีม่ีอยูเดิม และการกอสราง
โครงสรางพื้นฐานทางรางใหม ไดแก โครงการกอสรางรถไฟทางคู โครงการทางรถไฟสายใหม 
โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โครงการรถไฟความเร็วสูง 
 อยางไรก็ตาม การดําเนินการดังกลาวนี้ยังมีอุปสรรคบางประการเก่ียวกับงบประมาณที่
ตองพึ่งพาแหลงเงินทุนจากภายนอก รวมถึงปจจัยอ่ืน ๆ อันเก่ียวกับเนื่องกับการพัฒนาเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ อาทิ ที่ตั้งของเขตนิคมอุตสาหกรรม และโครงสรางพื้นฐานอื่นที่ยัง
ไมชัดเจน ตลอดจนปญหาการเวนคืนที่ดิน 

ปญหาและอุปสรรค 
๑. ในจังหวัดเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษพบวา เสนทางเขาสูพื้นที่อุตสาหกรรมหรือถนน 

ที่เชื่อมโยงพื้นที่ดานศุลกากร คลังสินคา หรือชุมชนใกลเคียงยังไมไดรับการพัฒนาใหเปน ๔ 
ชองจราจร ไดตลอดเสนทาง 

๒. การพัฒนาเสนทางถนนที่เชื่อมตอประเทศไทยกับประเทศเพื่อบานสวนใหญ 
เสนทางในเขตเพื่อนบานยังเปนขนาด ๒ ชองจราจร ทําใหขาดความคลองตัวตอการจราจร
ขนสงและบางแหงมีความแออัดบริเวณดาน เนื่องจากปริมาณสินคาเพิ่มข้ึน อีกทั้งการขาด
ศูนยขนถายสินคาบริเวณชายแดน 

๓. การลงทุนดานการคมนาคมขนสงทางรางยังลาชากวาเปาหมาย ยังไมมีความชัดเจน  
ทั้งเงินลงทุน แหลงทุน และระยะเวลากอสราง 

๔. การกอสรางรางรถไฟยังไปไมถึงทาเรือแหลมฉบัง ทําใหเกิดความแออัดของ 
รถบรรทุกสินคาจากการขนถายสินคาจากสถานีรถไฟแหลมฉบังไปยังหนาทาเรือแหลมฉบงั 



๕. การพัฒนาการคมนาคมทางอากาศในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษไมเพียงพอ 
ปจจุบันมีการพัฒนาเฉพาะสนามบินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแมสอด จังหวัดตาก เทานั้น 

๖. งบประมาณในการลงทุนโครงสรางพื้นฐานไมเพียงพอ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย 
ลงทุนโครงการขนาดใหญหลายโครงการ อาทิ รถไฟ ระบบราง ถนนมอเตอรเวย ทาเรือน้ําลึก 

ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาและอุปสรรค 
๑. เสนทางที่เชื่อมโยงระหวางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมดจะเปนทางหลวง 

อาเซียน (Asian Highways) หรือทางรถไฟ เนื่องดวยประเทศไทยไดเขาสูการเปนประชมคม
เศรษฐกิจอาเซียนแลว บุคคล สินคา และบริการจะมีการเคลื่อนยายผานเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษตาง ๆ เขาและออกจากประเทศไทยเปนจํานวนมาก จึงสมควรเรงรัดพัฒนาใหเปน
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. เรงสรางความชัดเจนของการลงทุนดานการคมนาคมขนสงทางรางที่เชื่อมโยง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยเร็ว 

๖. เรงดําเนินการกอสรางทางรถไฟถึงหนาทาเรือแหลมฉบังโดยเร็ว  
๗. รัฐบาลควรใหความสําคัญกับการคมนาคมขนสงทางอากาศเพื่อรองรับความตองการ 

ดานโลจิสติกสของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีกิจกรรมดานการทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึนเพื่อ
ปองกันการเนาเสียของสินคา การคมนาคมขนสงทางอากาศจึงควรไดรับการพัฒนา เรงรัดใหมี
การสํารวจ กําหนดพื้นที่ใกลเคียงนั้น ๆ วามีสถานที่ใดบางที่เหมาะสมสําหรับการพัฒนาใหเปน
สนามบินเพื่อสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

๘. เรงพัฒนากอสรางทาเรือปากบารา จังหวัดสตูล ใหเปนทาเรือขนสงสินคาระหวาง 
ประเทศดานตะวันตกของประเทศไทยเพื่อใหเปนทาเรือสงออกสินคาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมจากพื้นที่ภาคใต อีกทั้งควรมีการพัฒนาเสนทางการขนสงทางบกเพื่อเชื่อมตอการ
ขนสงสินคากับทาเรือสงขลาและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา (หาดใหญ – สะเดา) 

๙. รัฐควรมีมาตรการดานการระดมทุนเพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนมี
สวนรวมในการลงทุนโครงสรางพื้นฐานในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอีกทางหนึ่ง 

๑๐. เรงดําเนินการกําหนดพื้นที่และที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาใหเปน 
รูปธรรมโดยเร็ว และจัดตั้งหนวยงานใหบริการดานการขนสงสินคา พิธีการศุลกากร เบ็ดเสร็จ 
ณ จุดเดยีว (One Stop Service : OSS) ในแตละพื้นที่ใหครอบคลุมทุกข้ันตอนของการบริการ 

 
ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
  

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๖๐/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตลุาคม ๒๕๕๙ 



หนวยงานที่รับผิดชอบ 

  

สํานักนายกรัฐมนตรี 
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต)ิ 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

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 
เร่ิมกอสรางป ๒๕๖๐ ถนนสาย สข.๑๐๒๗ – ปาดังเบซาร ระยะทาง ๑๐ กม. กําหนดแลวเสร็จป 
๒๕๖๐ 
  ๑.๖ เขตพฒนาเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย : โครงการทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๑ 
แยกสาย ๒ บานหนองสองหอง – อ.ทาบอ – อ.ศรีโยงใหม และรถไฟทางคูขนานขอนแกน – 
หนองคาย ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๒๑๒ อ.โพนพิสัย – บึงกาฬ ตอนที่ ๒ และถนนสาย ก     
ผังเมืองรวมหนองคาย 
 ๒. เรงดําเนินการกอสรางและปรับปรุงดานศุลกากรศูนยเปลี่ยนถายสินคาและสะพาน  
ขามแมน้ําเมยแหงที่ ๒ รวมทั้งระบบโครงขายคมนาคมโดยรอบใหเปนไปตามแผน                มี
ความกาวหนาหลายโครงการ อาทิ โครงการดานศุลกากรหนองคายและลานตรวจสินคาแหงใหม 
คาดวาจะแลวเสร็จ มกราคม ๒๕๖๒ โครงการดานศุลกากรสะดาแหงใหม คาดวาจะแลวเสร็จ
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดานศุลกากรปาดังเบซาร อยูระหวางปรับปรุงอาคารคาดวาจะแลวเสร็จ
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.  เรงดําเนินการกอสรางทางรถไฟถึงหนาทาเรือแหลมฉบังเร่ิมกอสรางตั้งแตเมษายน 
๒๕๕๙ คาดวาจะแลวเสร็จตุลาคม ๒๕๖๐ 
 ๗. รัฐบาลควรใหความสําคัญกับการคมนาคมขนสงทางอากาศเพื่อรองรับความ
ตองการดานโลจิสติกสของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยรัฐไดจัดสรรงบประมาณปรับปรุงทา
อากาศยานแมสอด จ.ตาก ระหวางป ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ เปนเงิน ๑,๕๓๙,๕๖ ลานบาท 
 ๘. เรงพัฒนากอสรางทาเรือปากนารา จังหวัดสตูล ใหเปนทาเรือขนสงสินคาระหวาง
ประเทศดานตะวัน.....ของประเทศไทย อยูระหวางศึกษาทบทวน สํารวจออกแบบรายละเอียด
และจัดทํา EIA ของโครงการทาเรือน้ําลกึปากนารา คาดวาจะแลวเสร็จธันวาคม ๒๕๖๐  
 ๙. รัฐมีมาตรการดานการระดมทุน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชนมีสวนรวม
ในการลงทุน โครงสรางพื้นฐานในการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยไดปรับปรุงกระบวน
การข้ันตอนในการจัดเตรียมและพิจารณาโครงการใหเอกชนรวมลงทุน ในกิจการภาครัฐ 
(Public Private Partnership : PPP) จากเดิมที่ใชเวลา ๒๕ เดือน ใหเหลือ ๙ เดือน โดย
ปจจุบัน โครงการในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่กําหนดใหเอกชนมีสวนรวมในการลงทุน 
ไดแก ศูนยเปลี่ยนถายรูปแบบการขนสงสินคาเชียงของและโครงการกอสรางมอเตอรเวย 
หาดใหญ – สะเดา 
 ๑๐. เรงดําเนินการกําหนดพื้นที่และที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และจัดตั้ง
หนวยงานใหบริการดานการขนสงสินคา พิธีการศุลกากร เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One stop 
Service : OSS) ในแตละพื้นที่ใหครอบคลุมทุกข้ันตอนของการบริการ 
  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 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 
 
 

หมายเหตุ  -  



๒๑.  รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง  การปรับโครงสรางองคกรภาครัฐจัดโครงสรางการบริหาร     
  สวนราชการดานการทองเท่ียว 
    คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการทองเท่ียว  

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๔๓/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สรุปสาระสําคัญ 
 คณะอนุกรรมาธิการดานการทองเที่ยว ในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และการทองเที่ยว สภานิติบัญญัติแหงชาติ พิจารณาปญหาการบริหารโครงสราง
สวนราชการดานการทองเที่ยว เห็นวา ประเทศไทยมีหลายหนวยงานที่มีภารกิจในการสงเสริม
และพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว อาทิ คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กรมการทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย องคการ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) สํานักงานพัฒนา
พิงคนคร (องคการมหาชน) สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) 
แตการปฏิบัติงานของหนวยงานขาดการบูรณาการระหวางหนวยงาน เนื่องจากแตละภาคสวน
จะปฏิบัติงานเฉพาะภารกิจขององคกรแตไมทราบกลไกการขับเคลื่อนในภาพรวมวาแตละ
องคกรมีบทบาทหนาที่แตกตางกันอยางไร กอใหเกิดการแยกสวนการทํางาน ตลอดจนมีความ
ซับซอนของภารกิจและอํานาจหนาที่ระหวางหนวยงานภาครัฐกับภาคสวนที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยวทั้งที่อยูและที่ไมไดอยูภายใตการกํากับดูแลของกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
สงผลใหงานแตละสวนไมสามารถเชื่อมโยงสนับสนุนและสงเสริมระหวางกันได ซึ่งถือเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาการทองเที่ยวของประเทศไทย 
 คณะอนุกรรมาธิการไดมีการประชุมหารือกับหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของทั้งในสวน
ภาครัฐและเอกชน เก่ียวกับแนวทางการปฏิรูปและพัฒนา โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ
เก่ียวกับการบริหารสวนราชการดานการทองเที่ยว ดังนี้ 
 ๑.  การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยว
แหงชาติที่เปนรูปธรรม 
  หากรัฐบาลตองการสรางความเติบโตใหกับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไทย ควรนํา
กลไกของคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาตมิาขับเคลื่อนการบูรณาการงานดานการ
ทองเที่ยวของทุกหนวยงาน 
 ๒. การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานตาง ๆ ที่ เ ก่ียวของกับ
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวทั้งระบบ 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (ป พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
กําหนดใหมี “การบูรณาการการทํางานของหนวยงานภาครัฐที่มีภารกิจดานการทองเที่ยว 
โดยใหมีการพัฒนาแบบการรวมศูนยภายใตสายงานเดียวกัน เพื่อใหการขับเคลื่อนการพัฒนา
ดานการทองเที่ยวไปในทิศทางเดียวกันไวอยูแลว หากหนวยงานทั้งหมดสังกัดอยูภายใต
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา จะสามารถทํางานรวมกันและกําหนดทิศทาง การดําเนินงาน



ที่ชัดเจน ลดปญหาการทํางานที่ซ้ําซอนลง อีกทั้งยังเปนการสรางความสะดวกตอการทํางาน
รวมกับภาคเอกชนไดอีกดวย 
 ๓. การทํางานรวมกันระหวางหนวยงานดานการทองเที่ยวกับหนวยงานในพื้นทีต่ั้งของ
แหลงทองเที่ยว 
  เนื่องจากแหลงทองเที่ยวที่มีอยูในประเทศไทยอยูอยางกระจายตัวทั่วประเทศ ทําให
ประสบปญหาในการดูแลรักษาและพัฒนาเพื่อใหเกิดความยั่งยืน 
  ดังนั้น เพื่อใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีการพัฒนาที่ยั่งยืน หนวยงานดานการ
ทองเที่ยวควรจะมีการบูรณาการหรือการทํางานรวมกับหนวยงานในพื้นที่ตั้งของแหลงทองเทีย่ว
โดยใหหนวยงานที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว ไดแก กรมการทองเที่ยว การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
องคการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน (องคการมหาชน) ดําเนินงานอยู
ภายใตกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อใหมีการบูรณาการเร่ืองการปฏิบัติงานและงบประมาณ
รวมกัน ภายใตกลไกการขับเคลื่อนของคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ ตลอดจน
ใหมีการดําเนินงานรวมกับจังหวัดตาง ๆ โดยมีผูวาราชการจังหวัดของแตละจังหวัดในพื้นที่ตั้ง
ของแหลงทองเที่ยวเปนผูกํากับดูแลการดําเนินงานดานการทองเที่ยวในแตละจังหวัด  

 
ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๗๗/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

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



  ๑.๕ การขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติภายใต
คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติในระยะที่ผานมา ยังไมบรรลุผลในเชิงปฏิบัติมากนัก 
เนื่องจากขาดความตอเนื่องและการสนับสนุนอยางจริงจังในเชิงนโยบาย 
 ๒. แนวทางการจัดโครงสรางการบริหารราชการดานการทองเที่ยว  
  ๒.๑ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทองเที่ยวที่ เปนรูปธรรม โดยนํากลไกของ
คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติมาขับเคลื่อนบูรณาการงานดานการทองเที่ยวของ
ทุกหนวยงาน 
   ๒.๑.๑ คณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ ไดมีบทบาทมากข้ึนใน
การดําเนินงานเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศในปจจุบัน ทั้งการจัดทํา
แผนพัฒนาการทองเที่ยวแหงชาติ การผลักดันนโยบายที่สําคัญ การพัฒนาภายใตเขตพัฒนา    
การทองเที่ยว และการสนับสนุนแผนงาน/โครงการ ภายใตงบบูรณาการการสรางรายไดจาก 
การทองเที่ยวและบริการ สอดคลองตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัตินโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ 
   ๒.๑.๒ โครงสรางหนวยงานดานการทองเที่ยวในปจจุบันเปนโครงสราง 
ที่สงเสริมการทํางานไดดีอยูแลว แตปญหาที่เกิดข้ึนมีสาเหตุเกิดจากผูที่ปฏิบัติงานมากกวา    
ซึ่งหากคณะกรรมการนโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ ที่มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน ดําเนินการ
ขับเคลื่อนโยบายดานการทองเที่ยวไดอยางเปนรูปธรรม จะสามารถพัฒนาการทองเที่ยว เพื่อให
เปนแหลงรายไดของประเทศและกระจายรายไดสูชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
   ๒.๑.๓ เพิ่มสัดสวนภาคเอกชนในองคประกอบของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการมากข้ึน เพื่อมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและการประสานการพัฒนาสู
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
  ๒.๒ การบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานที่เก่ียวของโดยมาสังกัดอยู
ภายใตกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
   ๒.๒.๑ ควรยึดตามโครงสรางเดิมของหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวง
การทองเที่ยวและกีฬาไว ๓ หนวยงาน สวนอีก ๓ หนวยงานที่เปนองคการมหาชนใหยังคง
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิม เพื่อความคลองตัวในการบริหารงานและการดําเนินงาน
ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล อยางไรก็ตาม เพื่อใหการดําเนินงานขององคการมหาชน
ทั้ง ๓ หนวยงานดังกลาว เปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงควรมีผูบริหารของกระทรวงการทองเที่ยว
และกีฬา เปนกรรมการโดยตําแหนงในคณะกรรมการบริหารทัง้ ๓ หนวยงาน 
   ๒.๒.๒ การดําเนินงานของทั้ง ๖ หนวยงาน จะตองมีการบูรณาการรวมกัน 
ภายใตกรอบนโยบาย ทิศทาง และเปาหมายเดียวกัน และการดูและกํากับโดยคณะกรรมการ 
นโยบายการทองเที่ยวแหงชาติ 
   ๒.๒.๓ ใหมีสํานักงานนโยบายการทองเที่ยวและกีฬา เปนหนวยงานระดับกรม 
ในสังกัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เพื่อทําหนาที่เสนอแนะนโยบาย และยุทธศาสตร
ระดับชาติ รวมถึงการกํากับติดตามใหเปนไปตามนโยบายเชนเดียวกับสํานักงานนโยบายและ
แผนพลังงานเพื่อความเปนเอกภาพในการดําเนินงานและเกิดการบูรณาการการทํางานรวมกัน 
ซึ่งการจัดตั้งหนวยงานใหมตองเปนไปตามข้ันตอนของสํานกังาน ก.พ.ร. โดยให “คณะกรรมการ
พัฒนาโครงสรางระบบราชการของกรทะรวง” เปนผูพิจารณาและนําเสนอความจําเปนในการ
จัดตั้งสํานักงาน 
  ๒.๓ การทํางานรวมกันระหวางหนวยงานดานการทองเที่ยวกับหนวยงานในพื้นทีต่ัง้
ของแหลงทองเที่ยว โดยกําหนดใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูกํากับดูแลโครงการ 
   ๒.๓.๑ การดําเนินการพัฒนาการทองเที่ยวในระดับพื้นที่/จังหวัด ควรดําเนินการ
ภายใตกลไกและเคร่ืองมือที่มีอยูแลว เชน คณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยวประจําเขต



พัฒนาการทองเที่ยว ผลักดันแผนพัฒนาการทองเที่ยวภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวสูการปฏิบัติ 
สวนจังหวัดที่อยูนอกเขตพัฒนาการทองเที่ยวดําเนินการภายในบทบาทของคณะกรรมการและ
แผนพัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัด 
   ๒.๓.๒ การจัดทําแผนตองใหสอดคลองกับสถานการณทองเที่ยว ซึ่งแผนปฏิบัติการ
ตองประกอบดวย แผนงานยุทธศาสตร โดยผานการบูรณาการจากหนวยงานที่เก่ียวของ เนื่องจาก
ดานการทองเที่ยวมีผูมีสวนไดสวนเสียคอนขางมาก โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  การ
ดําเนินการไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม จึงตองเปนแผนที่กําหนดเปาหมายทุกหนวยงานตอง
ระดมความเห็นรวมกัน 
   ๒.๓.๒ ควรหาแนวทาง วิธีการเพื่อใหมีการทํางานรวมกันเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยผูวาราชการจังหวัดเปนผูกํากับการทํางานในแตละพื้นที่/จังหวัด 
  

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒.  รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง  ขอเสนอเชิงนโยบายมาตรฐานวิชาชีพครูและใบอนุญาต 
  ประกอบวิชาชีพครู 
    คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญตัิแหงชาติ 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๔๔/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันศุกรที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙๕ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปนกลุมบุคคลที่มีความสําคัญในการสรางสังคมอุดม
ปญญา วางรากฐานความรู สรางองคความรูใหกับผูเรียนเพื่อพัฒนาประเทศใหเกิดความยั่งยืน
และมีความเขมแข็งได การพัฒนาครูใหมีมาตรฐานจึงเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและผูเรียน ปจจุบันมาตรฐานวิชาชีพครูจึงถูกกําหนดดวยขอบังคับคุรุสภาวาดวย
มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๖  และขอบังคับคุรุสภาวาดวยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
แตก็ยังมีปญหาและอุปสรรคที่จําเปนตองไดรับการแกไขปรับปรุงทั้งในสวนมาตรฐานวิชาชีพ
และใบอนุญาตประกอบอาชีพครู เพื่อเปนรากฐานในการขับเคลื่อนระบบมาตรฐานวิชาชีพครู 
การพัฒนาและประกันคุณภาพครูใหครูเปนวิชาชีพชั้นสูงและมีความสําคัญตอการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศ 
 จากสภาพปญหาดังกลาว จึงจําเปนตองกําหนดหลักการในการทบทวน “ระบบ” 
มาตรฐานวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู กลาวคือ ตองเชื่อมโยงระบบการจัด
การศึกษาและหลักสูตรในสถานศึกษา ระบบการผลิตครู ระบบการฝกอบรมครูใหม และระบบ
การพัฒนาวิชาชีพครูใหสอดรับกันทั้งระบบ ในขณะเดียวกันตองทําใหระบบมีความยืนหยุน
เพียงพอที่จะรองรับความหลากหลาย ตั้งแตชองทางการเขาสูวิชาชีพ ตลอดจนถึงเสนทางการ
พัฒนาในวิชาชีพในการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทได เพื ่อสงเสริมคุณภาพ      
ในกระบวนการผลิตและพัฒนาครูทั้งระบบอยางแทจริงในอนาคต 

ขอเสนอแนะ 
 ๑) ควรกําหนดมาตรฐานวิชาชีพครูใหครอบคุลมการพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต การเปนครูโดยพิจารณาชวงเวลาตามกระบวนการในวิชาชีพ ตั้งแตชวงที่เปน
นักศึกษาฝกหัดครู (Prospective Teachers) ชวงครูใหมหรือครูผูชวย (Beginner Teachers) 
ชวงครูประจําการ (In-service Teachers) ดวยเหตุนี้จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนมาตรฐานวิชาชีพครู
ใหมี ๓ ระดับสอดคลองกัน คือ มาตรฐานหลักสูตรฝกหัดครู มาตรฐานหลักสูตรอบรมครูใหม 
และมาตรบานเพื่อการตออายุหรือเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู 
 ๒) ควรวางระบบมาตรฐานหลักสูตร ฝกหัดครูใหมีชองทางที่หลากหลายข้ึนในการเขาสู
วิชาชีพเพื่อรองรับผูที่สําเร็จการศึกษาโดยตรงในสาขาครุศาสตรหรือศึกษาศาสตรและผูสําเร็จ
การศึกษาในสาขาอ่ืน ๆ  
 ๓) ควรเพิ่มความสําคัญในสวนของศาสตรการสอน (Pedagogy) เพื่อใหครูมีความสามารถ
ในการบูรณาการเนื้อหากับวิธีสอน (Pedagogical Content Knowledge) รวมทั้งใหครู
สามารถสอนเพื่อใหเกิดทักษะการคิดทีเ่ปนที่ตองการในศตวรรษที่ ๒๑ ได 



 ๔) ควรวางระบบใหเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางการปฏิบัติการสอนในหองเรียน 
(Classroom Teaching Practice) และการป รับป รุงการปฏิบัติ การสอนในหอง เ รี ยน 
(Improving Classroom Teaching Practice) ใหเปนวงจรตอเนื่อง 
 ๕) ควรกําหนดมาตรฐานวิชาชีพครูใหมโดยยึดหลักการกําหนดมาตรฐานในรูปของ
สมรรถนะในวิชาชีพ (Professional Competency) ที่มีความชัดเจน สามารถนําไปสูการออกแบบ
พัฒนาหลักสูตรการผลิตและพฒันาครูตลอดจนการประเมินหลักสูตรไดอยางเปนรูปธรรม 
 ๖) ควรมีการจําแนกประเภทของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและมีการจัดหมวดหมู
ใหรองรับความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในวิชาชีพครู  
 ๗) ควรแยกระดับของใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแตละประเภทเพื่อใหสะทอน
เจตนารมณในการพัฒนาครูตลอดชีวิตในวิชาชีพ โดยเร่ิมตั้งแตใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ชั่วคราว (Temporary Teacher License) สําหรับครูใหม ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
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
ผลิตครูเพิ่มข้ึน โดยสรางเครือขายความเชื่อมโยงกับสถานศึกษาหรือโรงเรียนเพื่อการพัฒนาครู
อยางตอเนื่อง 
 ๙) ควรกระจายอํานาจใหสถานศึกษามีการตัดสินใจหรือใชดุลพินิจของโรงเรียนนั้น ๆ 
ในการเลือกสรรครูที่มีความรู ความสามารถอยางแทจริง สถานศึกษาหรือโรงเรียนควรมี
บทบาทเปน Professional Learning เพื่อเชื่อมโยงไปสูการพัฒนาครูและคุณภาพของครู
อยางเปนระบบ 
 ๑๐) ควรใหมีการทบทวนและปรับแกมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาใหแลวเสร็จเปน
อันดับแรก จากนั้น ควรเรงปรับเปลี่ยนหลักสูตรการผลิตครูใหเปนหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
(Competency – Based Curriculum) ทั้งหมด ในขณะเดียวกันตองปรับปรุงระบบการสอบ
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและการขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหสอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานใหม รวมทั้งการปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะครูและการขอ
ตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานใหม รวมทั้งการปรับปรุง
หลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะครู โดยอาจพิจารณาบังคับใชมาตรฐานดังกลาวเฉพาะ
กับครูรุนใหม เพื่อลดผลกระทบกับครู โดยอาจพิจารณาบังคับใชมาตรฐานดังกลาวเฉพาะกับ
ครูรุนใหม เพื่อลดผลกระทบกับครูประจําการที่มีจํานวนมาก 
 ๑๑) ควรเรงตั้งคณะทํางานรวมจากหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อนําขอเสนอและประเด็น
พิจารณาของคณะกรรมาธิการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติขางตนไปดําเนินการ
วางแผนและนําข้ันตอนสูการปฏิบตัิใหเกิดผลเปนรูปธรรมที่ชัดเจนและเกิดความเปนธรรมตอครู
ประกอบการและนิสิตนักศึกษาครูที่มีอยูทั้งหมด โดยยังคงยึดหลักการตามเจตนารมณของการ
เสริมสรางเขมแข็งในวิชาชีพครูของประเทศเปนสําคัญ 

 
 
 



ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

- 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

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

- 
 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓.  รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง  การการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  เลมท่ี ๑ : ดานกฎหมาย 
    คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๔๔/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันศุกรที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สรุปสาระสําคัญ 
 คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ไดดําเนินการพิจารณาศึกษาการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมุงเนน ๓ ประเด็นหลัก ไดแก ๑) การบูรณางานดานการ
สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเขากับการพัฒนากระแสหลัก ๒) บทบาทภาคประชาสังคม
กับการดําเนินงานดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรดานคนพิการ 
ซึ่งมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนงานดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติคนพิการ ในรอบ ๒๐ ป 
ที่ผานมา และ ๓) พันธกรณีระหวางประเทศ ไดแก อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD) รวมถึงขอตกลงและความรวมมือระหวาง
ประเทศอ่ืน 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
อยูเย็นเปนสุขรวมกัน (inclusive Society) โดยมีขอเสนอแนะดานกฎหมายเก่ียวกับการ
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) เพื่อพัฒนากลไกหนุนเสริมการสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
เพื่อใหคนพิการสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากบริการจัดการศึกษาอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ 
เชน การจัดตั้งศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ เปนตน 
  ๒) เพื่อจัดสรรหาทรัพยากรในการสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการให
เปนธรรมมากข้ึน 
  ๓) ควรเรงดําเนินการเพื่อใหประเทศไทยเขาเปนภาคีและใหสัตยาบันตอพิธีสาร
เลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Option Protocol to the Convention on the Rights 
of Persons with Disabilities) เพื่อเปนกลไกการคุมครองสิทธิคนพิการใหมีความสมบูรณและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  ๔) ควรเรงดําเนินการเพื่อใหประเทศไทยเขาเปนภาคีและใหสัตยาบันตอสนธิสัญญา
มารราคิชเพื่ออํานวยความสะดวกในการเขาถึงงานที่มีการโฆษณาแลวสําหรับคนตาบอด  
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 ตลอดจนบริการอ่ืน รวมทั้งการชวยเหลือ
อยางสมเหตุสมผล เทาเทียม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๔๘/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ เดือน สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 ๑. การยกระดับและปรับปรุงประสิทธิภาพของกลไกการขจัดการเลือกปฏิบัติโดย  
ไมเปนธรรมตอคนพิการนั้น อยูระหวางการดําเนินการในสวนที่เก่ียวของกับการขจัดการเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรมตอคนพิการ ผานกลไกของคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย เพื่อพิจารณาและ
นําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
ตอไป 
 ๒. การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดออกกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๙ ปรับปรุงการแบงสวน
ราชการและอํานาจหนาที่ภายในกรมฯ ใหสอดคลองกับภารกิจที่เพิ่มข้ึนและเหมาะสมกับสภาพ
ของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําใหการปฏิบัติภารกิจตามหนาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 



 ๓. การเพิ่มบทบาทการมีสวนรวมของสตรีพิการ 
  กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไดดําเนินการเสริมพลังสตรีพิการ 
พัฒนาศักยภาพเครือขายสตรีพิการ และเสริมสรางกลไกการทํางานของเครือขายสตรีพิการ 
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 การสนับสนุนศูนยบริการคนพิการ โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
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 สัญญาว าด วยสิทธิ คนพิ การ (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 เห็นชอบหลักการในการดําเนินการเก่ียวกับสนธิสัญญามารราเคช เพื่ออํานวย
ความสะดวกในการเขาถึงงานที่มีการโฆษณาแลวสําหรับคนตาบอด คนพิการทางการเห็น และ
คนพิการทางสื่อสิ่งพิมพ 
  ๘.๒ ใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตามหนาและภารกิจตอไป 
   กระทรวงพาณิชย โดยกรมทรัพยสินทางปญญาไดดําเนินการแกไขพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ (ในสวนที่เก่ียวกับขอยกเวนการละเมิดลิขสิทธิ์สําหรับคนพิการ) เพื่อรองรับ
การเขาเปนภาคีสนธิสัญญามารราคิช และเมื่อเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐ ไดเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อขอความเห็นชอบ จะไดสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีตอไป 
 ๙. การออกกฎหมายวาดวยการจัดสภาพแวดลอมสาธารณะที่ทุกคนสามารถเขาถึงและ
ไดประโยชน อยูในระหวางการพิจารณาของคณะอนุกรรมการดานกฎหมาย ในการแกไข
ปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แกไขเพิ่มเติม 



(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ในประเด็นการเขาถึงและใชประโยชนไดจากสิ่งอํานวยความสะดวก
อันเปนสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความชวยเหลืออ่ืนจากรัฐ 
  

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔.  รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง  การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  เลมท่ี ๒ : ดานผลกระทบตอคนพิการ 
    คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการสังคม เดก็ เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส  

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๔๖/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันศุกรที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙๕ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ไดดําเนินการพิจารณาศึกษาสงเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมุงเนน ๓ ประเด็นหลัก ไดแก ๑) การบูรณางานดานการสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเขากับการพัฒนากระแสหลัก ๒)  บทบาทภาคประชาสังคมกับการ
ดําเนินงานดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรดานคนพิการ    
ซึ่งมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนงานดานการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในรอบ ๒๐ ป
ที่ผานมา และ ๓) พันธกรณีระหวางประเทศ ไดแก อนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention 
on the Rights of Persons with Disabilities : CRPD) รวมถึงขอตกลงและความรวมมือระหวาง
ประเทศอ่ืน เชน กรอบการดําเนินงานลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเซนได (The Sendai Framework 
for Disaster Risk Reduction 2015 – 2030) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ 
(Sustainable Development Goals : SDGs) และยุทธศาสตรอินชอนทําสิทธิใหเปนจริง : สูสังคม
บูรณาการปราศจากอุปสรรค (Incheon Strategy to Make the Right Real for Persons with 
Disabilities : Toward Inclusive Society) เปนตน 
 ทั้งนี้  รายงานผลการพิจารณาศึกษา เร่ือง “การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ” เลม ๒ : ดานผลกระทบตอคนพิการ ไดรวบรวมสาระสําคัญการดําเนินงานในป ๒๕๕๘ 
ดานผลกระทบตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประกอบดวยสาระสําคัญ ๒ 
สวน ไดแก สวนผลการพิจารณาศึกษาและสวนบทสรุปและขอเสนอแนะ โดยในสรุปของผลการ
พิจารณาศึกษาแบงออกเปน ๔ ดาน ไดแก  
 ๑. ดานผลกระทบตอการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปนการพิจารณา
ติดตามการบังคับใชกฎหมายรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย และแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ 
 ๒. ดานการจัดสัมมนาประเด็นที่เก่ียวของกับคนพิการ นําไปสูการจัดทําขอเสนอแนะ
ตอหนวยงานที่เก่ียวของ 
 ๓. ดานการศึกษาดูงานและหารือผูบริหารหนวยงานที่เก่ียวของกับคนพิการ 
 ๔. ดานการแกไขปญหาเรื่องรองเรียนและเรื่องอื่น ๆ ที่มีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
คนพิการ  

ขอเสนอแนะ 
 ๑) ควรเรงดําเนินการสนับสนุนและจัดตั้งศูนยบริการคนพิการ เพื่อใหคนพิการไดรับการ
พัฒนาศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางเหมาะสม โดยสงเสริมการมีสวนรวมของทองถ่ิน 



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 - 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

- 
 
 
 

 
หมายเหตุ  
 

 
- 
 

 

 

 



๒๕.  รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง  แนวทางการสงเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย 
  อิเล็กทรอนิกส (E - Commerce) เพ่ือรองรับการแขงขัน 
    คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงาน  

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๔๖/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สรุปสาระสําคัญ 
 เนื่องจากการพัฒนาอยางตอเนื่องของเทคโนโลยีและอุปกรณเคร่ืองมือสื่อสารจากระบบ
อินเตอรเน็ตนําไปสูรูปแบบการประกอบธุรกิจการคาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผูประกอบการ
ไดพัฒนาการขายสินคาหรือบริการผานออนไลน หรือที่เรียกวา “ธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส”  

(E - Commerce) เพิ่มข้ึน ปจจุบันมีผูประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง (SMEs) และ
ผูประกอบการขนาดใหญทั้งในและตางประเทศทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย
เปนจํานวนมาก และมีแนวโนมเพิ่มสูงข้ึนในอนาคต 
 อยางไรก็ดี พบปญหาเก่ียวกับการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ในหลายดาน 
เชน ปญหาเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค การหลอกลวงผูบริโภค การชําระเงินแลวไมไดรับ
สินคาหรือสินคาและบริการไมไดมาตรฐาน รวมทั้งปญหาการแขงขันอยางไมเทาเทียมกันของ
ผูประกอบการในแตละระดับ โดยเฉพาะการเขามาของเว็บไซตผูประกอบการจากตางประเทศ 
เพื่อใหบริการผูบริโภคในประเทศไทยและผูประกอบการรายยอยซึ่งประกอบธุรกิจพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส 
 จากปญหาดังกลาว จึงควรมีการปรับแกกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทั้งในดานกํากับดูแลและสงเสริม โดยพิจารณารายละเอียดของกฎหมาย
ที่เก่ียวของตาง ๆ และออกมาตรการกํากับดูแลผูประกอบการโดยวิธีการจดแจง หรือข้ึน
ทะเบียนผูประกอบการใหเขาสูระบบ โดยมีมาตรการภาษีในการสงเสริมและกํากับดูแล และ
กําหนดโครงสรางหนวยงานรับผิดชอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหเหมาะสม เพื่อสงเสริม
การคาในธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ใหเปนสวนสําคัญตามวัตถุประสงคของรัฐบาลในการ
ผลักดันใหประเทศไทยเปนประเทศการคา (trading nation) ตามเปาหมายที่ตั้งไว 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ขอสังเกต 
 ๑.  กฎหมายที่กํากับดูแลธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสในปจจุบันยังมีความซ้ําซอนกันอยู 
และมีการบังคับใชโดยมีเจตนารมณที่แตกตางกัน 
 ๒. ไมมีมาตรการเพื่อสงเสริมธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสอยางชัดเจน โดยเฉพาะการ
สงเสริมผูประกอบการในประเทศไทย 
 ๔. ขาดความนาเชื่อถือเก่ียวกับระบบความปลอดภัยในการชําระเงินเมื่อมีการสั่งซื้อ
สินคาหรือบริการผานการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทั้งในเรื่องความปลอดภัย
ในระบบการชําระเงิน และการรับประกันวาเม่ือมีการจายเงินไปแลวจะไดรับสินคาหรือบริการจริง 
และถูกตองกับคุณสมบัติของสินคาหรือบริการที่กําหนด 



 ขอเสนอแนะ 
 ๑. ใหกระทรวงพาณิชยเปนผูรับผิดชอบในการจดทะเบียนพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 
สําหรับกฎหมายที่มีความซ้ําซอนกันอยูในปจจุบัน อาทิ พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชยฯ และพ.ร.บ.
ขายตรงและตลาดแบบตรงฯ ควรมีการแกไขปรับปรุงใหเปนไปในแนวทางเดียวกันและ
สอดคลองกัน และกําหนดใหมีการประสานงานระหวางหนวยงานผูบงัคับใชกฎหมายที่เก่ียวของ
อยางบูรณาการและเปนระบบ 
 ๒. กําหนดประเภทธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว 
ในการออกกฎเกณฑเพื่อกํากับดูแลผูประกอบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยอาจพิจารณา
ตราพระราชกฤษฎีกาภายใต พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมทางเล็กทรอนิกส หรืออาจพิจารณา
แกไขกฎหมายเดิมที่มีอยูใหมีความเหมาะสม 
 ๓. กําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการแหงชาติข้ึน 
 ๔. กําหนดการจัดเก็บภาษีใหชัดเจน เนื่องจากยังมีชองวางเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส โดยอาจแกไขประมวลรัษฎากร รวมถึงควรมีการปรับแกไข พ.ร.บ.ศุลกากร 
โดยกําหนดมาตรการทางศุลกากร เพื่อใหเกิดความเปนธรรม 
 ๕. สงเสริมโครงสรางพื้นฐานการประกอบธุรกิจไทยทั้งการใหความรูพื้นฐานเก่ียวกับ
การทําธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการสงเสริมชองทางการคาไปยังตางประเทศ 
นอกเหนือจากมาตรการทางกฎหมาย 
 ๖. ควรกําหนดมาตรการรองรับในเร่ืองระบบรักษาความปลอดภัย และวิธีการปลอดภัย
ที่เก่ียวของกับการชําระเงิน 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๗๐/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงพาณิชย 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 ๑. กฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 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 
ไมถือวาเปนการดําเนินการที่ซ้ําซอนกัน ดังนั้น การแกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อนําเร่ืองการ
จดทะเบียนและการกํากับดูแลใหอยูภายใตหนวยงานเดียว ควรตองรับฟงความคิดเห็นจาก
ทุกภาคสวนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อกําหนดทิศทางนโยบายในการ
กํากับดูแลธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสใหผูประกอบการใชเปนชองทางการเขาถึงผูบริโภค
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลของประเทศไทย ๔.๐ 
 ๒. ปจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการคาไดเสนอรางพระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการเปน
พาณิชยกิจ ซึ่งรวมถึงการกําหนดกิจการประเภทพาณิชยอิเล็กทรอนิกสดวย โดยคณะรัฐมนตรี
รับหลักการแลว และอยูระหวางการพิจารณาของสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 ๓. ไมจําเปนตองจัดตั้งคณะกรรมการแหงชาติขึ้นอีก เนื่องจากตามพระราชบัญญัติ  
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๓๖ กําหนดใหมีคณะกรรมการธุรกรรม



ทางอิเล็กทรอนิกส สําหรับทําหนาที่เสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเพื่อวางนโยบายการสงเสริมและ
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสตลอดจนการแกไขปญหาและอุปสรรคที่เก่ียวของ รวมทั้ง
ติดตามดูแลการประกอบธุรกิจบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
 ๔. ปจจุบันหนวยงานดานจัดเก็บภาษีมีการกําหนดมาตรการที่ชัดเจนเพื่อใหเกิดความ
เปนธรรมและสงเสริมการประกอบธุรกิจ SMEs เชน กรมสรรพากรไดกําหนดมาตรการทางภาษี
เพื่อสงเสริม SMEs และไดจัดตั้งคณะทํางานปรับปรุงแกไขประมวลรัษฎากรเพื่อจัดเก็บภาษีจาก
ผูประกอบธุรกิจผานระบบอิเล็กทรอนิกส เพื่อศึกษา เสนอแนะ กฎหมายระเบียบและแนว
ทางการจัดเก็บภาษีของการประกอบธุรกิจผานระบบอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทยและ
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. ปจจุบันกฎหมายที่เก่ียวกับการกําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบการ
ชําระเงินผานบัตรเครดิตในการซื้อขายสินคา/บริการออนไลน คือ พระราชกฤษฎีกาวาดวย
การควบคุมดูแลธุรกิจบริการการชําระเงินทางอิเลก็ทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๕๑ ภายใตพระราชบัญญัติ
วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 ๗. กฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีหลายฉบับ แตละฉบับ
มีวัตถุประสงคแตกตางกัน การที่จะมอบหมายใหกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
เปนหนวยงานเดียวในการรับจดทะเบียนและกํากับดูแล จําตองมีการศึกษาในเชิงลึก ซึ่งจะตอง
หารือและรับฟงความคิดเห็นจากหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกอนดําเนินการตอไป 
  

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 



๒๖.  รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง  การบูรณาการการบริหารการทองเท่ียวเพ่ือความย่ังยืน  
  จังหวัดภูเก็ต 
    คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการทองเท่ียว  

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๕๐/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สงิหาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สรุปสาระสําคัญ 
 ดวยจังหวัดภูเก็ตมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะ
ภาคบริการ การทองเที่ยว สามารถสรางรายไดที่สําคัญใหแกประเทศ กอใหเกิดการจางงาน 
การกระจายรายไดสูชุมชนทองถ่ิน ตลอดจนทําใหเกิดการเรียนรู การแลกเปลี่ยนประสบการณ 
โลกทัศน และเกิดความเขาใจระหวางชนชาติที่มีวัฒนธรรมหลากหลายแตกตาง กัน                
อันเนื่องมาจากการสงเสริมการทองเที่ยว 
 แตจากการขยายตัวอยางรวดเร็วของอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต จึงทําใหเกิด
ปญหาทั้งปริมาณและคุณภาพของการจัดบริการใหแกนักทองเที่ยว ตลอดจนปญหามลภาวะ
มีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งปญหาตาง ๆ ดังกลาวมีสาเหตุพื้นฐานจาก
การขาดการบูรณาการการบริหารการทองเที่ยวอยางเปนระบบของจังหวัดภูเก็ต อันเปนผลทําให
การบริหารการทองเที่ยวไมมีความเปนเอกภาพทั้งการกําหนดเปาหมาย ยุทธศาสตร แผนงาน 
และวิธีการดําเนินงานระหวางหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หากปญหาเหลานี้
ยังคางอยู ยอมสงผลใหขีดความสามารถในการแขงขันของอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ถดถอยลง และจะไมสามารถแขงขันในตลาดการทองเที่ยวระหวางประเทศ 
 จากเหตุผลดังกลาวคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการทองเที่ยว 
ไดริเร่ิมจัดระบบบูรณาการการบริหารการทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ตในข้ันตนเพื่อเปนตนแบบของ
เมืองทองเที่ยวใหเกิดความยั่งยืน (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘) จํานวน ๔ เร่ือง คือ 
 ๑. การสํารวจความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวตางชาติจงัหวัดภูเก็ต 
 ๒. โครงการเสริมสรางจังหวัดภูเก็ตเปนเมืองแหงสันติสุข 
 ๓. การจัดทําคูมือแนวทางการจัดทําระเบียบการทองเที่ยวเพื่อความยั่งยนื จังหวัดภูเก็ต 
 ๔. การลงนามในบันทึกการใหสัตยาบันและการเสวนาเร่ือง ความปลอดภัยคือหัวใจ
ของการทองเที่ยว เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ขอสังเกต 
 ๑.  จังหวัดภูเก็ตมีทําเลที่ตั้งอยูในกลุมจังหวัดชายฝงทะเลอันดามัน ดังนั้น แนวคิด
การพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ควรอยูในรูปแบบโครงขายการทองเที่ยวเชื่อมโยง
ในกลุมจังหวัดดังกลาว โดยสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนพัฒนาโครงขายการทองเที่ยวของ
กลุมจังหวัดและแผนพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวภูเก็ตเชื่อมโยงภายในและภายนอกจังหวัด 
ภายใตกรอบแผนพัฒนาโครงขายของกลุมจังหวัด 



 ๒. เมืองทองเที่ยวภูเก็ตมีทรัพยากรการทองเที่ยวที่หลากหลาย ซ่ึงสามารถพัฒนา
ยกระดับใหดึงดูดนักทองเที่ยวเพิ่มมากข้ึน 
 ๓. การพัฒนาคุณภาพการทองเที่ยวเมืองภูเก็ตใหมีมาตรฐานระดับสากล เปนการ
ปรับภาพลักษณของเมืองทองเที่ยวภูเก็ตจากการเปนแหลงทองเที่ยวที่คุมคากับราคาให
เปนแหลงทองเที่ยวที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับระดับสากล 
 ๔. การพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยที่ผานมายังขาดการสรางความสมดุลหรือ
การเชื่อมโยงระหวางอุปสงค (Demand) และอุปทาน (Supply) ของการทองเที่ยว เจาหนาที่
หนวยงานรัฐและผูประกอบการธุรกิจขาดการประสานความรวมมือแบบประชารัฐ ในการควบคุม
ปกปองทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ ไมมีการกําหนดจํานวนนักทองเที่ยวใหเหมาะสม
กับความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวของสถานที่ทองเที่ยว 
 ๕. ปญหาทุนตางชาติเขามาดําเนินธุรกิจทองเที่ยวอยางครบวงจร ซึ่งมีทั้งในรูปแบบ
ผิดกฎหมายและเลี่ยงกฎหมาย ทําใหรายไดจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวไทยที่คาดวาจะกระจาย
สูชุมชนทองถ่ินและเปนเงินตราตางประเทศเขาประเทศไทยนั้น อาจคลาดเคลื่อนในความเปนจริง 
หากปลอยใหเปนเชนนี้ตอไป ยอมสงผลตอเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ 
 ๖. โครงสรางการบริหารของจังหวัดภูเก็ต เปนรูปแบบการบริหารราชการสวนภูมิภาค 
และการบริหารราชการสวนทองถ่ินในรูปแบบตาง ๆ จํานวนมาก และแตละหนวยงานดังกลาว
มีกฎหมายรองรับอํานาจหนาที่อยางชัดเจน จึงเปนขอจํากัดพื้นฐานเชิงโครงสรางในการบริหาร
การพัฒนาเมืองทองเที่ยวภูเก็ตอยางมีบูรณาการ 
 ขอเสนอแนะ 
 ๑. จังหวัดภูเก็ตควรประสานความรวมมือกับกลุมจังหวัดฝงทะเลอันดามัน เพื่อรวมกัน
จัดทําแผนการพัฒนาโครงขายการเชื่อมโยงการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดดังกลาว เพื่อเปน
กรอบการจัดทําแผนแมบทการพัฒนาการทองเที่ยวของแตละจังหวัด ซึ่งเนนการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงพื้นที่ และการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงภารกิจ พรอมสรางกลไกและกระบวนการ
บูรณาการหนวยงานที่เก่ียวของใหเกิดความเปนเอกภาพในการบริหารการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 
 ๒. การจัดทําแผนการพัฒนาโครงขายการเชื่อมโยงการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด และ
แผนแมบทการพัฒนาการทองเที่ยวของแตละจังหวัดขางตน ควรเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวที่มี
ความหลากหลายทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนทองถ่ิน ประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น ตลอดจนสินคา ผลิตภัณฑและบริการแสดงอัตลักษณของทองถิ่น 
โดยกําหนดโครงขายการทองเที่ยวหลายรูปแบบ เปนทางเลือกตามรสนิยมและความตองการ
ของนักทองเที่ยว 
 ๓. การปรับภาพลักษณเมืองทองเที่ยวภูเก็ตจากการเปนแหลงทองเที่ยวที่คุมคากับ
ราคาใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มีมาตรฐานคุณภาพของเมืองทองเที่ยวเปนที่ยอมรับระดับสากล
โดยพัฒนาแหลงทองเที่ยวและบริการที่เนนคุณภาพและความมีประสิทธิภาพข้ันสูงของระบบ
การรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสินเปนที่เชื่อมมั่นในระดับนานาชาติ 
 ๔. หนวยงานที่เก่ียวของควรพิจารณาสนับสนุนใหมีการศึกษาขีดความสามารถในการ
รองรับนักทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวในระดับตาง ๆ เพื่อใหการจัดบริการอํานวยความสะดวกใหแก
นักทองเที่ยวไดอยางเหมาะสม และเปนมาตรการสําคัญในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
 ๕. หนวยงานรัฐและภาคเอกชนควรประสานความรวมมือในการแกไขปญหาทุนตางชาติ
เขามาดําเนินธุรกิจทองเที่ยวอยางครบวงจร หรือธุรกิจทองเที่ยวในรูปแบบอ่ืน ซึ่งผิดกฎหมาย
หรือเลี่ยงกฎหมายโดยเรงดวนอยางเปนรูปธรรม เพื่อแกไขและปองกันผลกระทบตอเศรษฐกิจ 
สังคม ความมั่นคงของประเทศในระยะสั้นและระยะยาว 



 ๖. การพัฒนาโครงสรางการบริหารจังหวัดภูเก็ตใหมีความเปนเอกภาพในการกําหนด
เปาหมาย ยุทธศาสตร แผนงานและแนวทางการบริหารการพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว
ไดอยางเปนระบบแบบถาวร เพื่อเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของเมืองทองเที่ยวภูเก็ต
ในตลาดการทองเที่ยวระหวางประเทศไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๗/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒ กุมภาพนัธ ๒๕๖๐ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 ๑. หนวยงานที่เกี่ยวของเห็นดวยที่ควรจะมีการประสานความรวมมือกับกลุมจังหวัด
ฝงทะเลอันดามันเพื่อจัดทําแผนการพัฒนาโครงขายการเชื่อมโยงการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด 
โดยไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาการทองเที่ยว ประจําเขตพัฒนาการทองเที่ยวอันดามัน
โดยมีผูวาราชการจังหวัดภูเก็ตเปนประธานกรรมการ ทําหนาที่จัดทําแผนปฏิบัติการพัฒนา  
การทองเที่ยว เพื่อใหหนวยงานและจังหวัดภายในเขตทั้ง ๕ จังหวัด ใชเปนกรอบในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวแตละจังหวัด 
  นอกจากนี้หนวยงานตาง ๆ ไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมหลายประการ อาทิ  
  ๑) จังหวัดภูเก็ตในฐานะศูนยปฏิบัติการของเขตพัฒนาการทองเที่ยวอันดามัน    
ตามกฎกระทรวง ควรประสานความรวมมือกับจังหวัด/กลุมจังหวัดภายในกลุมภาคใตฝงทะเล
อันดามันในการจัดทําแผนการพัฒนาการเชื่อมโยงการทองเที่ยวในลักษณะบูรณาการของกลุม 
  ๒) ทุกจังหวัดภายในกลุมจังหวัดภาคใตฝงทะเลอันดามัน ควรจัดทําแผนแมบท
ดานการทองเที่ยวระดับจังหวัด โดยใหมีการบูรณาการภารกิจและงบประมาณใน ๓ มิติ 
  ๓) นําแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนาความเชื่อมโยงการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดฯ 
และแผนแมบทดานการทองเที่ยวระดับจังหวัดบรรจุไวในแผนพัฒนาจังหวัดของกลุมจังหวัด 
  ๔) เก่ียวกับการเสนอของบประมาณในการดําเนินงาน หากเปนงบประมาณประเภท
การลงทุนเพื่อดําเนินโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหหนวยงานที่มีความประสงคเสนอคําขอ
งบประมาณไปยังคณะกรรมการพิจารณาการจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร
ดานการทองเที่ยวพิจารณาแทนที่จะยื่นมายังกรมการทองเที่ยว เพื่อใหสามารถบริหารจัดการ 
และใชประโยชนจากทรัพยสินไดอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  ๕) รัฐบาลควรพิจารณาเร่ืองการปรับปรุงโครงสรางและรูปแบบการบริหารงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสําหรับเมืองทองเที่ยวรูปแบบพิเศษอยางเปนรูปธรรม 
 ๒. หนวยงานเห็นดวยกับการจัดทําแผนพัฒนาโครงขายการเชื่อมโยงการทองเที่ยว
ของกลุมจังหวัด และแผนแมบทการพัฒนาการทองเที่ยวของแตละจังหวัดและมีการดําเนินการ
ในดานตาง ๆ อาทิ ในแผนปฏิบัติการพัฒนาการทองเที่ยวเขตพัฒนาการทองเที่ยวอันดามัน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ภายใตยุทธศาสตรที่ ๔ ไดกําหนดแนวทางการสงเสริมการทองเที่ยว
เชื่อมโยงภายในเขตพัฒนาการทองเที่ยวอันดามัน รวมทั้งการเชื่อมโยงระหวางเขตพัฒนาฯ และ
ประเทศเพื่อนบานไวแลว/กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดจัดทําโครงการสํารวจ
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม ศึกษาขีดความสามารถโครงการรองรับ/กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบาย
ที่จะนําทุนและทรัพยากรทางวัฒนธรรมมาใชเพื่อประโยชนในการสงเสริมการทองเที่ยว เปนตน 



  ทั้งนี้ ควรเพิ่มสาระสําคัญในเร่ืองการประสานแผนพัฒนาการทองเที่ยวของกลุม
จังหวัด แผนแมบท และแผนพัฒนาทองถ่ินใหเชื่อมโยงกัน รวมถึงใหมีคณะกรรมการกํากับ
ยุทธศาสตรการพัฒนาเมืองทองเที่ยวเพื่อเสนอแนะและใหคําปรึกษาในการกํากับนโยบายและ
พัฒนาเมืองทองเที่ยว 
 ๓. หนวยงานเห็นดวยกับการปรับภาพลักษณเมืองทองเที่ยวภูเก็ตเปนแหลงทองเที่ยว
มาตรฐานสากล โดยเห็นควรให  
  ๑) พัฒนายกระดับคุณภาพสินคาและบริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกและ
ระบบรักษาความปลอดภัยใหไดมาตรฐาน 
  ๒) กรมเจาทาปรับปรุงพัฒนายกระดับมาตรฐานของทาเรือและคนประจําเรือในดาน
ความปลอดภัย การบริการการอํานวยความสะดวกตลอดจนการรักษาความปลอดภัย 
  ๓) กรมการขนสงทางบกมีการดําเนินการตาง ๆ ดังนี้ ดําเนินการจัดระเบียบรถยนต
สวนบุคคลที่นําไปวิ่งรับจาง เพื่อใหการขนสงมีความปลอดภัย เกิดความเชื่อมั่นแกผูโดยสารและ
นักทองเที่ยว มีการควบคุมกํากับมิใหมีการฝาฝนกระทําความผิด จัดรถโดยสารสาธารณ
ใหบริการในเขตพื้นที่ทาอากาศยานภูเก็ต โดยมีการควบคุมอัตราคาโดยสาร จัดใหมีปายหยุดรถ
โดยสารสาธารณะในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดศูนยรับเร่ืองรองเรียน 
  ๔) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ติดตั้งกลองโทรทัศนวงจรปด เพื่อความปลอดภัยแกนักทองเที่ยวและศึกษาวิจัยในอุทยาน
แหงชาต ิ
  ๕) ดําเนินการจัดระเบียบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศกในจังหวัดภูเก็ต 
  ๖) ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินหนวยงานของตํารวจ ไดมีการ
กําหนดแผนแมบทเก่ียวกับเร่ืองนี้อยางชัดเจน 
  ๗) กระทรวงวัฒนธรรมพรอมที่จะใหความรวมมือในการดําเนินงานตามภารกิจและ
อํานาจหนาที่ที่เก่ียวของ 
  ๘) ควรเพิ่มสาระสงเสริมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน มั่นคง มั่งค่ัง อยางเปนรูปธรรม 
 ๔. เห็นดวยที่หนวยงานที่เก่ียวของควรสนับสนุนใหมีการศึกษาขีดความสามารถในการ
รองรับนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยวในระดับตาง ๆ และเห็นควรให 
  ๑) มีการรักษาระดับขีดความสามารถในการรองรับนักทองเที่ยวในแหลงทองเที่ยว 
  ๒) ในการศึกษาควรคํานึงถึงเอกภาพในการศึกษาเพื่อพิจารณาในองครวมและ
ความเชื่อมโยงกันของเสนทางการทองเที่ยว ความสะดวกในการเดินทางสูแหลงทองเที่ยวตาง ๆ 
และควรใหมีตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในกระบวนการ มีการทํางานแบบ
บูรณาการทุกภาคสวน 
  ๓) การดําเนินการศึกษาขีดความสามารถในการรองรับไดของพื้นที่ทองเที่ยวใน
อุทยานแหงชาติ อยูระหวางการรวบรวมผลการศึกษา 
  ๔) บางชวงเวลาหมูเกาะพีพีจะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเกินขีดจํากัดที่จะรองรับได 
กรมอุทยานฯ ควรเปนหนวยงานหลักในการริเร่ิมใหเกิดความรวมมือและบูรณาการแผนงาน
ใหรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยกรมเจาทาจะทดลองกําหนดตารางเวลาสําหรับเรือที่จะนํา
นักทองเที่ยวไปยังสถานที่ตาง ๆ ซึ่งประเด็นเหลานี้เปนเร่ืองสําคัญและเรงดวนจะตองดําเนินการ
ใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว 
  ๕) ทาอากาศยานภูเก็ต มีการจัดทําคูมือการจัดระเบียบการใหบริการนักทองเที่ยว
ทาอากาศยานภูเก็ต เนือ่งจากการปรับปรุงอาคารผูโดยสารหลังเดิมและเปดใชอาคารหลังใหม 
 ๕. เห็นดวยที่หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน ควรประสานความรวมมือกันในการ
แกไขปญหาทุนตางชาติ โดยหนวยงานที่เก่ียวของมีขอเสนอเพิ่มเติม ดังนี้ 



  ๑) ดําเนินการรวมกันจากทุกภาคสวนและใหประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมในการ
ทําหนาที่ตรวจสอบ/ดูแล 
  ๒) ภาครัฐควรกํากับดูแลใหเปนไปตามกฎหมายและระเบียบตาง ๆ อยางเครงครัด 
รวมทั้งประสานความรวมมือกับภาคเอกชนผูประกอบการดานการทองเที่ยว ในการสอดสอง
ปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน 
  ๓) การแกไขปญหาทัวรศูนยเหรียญ กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือแจงใหทุกจังหวัด
สนับสนุนการแกไขปญหา โดยมีการบูรณาการกับหนวยงานในพื้นที่ตรวจสอบขอมูลบริษัททัวร
ที่มีพฤติกรรมประกอบกิจการในลักษณะทัวรศูนยเหรียญ ตรวจสอบสถานะบุคคลเจาของกิจการ
ที่ประกอบธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก ใหศูนยดํารงธรรมจังหวัดเปนหนวยงานหลักในการรับ
เร่ืองรองเรียนรองทุกจากผูเสียหาย 
  ๔) ตํารวจไดมีการดําเนินการตอผูกระทําความผิดอยางเขมงวด 
 ๖. หนวยงานที่เก่ียวของเห็นดวยกับการพัฒนาโครงสรางการบริหารจังหวัดภูเก็ตใหมีความ
เปนเอกภาพในการกําหนดเปาหมายยุทธศาสตร แผนงาน ฯลฯ แนวทางการบริหารการพัฒนา
อุตสาหกรรมทองเที่ยว และเห็นควรใหมีการปรับปรุงรูปแบบการบริหารจัดการการทองเที่ยว      
ในจังหวัดภูเก็ตใหมีลักษณะพิเศษมากข้ึน ทั้งนี้อาจจัดตั้งภูเก็ตเปนเขตปกครองพิเศษเหมือน
กรุงเทพมหานคร หรือเพิ่มสาระกําหนดใหจังหวัดภูเก็ตมีโครงสรางและมีรูปแบบการบริหารของ 
อปท. มีกฎหมายเฉพาะ 
   

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 



๒๗. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง ขอเสนอการคัดเลือกและแตงตั้งปลัดกระทรวงและอธิบดี 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๕๓/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 พิจารณาศึกษาเก่ียวกับวิธีการไดมาซึ่งนักบริหารระดับสูงที่เปนหัวหนาสวนราชการระดับ
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
และโปรงใสเพื่อใหสังคมรับรูและยอมรับอยางกวางขวาง และใหเปนระบบ Commission      
มีกรรมการผูทรงคุณวุฒิทํางานแบบเต็มเวลา จํานวนไมเกิน ๗ คน 
 ๓.  ปรับองคประกอบของ อ.ก.พ. สามัญประจํากระทรวงใหมีความเปนกลางและมีความ
เปนอิสระในการทําหนาที่แทนองคกรกลางบริหารงานบุคคลไดอยางแทจริง 
 ๔.  ตองมีกฎหมายรองรับวา ถอยคําและเอกสารที่จัดทําข้ึนในการประชุมของ อ.ก.บ.ช. , 
ก.บ.ช. และคณะรัฐมนตรี และเอกสารที่เก่ียวของ จะตองไดรับเอกสิทธิ์คุมครอง จะนําไปเปน
เหตุในการฟองรองในทางใดมิได 
 ๕.  ตองมีขอกําหนดเก่ียวกับการขัดกันแหงผลประโยชน  
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๗๘/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๘ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงาน ก.พ. 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 ๑.  เห็นดวยในหลักการคัดเลือกและแตงตั้งปลัดกระทรวง อธิบดี และตําแหนงที่เทียบเทา
ตามขอเสนอของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดินและขอสังเกตของสภานิติบญัญตัิแหงชาติ 
เพื่อความโปรงใสและเปนธรรมในกระบวนการคัดเลือกและแตงตั้งตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี 
และตําแหนงที่เทียบเทา 
 ๒.  เห็นดวยกับหลักการใชองคคณะในการพิจารณาและหลักการกําหนดคุณสมบัติกรรมการ 
ในคณะกรรมการคัดเลือกนักบริหารแหงชาติ (ก.บ.ช.) ไดแก คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติที่สําคัญ 
และคุณสมบัติดานจริยธรรม เพื่อใหไดกรรมการที่มีความรู ประสบการณ และความเปนกลาง



ทางการเมือง อยางไรก็ดี การใชองคคณะเดียวทําหนาที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี และตําแหนงที่เทียบเทาอาจมีขอจํากัดในการเขาใจบทบาท
ภารกิจของทุกกระทรวง รวมทั้งความรูความเขาใจเก่ียวกับสถานภาพของขาราชการใน
กระทรวงตาง ๆ 
 ๓.  เมื่ อพิจารณาในภาพรวม หลักเกณฑและวิธี การคัดเลือกตามขอเสนอของ
คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน มีแนวทางปฏิบัติใกลเคียงกับหลักเกณฑและวิธีการ
คัดเลือกตําแหนงประเภทบริหารที่ ก.พ. กําหนด ซึ่งอยูบนหลักการความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ 
 ๔.  เห็นดวยกับการนําประสบการณของกระทรวงกลาโหมที่มีคณะกรรมการพิจารณา
ตําแหนงสําคัญในกองทัพ และนําระบบของ อ.ก.พ. กระทรวงตาง ๆ มาปรับใชเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพ
ในการแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงปลัดกระทรวง อธิบดี และตําแหนงที่เทียบเทา โดยคํานึงถึง
ความแตกตางตามบริบทของแตละสวนราชการในภาคราชการพลเรือนดวย 
 ๕.  ในภาพรวมเห็นควรใหมีการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียด เพื่อนําขอดีและขอเสนอ
ของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน มาปรับใชกับหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง
ปลัดกระทรวงและอธิบดีที่ใชอยูในปจจุบัน และในการจัดทําขอเสนอหลักการแตงตั้งขาราชการ
ตําแหนงประเภทบริหารระดับสูงตอไป 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 

 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง โครงสรางธุรกิจคาปลีกคาสงสภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหา    
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอตุสาหกรรม และการแรงงาน 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๖๐/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 พิจารณาศึกษาเก่ียวกับโครงสรางธุรกิจคาปลีกคาสงเพื่อพิจารณาผลกระทบจากการ
ขยายตัวอยางรวดเร็วของธุรกิจคาปลีกคาสงสมัยใหม ตลอดจนแนวทางในการแกปญหา
ดังกลาว 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑. ใหมีกฎหมายประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสงเพื่อกํากับดูแลธุรกิจคาปลีกคาสง
โดยเฉพาะ 
 ๒. ในระหวางที่กฎหมายเฉพาะยังไมไดออกมาบังคับใช เนื่องจากการยกรางกฎหมายใหม
ตองใชระยะเวลานานเห็นควรใหมีการดําเนินการตอไปนี้ไปพลางกอน 
      ๑) ปรับแกพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
      ๒) ปรับแกประมวลกฎหมายรัษฎากร 
     ๓) ผลักดันใหมีกฎหมายแฟรนไชส 
      ๔) ปรับแกพระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๒/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงพาณิชย 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 เห็นควรใหมีกฎหมายประกอบธุรกิจคาปลีกหรือคาสง ซึ่งมุงเนนมาตรการในการดูแล
และสงเสริมผูประกอบธุรกิจคาปลีกคาสงดั้งเดิมใหสามารถประกอบธุรกิจและคงอยูไดในระบบ
การคาสมัยใหม ทั้งนี้ ควรตองมีการศึกษาขอมูลเก่ียวกับโครงสรางธุรกิจคาปลีกคาสงและการ
ประกอบธุรกิจคาปลีกคาสงใหรอบดานกอนเพื่อใหกฎหมายมีความทันสมัย เหมาะสมกับ
สถานการณการคาและสภาพการแขงขันที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมากในปจจุบัน 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

  
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 

 

หมายเหตุ  - 



๒๙. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง ทิศทางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที ่๕  

 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๖๑/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 พิจารณาศึกษาเก่ียวกับการขับเคลื่อนงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ 
ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ เพื่อรวบรวมขอมูลตาง ๆ จัดทําเปนขอเสนอแนะตอการจัดทาํ
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
ปญหาที่มีอยูระดับพื้นที ่
 ๘.  ควรกําหนดกลไกหลักที่มีศักยภาพในการเชื่อมตอเพื่อบูรณาการแผนฯ การปฏิบัติการ
และงบประมาณ 
 ๙.  ควรสนับสนุนการจัดตั้งศูนยบริการคนพิการที่จัดตั้งโดยองคกรดานคนพิการ 
 ๑๐. ควรจัดทําและพัฒนาระบบฐานขอมูลดานคนพิการในทุกมิติ 
 ๑๑. ควรจัดทําระบบกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
 ๑๒. ควรปรับปรุงกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
 ๑๓. ควรบรรจุกรอบการดําเนินงานของพันธกรณีระหวางประเทศไวในแผนฯ 
 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

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

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย 



ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดจัดทํารางแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการแหงชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยนําขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
การสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส มาประกอบการพิจารณาดวยแลว 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 

 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง หลักเกณฑและรายละเอียดที่ระบุในใบแจงคาไฟฟา 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการพลังงาน 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๖๑/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๓ ตลุาคม ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 พิจารณาศึกษาเก่ียวกับการประกาศโฆษณาหรือการประชาสัมพันธเก่ียวกับหลักเกณฑ
และรายละเอียดที่ระบุในใบแจงคาไฟฟา ซ่ึงมีการเผยแพรทางเว็บไซต 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
จัดทําบิลเรียกเก็บคาบริการจากการใชหนวยจากเลขมิเตอร โดยจะแจงตัวเลขมิเตอรรอบ
ปจจุบันใหกับผูประกอบการเพื่อนําไปจัดทําบิลเพื่อเรียกเก็บเงินจากผูใชบริการตอไป 
      ๔)  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานควรพิจารณากําหนดนโยบายเก่ียวกับการ
ดําเนินงานในเร่ืองวิธีการอานหนวย การชําระคาบริการตามจุดรับชําระ เพื่อใชเปนพื้นฐาน     
ในการกําหนดราคาคาบริการรายเดือนที่เปนธรรมและสะทอนคาใชจายของ กฟน. และ กฟภ. 
เพื่อสรางแรงจูงใจใหผูใชไฟฟาเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดคาใชจายและเพิ่มประสิทธิภาพ        
การดําเนินงานที่สูงข้ึน 
 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 
ควรปรับปรุงการประชาสัมพันธเก่ียวกับรายละเอียดที่ระบุในใบแจงคาไฟฟา เนื่องจากประชาชน
สวนใหญยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนและไมไดรับทราบขอมูลที่ถูกตอง 
 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๒๔/๒๕๖๐ เปนพิเศษ 
วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงพลังงาน 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 ๑.  อัตราคาบริการรายเดือนมีความเหมาะสมแลว 
 ๒.  การคิดตนทุนคาบริการใหมีมาตรฐานเดียวกันอยูระหวางกําหนดแนวทางการพัฒนา
ระบบฐานขอมูลทางบัญชี 
 ๓.  ไมเห็นควรแสดงรายละเอียดลงในใบแจงคาไฟฟาโดยเอาสวนตางคาใชจายมาแสดง
ในรูปแบบเงินอุดหนุน เนื่องจากอาจทําใหเกิดความสับสนและมีตนทุนการจัดทําบิลไฟฟาเพิ่ม
สูงข้ึน 
 ๔.  ไมสามารถลดตนทุนการจดหนวยไดเนื่องจากการไฟฟาฝายจําหนายยังตองสง
เจาหนาที่ออกจดหนวยในทุกพื้นที่เหมือนเดิม กรณีผูใชไฟฟาอานหนวยผิดพลาดจะตองมีการ
แกไขบิลและคิดคาไฟฟาใหม รวมทั้งเปนการเพิ่มภาระใหกับผูใชไฟฟาและไมไดรับความสะดวก 
 ๕.  นโยบายการกําหนดอัตราคาไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ ไดกําหนด 
ใหโครงสรางอัตราคาไฟฟาตองสะทอนถึงตนทุนในการจัดหาไฟฟาที่เหมาะสมและเปนธรรมทั้ง
ในสวนผูใหบริการจัดหาไฟฟาและผูใชไฟฟา สงเสริมใหมีการใชไฟฟาที่สะทอนถึงตนทุนคาไฟฟา
ที่แตกตางกันตามชวงเวลาในแตละวันดวยแลว ประกอบกับปจจุบัน ก.ก.พ. อยูระหวางดําเนินการ
กําหนดโครงสรางอัตราคาไฟฟาตามนโยบายดังกลาวโดยคํานึงถึงขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
การพลังงานดวยแลว 
 ๖.  มีการนําระบบ E-Payment มาใหบริการเพื่อความสะดวกกับลกูคาแลว 
 ๗.  กรณีเงินประกันการใชไฟฟาจะเนนย้ําใหมีการประชาสัมพันธทางสื่อตาง ๆ อยางทั่วถึง 
 ๘.  การใชมาตรวัดไฟฟาแบบ TOU ปจจุบันมีการรณรงคสงเสริมมาตรการดังกลาวใหกับ
ประชาชนอยูแลว 
 ๙. ประเด็นคาใชจายในการติดตั้งมิเตอร TOU การไฟฟาฝายจําหนายมีการดําเนินการ
พิจารณาปรับปรุงใหสอดคลองกับตนทุนในปจจุบัน ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานเห็นควรให
สํานักงาน กกพ. กําหนดคาบริการดังกลาวในอัตราเดียวกันทั้ง ๒ การไฟฟา และควรประกาศใช
พรอมกัน 
 ๑๐. การแยกมิเตอรของสวนราชการมีระเบียบหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่สามารถแยก
การติดตั้งมิเตอรใหหนวยงานที่มีความประสงคจะขอแยกการติดตั้งมิเตอรโดยจะดําเนินการให
เฉพาะหนวยงานยอยที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณคาไฟฟาเปนของตนเอง 
 ๑๑. สํานักงาน กกพ. และการไฟฟาฝายจําหนายไดมีการประชาสัมพันธเก่ียวกับ
รายละเอียดที่ระบุในใบแจงคาไฟฟาแลว 



การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 

 

หมายเหตุ  

 มีขอเสนอแนะบางประเด็นที่สํานักงาน กกพ. ไมเห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
คือ 
 ๑. ไมเห็นควรแสดงรายละเอียดลงในใบแจงคาไฟฟาโดยเอาสวนตางคาใชจายมาแสดง
ในรูปแบบเงนิอุดหนุน เนื่องจากอาจทําใหเกิดความสับสนและมีตนทุนการจัดทําบิลไฟฟาเพิ่ม
สูงข้ึน 

 ๒. ไมสามารถลดตนทุนการจดหนวยไดเนื่องจากการไฟฟาฝายจําหนายยังตองสง
เจาหนาที่ออกจดหนวยในทุกพื้นที่เหมือนเดิม กรณีผูใชไฟฟาอานหนวยผิดพลาดจะตองมีการ
แกไขบิลและคิดคาไฟฟาใหม รวมทั้งเปนการเพิ่มภาระใหกับผูใชไฟฟาและไมไดรับความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑. รายงานการพิจารณาศึกษา : การผังเมืองและการใชพ้ืนที ่
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศกึษาการผังเมืองและการใชพ้ืนท่ี 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๕๙/๒๕๕๘ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๕๘ 
 
สงขอสังเกต  
วันศุกรที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 พิจารณาศึกษาเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคของการดําเนินการทางผังเมืองตามพระราชบัญญตัิ
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) ใหปรับปรุงหนวยงานที่มีอยูเดิมหรือจัดตั้งหนวยงานข้ึนใหมในสังกัดสํานกั
นายกรัฐมนตรี 
           ๑.๓) จัดตั้งหนวยงานข้ึนใหมในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
      ๒)  ใชแผนผังนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับประเทศ ภาค อนุภาคหรือกลุมจังหวัด 
และจังหวัด เปนเคร่ืองมือในการประสานการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมกับการวางแผน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเปนไปตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน 
      ๓)  ใชแผนผังนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับประเทศ ภาค อนุภาคหรือกลุมจังหวัด 
และจังหวัด เปนเคร่ืองมือในการประสานการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมกับการวางแผน 
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไปสูการวางแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง 
ทบวง กรม แผนวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาทองถ่ิน 
      ๔)  ใชแผนผังนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับประเทศ ภาค อนุภาคหรือกลุมจังหวัด 
และจังหวัด เปนเคร่ืองมือในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ กํากับ และตรวจสอบติดตาม             
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม แผนวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ 
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาทองถ่ิน 
      ๕)  ถายโอนภารกิจดานการผังเมืองและบุคลากรบางสวนจากกรมโยธาธิการและ
ผังเมืองพรอมทั้งจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยใชแผนผังนโยบาย
การพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับประเทศ ภาค อนุภาคหรือกลุมจังหวัด และจังหวัด เปนเคร่ืองมือ 
 ๒.  ขอเสนอการปรับปรุงกฎหมายผังเมือง 
      ๑)  กําหนดใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือหนวยงานที่จะจัดตั้งข้ึนใหมมีบทบาท
หนาที่ในการวาง จัดทํา และดําเนินการใหเปนไปตามแผนผังนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่
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 และองคประกอบอ่ืน ๆ 
ตามที่ไดระบุไวอยางครบถวน 
      ๕)  กําหนดใหมีการวาง จัดทํา และใชบังคับผังเมืองรวมอยางตอเนื่องและใหมีการ
ทบทวนผังเมืองรวมในระยะเวลาไมเกิน ๕ ป 
 ๓.  ขอเสนอการปรับปรุงการใชบังคับกฎหมายผังเมือง 
      ๑)  ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือหนวยงานที่จะจัดตั้งข้ึนใหม มีอํานาจหนาที่
ในการวาง จัดทํา และดําเนินการใหเปนไปตามแผนผังนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับประเทศ 
ภาค อนุภาคหรือกลุมจังหวัด และจังหวัด ประสานการดําเนินการกับหนวยงานที่เก่ียวของในการ
วางแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง ทบวง กรม แผนวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจ แผนพัฒนา
จังหวัด 
      ๒)  ใหคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดที่จะจัดตั้งข้ึนใหม กํากับและตรวจสอบ
ติดตามการดําเนินการขององคกรปกครองทองถ่ินในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน และการวาง จัด 
และดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด 
และแผนผังนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด 
      ๓)  ใหองคกรปกครองทองถ่ินเผยแพรขอมูลขาวสารในรายละเอียดเก่ียวกับการวาง 
จัดทํา และดําเนินการใหเปนไปตามผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะใหประชาชนในทองถ่ินนั้น ๆ 
ไดรับทราบอยางทั่วถึงและกวางขวาง 
      ๔)  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินควบคุม กํากับ และตรวจสอบติดตามการใช
ประโยชนที่ดินใหเปนไปตามผังเมืองรวม และสงเสริมใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการ
สอดสองและแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับทราบถึงการฝาฝนหรือการกระทําที่ขัดตอ
ขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของผังเมืองรวม 
      ๕)  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการใหเปนไป
ตามบทกําหนดโทษตอผูฝาฝนหรือผูกระทําที่ขัดตอขอกําหนดการใชประโยชนที่ดินของผังเมือง
รวมอยางเครงครัด 
 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๕๖/๒๕๕๙  
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทย 

 



ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 ๑.  ควรแยกหนวยงานกรมโยธาธิการและผังเมืองออกเปน ๒ หนวยงาน คือ กรมโยธาธิการ 
และกรมการผังเมือง ตามแนวทางที่ ๑ โดยโอนอํานาจหนาที่และภารกิจทั้งหมดที่เก่ียวของกับ
การผังเมืองไปเปนของกรมการผังเมือง สังกัดกระทรวงมหาดไทย ยกเวนหนวยงานจัดรูปที่ดิน
เพื่อพัฒนาพื้นที่ไปเปนของกรมโยธาธิการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
 ๒.  กระบวนการในการวางผังจะมีการวิเคราะหขอมูลในดานตาง ๆ ทั้งดานกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคม ประชากร การศึกษาถึงปญหา ศักยภาพ ขอจํากัด เงื่อนไขการพัฒนา ภาพรวม
ของพื้นที่ ตลอดจนนโยบายการพัฒนาในระดับตาง ๆ โครงการพัฒนาตาง ๆ แนวโนมการขยายตัว
ของเมือง ซึ่งครอบคลุมในประเด็นความเห็นของคณะกรรมาธิการดวยแลว 
 ๓.  เห็นชอบดวยในหลักการใชแผนผังนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับประเทศ ภาค 
อนุภาคหรือกลุมจังหวัด และจังหวัด เปนเคร่ืองมือในการประสานการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม รวมกับการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อให
เปนไปตามหลักการพัฒนาอยางยั่งยืน และเห็นควรใหหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของนําผังเมืองไปใช
ในการพัฒนาเชนเดียวกัน 
 ๔.  ประเด็นการถายโอนภารกิจดานการผังเมืองและบุคลากรบางสวนจากกรมโยธาธิการ
และผังเมืองพรอมทั้งจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ปจจุบันกรมโยธาธิการ
และผังเมืองไดทยอยดําเนินการถายโอนภารกิจดานการผังเมืองใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว 
โดยเร่ิมดําเนินการตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 ๕.  กรมโยธาธิการและผังเมืองไดดําเนินการแลวโดยการปรับปรุงพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ทั้งฉบับ ซึ่งไดเสนอรางพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... ไปยังกระทรวงมหาดไทย
เพื่อเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใหความเห็นชอบในหลักการและนําเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ 
 ๖.  ขอรับแนวคิดในการใหคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดที่จะจัดตั้งข้ึนใหม กํากับและ
ตรวจสอบติดตามการดําเนินการขององคกรปกครองทองถ่ิน ไปปรับแกพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พ.ศ. ๒๕๑๘ ตามความเหมาะสม 
 ๗.  การเผยแพรขอมูลขาวสาร ควรสนับสนุนงบประมาณดานประชาสัมพันธใหกรมโยธาธิการ
และผังเมืองในการดําเนินงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอีกทางหนึ่ง 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 

 

หมายเหตุ  

 กระทรวงมหาดไทยขอรับแนวคิดในการใหคณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดที่จะจัดตั้งข้ึนใหม 
กํา กับและตรวจสอบติดตามการดํา เนินการขององคกรปกครองทอง ถ่ิน ไปปรับแก
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ ตามความเหมาะสมซึ่งอาจตองมีการติดตามผลการ
ดําเนินการตอไป 
 

 

 

 



 

๓๒. รายงานการพิจารณาศึกษา : มาตรการคุมครองเดก็ที่เกดิโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ 

    ทางการแพทยที่ตกคางในประเทศไทย 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศกึษามาตรการคุมครองเดก็ท่ีเกดิโดยอาศัย 

    เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทยที่ตกคางในประเทศไทย 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๖๗/๒๕๕๘ 
วันศุกรที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 พิจารณาศึกษาเก่ียวกับมาตรการคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ 
ทางการแพทยจากกรณีตัวอยางทั้งที่เกิดข้ึนในประเทศไทยและตางประเทศเพื่อเสนอแนะ
แนวทางในการใหความคุมครองชวยเหลือเด็กแกหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อใหคํานึงถึงประโยชน
สูงสุดของเด็กเปนสําคัญ 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  ขอเสนอตอกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
      ๑)  เห็นควรใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเรงรัดการตรวจสอบคลินิกเวชกรรม 
บริษัทนายหนาหรือสถานบริการที่เก่ียวของกับการจางตั้งครรภแทน ที่ไมไดดําเนินการใหถูกตอง
ตามกฎหมาย 
     ๒)  เห็นควรใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดพิมพและเผยแพรพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยสรุป
สาระสําคัญที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายตาง ๆ 
      ๓)  เห็นควรใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพดําเนินการแปลและจัดพิมพพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เปนภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอ่ืนเพิ่มเติมเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธไปยังประเทศตาง ๆ 
      ๔)  เห็นควรใหกรมสนับสนุนบริการสุขภาพรวบรวมขอมูลที่เก่ียวของและมีรายละเอียด
เด็กที่เกิดจากการตั้งครรภแทน ที่ยังอยูในประเทศไทยและบูรณาการรวมโดยประสานงานและสงตอ
ขอมูลใหแกกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 ๒.  ขอเสนอตอแพทยสภา เห็นควรใหแพทยสภา ในฐานะสภาวิชาชีพตรวจสอบแพทย
ผูใหบริการเก่ียวกับการตั้งครรภแทนที่ไมเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบหรือประกาศ
แพทยสภากําหนดและไมเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 ๓.  ขอเสนอตอกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
      ๑)  เห็นควรใหกรมกิจการเด็กและเยาวชน พิจารณาขอมูลที่ไดรับการสงตอจาก  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในรายละเอียดเด็กที่เกิดจากการตั้งครรภแทนที่ยังอยูในประเทศไทย 
วามีรายใดสมควรจะติดตามดูแล ใหการสงเคราะหหรือคุมครองสวัสดิภาพเด็ก 
      ๒)  เห็นควรใหกรมกิจการเด็กและเยาวชนดําเนินการหรือตั้งคณะทํางานหรือ
ประสานงานกับหนวยงานหรือบุคคลที่เก่ียวของเพื่อหาขอเท็จจริงกรณีการวาจางตั้งครรภแทน 



      ๓)  จัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบในการติดตามเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวย
การเจริญพันธุทางการแพทยหลังกฎหมายมีผลบังคับใช 
      ๔)  ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายหรือออกกฎหมายลําดับรอง รองรับเพื่อให
มีหลักประกันในการคุมครองเด็กกลุมนี้เพิ่มมากข้ึน 
 ๔.  ขอเสนอตอคณะกรรมการคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ 
ทางการแพทย (กคทพ.)  
      ๑)  พิจารณาการออกอนุบัญญัติในระดับประกาศหรือระเบียบภายใตพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเปนการ
ติดตามและปองกันปญหาที่อาจเกิดข้ึน 
      ๒)  พิจารณาประเด็นการคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญ
พันธุทางการแพทย แตไมเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี  
ชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๕.  ขอเสนอตอกระทรวงมหาดไทย 
      เห็นควรใหกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กําชับนายทะเบียนราษฎรในแตละ
พื้นที่ พิจารณาการรับแจงการเกิดหรือการลงรายการทะเบียนราษฎร ใหแกเด็กที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทยใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดย
อาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และกฎหมายที่เก่ียวของ 
 ๖.  ขอเสนอตอกระทรวงการตางประเทศ 
      ๑)  เห็นควรใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาเผยแพรและประชาสัมพันธ
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ      
ทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะคุณสมบัติของผูขอใหมีการดําเนินการตั้งครรภแทน 
ความผิดที่เก่ียวของกับการวาจางครรภแทนเพื่อประโยชนในทางการคา 
      ๒)  เห็นควรใหกระทรวงการตางประเทศพิจารณาประสานความรวมมือและทํา
ความเขาใจเปนพิเศษกับประเทศตาง ๆ ที่มีขอมูลจากหนวยงานภาครัฐถึงการที่บุคคลสัญชาติ
ประเทศเหลานั้นเขามาเก่ียวของกับการวาจางตั้งครรภแทนหรือการอ่ืน ๆ 
 ๗.  ขอเสนอตอกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปจจุบันคือ กระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) 
      ๑)  แมวาพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ   
ทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีผลบังคับใชแลวแตยังมีผูโฆษณาผานสื่อตาง ๆ วา สามารถใช
เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทยในประเทศไทย จึงควรประสานงานหนวยงาน        
ที่เก่ียวของเพื่อดําเนินการดานกฎหมายกับบุคคลดังกลาว 
      ๒) ควรตรวจสอบติดตามเว็บไซตในภาษาตางประเทศตาง ๆ โดยอาจทําความเขาใจกับ
ผูดําเนินการวาเปนการทําความผิดตอกฎหมายของไทย 
      ๓)  เห็นควรใหกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเปนหนวยงานหลัก   
ในการดําเนินการเชิงรุกถึงการสื่อสารขอมูลที่ถูกตองในประเด็นสําคัญตามพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๘.  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
      ๑)  เห็นควรประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของดานการเดินทาง การขนสง 
พิจารณาตรวจสอบการเคลื่อนยายบุคคลหรือการขนสงไข อสุจิหรือตัวออน อันเขาขายเปนการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ 
ทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ 



      ๒)  เห็นควรประสานขอมูลใหหนวยงานที่เก่ียวของกับการปองกันและปราบปราม
การคามนุษยไดรับทราบขอมูลและรับไปพิจารณาดําเนินการตอไป 
      ๓)  เห็นควรใหหนวยงานภาครัฐสนับสนุนสถาบันทางวิชาการ สถาบันการศึกษา 
สถาบันทางการแพทย หรือหนวยงานอ่ืนใดที่มีหนาที่เก่ียวของศึกษาวิจัยถึงประเด็นที่เก่ียวของ
กับการใชเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย 
 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๖/๒๕๕๙  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 ๑.  ขอเสนอตอกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
      ๑)  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการเรงรัด
การตรวจสอบคลินิกเวชกรรม บริษัทนายหนาหรือสถานบริการที่เก่ียวของกับการจางตั้งครรภแทน 
ที่ไมไดดําเนินการใหถูกตองตามกฎหมายอยางตอเนื่องและมีการดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด
ทั้งทางอาญาและเสนอเร่ืองตอแพทยสภาพิจารณาตามอํานาจหนาที่อีกทางหนึ่งดวย 
      ๒)  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดจัดประชุมรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อสราง
ความเขาใจที่ตรงกันตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยี
ชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ พรอมดําเนินการแปลและจัดพิมพเปน
ภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศอ่ืนพรอมมอบใหกระทรวงการตางประเทศและองคกร
ระหวางประเทศที่เก่ียวของดวยแลว 
      ๓)  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดประสานขอมูลที่เกี่ยวของและมีรายละเอียด
เด็กที่เกิดจากการตั้งครรภแทนที่ยังอยูในประเทศไทยกับกรมกิจการเด็กและเยาวชนแลวโดย
ปจจุบันมีจํานวน ๑๓ ราย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่พระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใชบังคับ ยังไมมีรายใดไดรับ
อนุญาตใหดําเนินการตั้งครรภแทน 
 ๒.  ขอเสนอตอแพทยสภา 
      ปจจุบันคณะกรรมการแพทยสภาไดดําเนินการและมีผลการพิจารณาในกรณี
รองเรียนการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่เก่ียวกับเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย
รวมจํานวนทั้งสิ้น ๑๓ ราย 
 ๓.  ขอเสนอตอกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
      ๑)  กรณีการตั้งครรภแทนสวนมากจะเปนบุคคลที่มีฐานะทางการเงินที่ดีและจะตอง
ไดรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย อยางไรก็ตามกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจะไดรวมกับ
กรมกิจการเด็กและเยาวชนในการติดตามอยางใกลชิดตอไป 
      ๒)  กรมกิจการเด็กและเยาวชน ไดดําเนินการประสานรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ
ในการตรวจสอบสืบหาขอมูลเพิ่มเติมของรายบุคคลมาโดยตลอดตั้งแตกระบวนการรับเด็กมาอยู
ในความดูแล 
      ๓)  ปจจุบันมีเด็กที่อยูการดูแลคุมครองของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย รวมจํานวน ๑๓ คน ทั้งนี้ หนวยงานที่ดูแลคุมครองเด็กทั้ง ๑๓ คน เปนหนวยงานที่มี
หนาที่รับผิดชอบในดานนี้โดยตรงและมีความพรอมทั้งในดานสถานที่และบุคลากร 



      ๔) ปจจุบันกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยอยูระหวางพิจารณา
ทบทวนกฎหมายที่เก่ียวของโดยยึดหลักเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ 
 ๔.  ขอเสนอตอคณะกรรมการคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุ   
ทางการแพทย (กคทพ.) 
      ๑)  การวางระบบตรวจสอบและติดตามเด็กเปนอํานาจในการคุมครองเด็กตาม
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยอยูระหวางดําเนินการ 
      ๒)  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยไดรับมอบหมายจาก กคทพ. 
ในการประสานกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อวางแนวทางในการ
ชวยเหลือดูแลเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทยและไดวางแนวทาง  
ในการจัดทําขอตกลงความรวมมือเพื่อบูรณาการการทํางานรวมกัน 
 ๕.  ขอเสนอตอกระทรวงมหาดไทย 
      กรมการปกครองไดกําชับและซักซอมแนวทางปฏิบัติกับนายทะเบียนราษฎรในแตละ
พื้นที่เก่ียวกับการรับแจงเกิดและลงรายการทะเบียนราษฎรแลว 
 ๖.  ขอเสนอตอกระทรวงการตางประเทศ 
      กระทรวงการตางประเทศไดแจงหนวยงานที่เก่ียวของเก่ียวกับสาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พรอมเผยแพรผานชองทางสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญในตางประเทศแลว 
 ๗.  ขอเสนอตอกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร 
      ๑)  พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ยังไมครอบคลุมความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการ
เจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
อยูระหวางพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
พ.ศ. ๒๕๕๐ เพื่อใหสามารถระงับการเผยแพรขอมูลอันเปนความผิดตามกฎหมายอ่ืนดวย 
      ๒)  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร มีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อทําหนาที่เฝาระวังเว็บไซตที่ไมเหมาะสม
เพื่อดําเนินการระงับการเผยแพรตอไป 
      ๓)  ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการจัดซื้อจัดจางเพื่อดําเนินการโครงการปองกันภัย
คุกคามทางไซเบอร ซึ่งจะเปนการดําเนินการเชิงรุกโดยการเผยแพรความรูการระวังภัยจาก
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อประชาชนซ่ึงครอบคลุมประเด็นสําคัญตามพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ดวย 
 ๘.  ขอเสนอตอกระทรวงคมนาคม 
      กระทรวงคมนาคมพิจารณาแลวเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 ๙. ขอเสนอตอกรมสอบสวนคดีพิเศษ 
      กรมสอบสวนคดีพิเศษ ไดมีการดําเนินการติดตามพิจารณาขอมูลเพิ่มเติมเบื้องตน
ตามขอเสนอของคณะกรรมาธิการวิสามัญแลว ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาเพิ่มเติม 
 ๑๐. ขอเสนอตอสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
      สํานักงานตํารวจแหงชาติไดประสานหนวยงานที่ เ ก่ียวของตามขอเสนอของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญแลว 
 
 



การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 

 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง โครงการประดับธงในดวงใจ  

 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศกึษามาตรการพิทักษและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๗๑/๒๕๕๘ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑ ตลุาคม ๒๕๕๘ 
 
สงขอสังเกต  
วันศุกรที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 พิจารณาศึกษาเก่ียวกับการจัดทําโครงการประดับธงในดวงใจเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติ
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
มากับรายงานฉบับนี้และจดัสงไปยังสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และภาคประชาชนตอไป 
 ๓.  ขอใหสภานิติบัญญัติแหงชาติเปดสปอตเฉลิมพระเกียรติโครงการประดับธงในดวงใจ
ในหองประชุมรัฐสภาในวันที่มีประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติตลอดเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 
 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๒๑/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มนีาคม ๒๕๕๙ 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักนายกรัฐมนตรี 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 สํานักนายกรัฐมนตรีไดประสานขอความรวมมือไปยังทุกสวนราชการใหการสนับสนุน
และประชาสัมพันธเชิญชวนทุกภาคสวนรวมทั้งประชาชนโดยทั่วไป เขารวมโครงการประดับธง
ในดวงใจตามชวงเวลาที่คณะกรรมาธิการวิสามัญเสนอแลว 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

 
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 

 

หมายเหตุ  - 



๓๔. รายงานการพิจารณาศึกษา : มาตรการการพิทักษและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตรยิ

 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศกึษามาตรการพิทักษและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษัตริย 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๑๖/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มนีาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 พิจารณาศึกษาเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบตาง ๆ ที่เก่ียวของกับสถาบัน
พระมหากษัตริยใหมั่นคงและดาํรงอยูเปนสถาบนัหลักของชาตบิานเมืองสืบไป 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  รัฐควรมีการดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อใหประชาชนมโีอกาสถวายความจงรักภักดี
ตอสถาบันพระมหากษัตริยในฐานะประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและโครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 
รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศอยางตอเนื่อง 
 ๒.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ควรเปนเจาภาพในการเผยแพร
หนังสือ “นามานุกรมพระมหากษัตริยไทย” ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-Book) 
 ๓.  กระทรวงศึกษาธิการควรมีนโยบายและการดําเนินการปลูกฝงจิตสํานึกเก่ียวกับ
ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยในฐานะที่เปนองคประกอบสําคัญของความมั่นคง
แหงชาติที่จริงจังและตอเนื่องใหสถานศึกษาในสังกัด 
 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๔/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทย 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 ๑.  ขอเสนอแนะจากการศึกษามาตรการสงเสริมความเขาใจเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย
ในฐานะประมุขของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กระทรวงมหาดไทยไดกําหนดให
การปองกันและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริยไวเปนภารกิจสําคัญลําดับแรก โดยใหจังหวัด
และอําเภอเปนหนวยงานดําเนินการ ดังนี้ 
      ๑) จัดกิจกรรมเชิดชูสถาบนัสาํคัญของชาต ิ
      ๒) จัดกิจกรรมสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ 
      ๓) ดูแลสงเคราะหผูปวยที่ดอยโอกาสและคนไขในพระราชานุเคราะห/พระบรมวงศานวุงศ 
      ๔) เฝาระวังการกระทาํที่ไมเหมาะสมกับสถาบันพระมหากษตัริย 
 ๒.  มีความเห็นสอดคลองกับคณะกรรมาธิการวิสามัญและกระทรวงศึกษาธิการโดย
เบื้องตนไดจัดทําคูมือฝกอบรมลูกเสือชาวบาน มอบใหกับจังหวัดและอําเภอ เพื่ออํานวยความสะดวก



ใหบุคลากรฝายปกครองสามารถขับเคลื่อนนโยบายฝกอบรมลูกเสือชาวบานของกระทรวงมหาดไทย
และของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 

 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕. รายงานการพิจารณาศึกษา : ติดตาม และแกไขปญหาการบรหิารจัดการน้าํแบบบรูณาการ
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และแกไขปญหาการบริหารจัดการน้ํา
  แบบบูรณาการ 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๘/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันศุกรที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 พิจารณาศึกษาขอมูลขอเท็จจริงเก่ียวกับสถานการณน้ํา แนวทางการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา การดําเนินโครงการพัฒนาแหลงน้ํา สภาพปญหาดานระบบการบริหารจัดการน้ํา   
รวมไปถึงขอจํากัดในการบังคับใชกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของหนวยงานที่เก่ียวของ 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑. ควรเรงรัดใหมีกฎหมายแมบทในการบริหารจัดการน้ําและปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของกับ
การจัดการทรัพยากรน้ํา 
 ๒. รัฐบาลควรมีการจัดการทรัพยากรน้ํา โดยกําหนดกลไกการขับเคลื่อนใหสอดรับกับ
สถานการณเปาหมายการพัฒนาและความตองการของพื้นที่ ตลอดจนสรางความมั่นคงของน้ํา
ใหครอบคลุมถึงการจัดการน้ําอุปโภคบริโภคทั้งเมืองและชนบท นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแหงชาติ ควรพิจารณากําหนดนโยบายการวางแผนดานทรัพยากรน้ําในระยะสั้น 
ระยะกลางและระยะยาว โดยพิจารณาทั้งภาพรวมของประเทศ จงัหวัดและลุมน้ํา 
 ๓.  คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติควรมีอํานาจอยางแทจริงในการขับเคลื่อนนโยบาย
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําโดยควรมีสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
ทําหนาที่เปนหนวยงานกลางของสวนราชการตาง ๆ  
 ๔.  คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติควรเปนผูพิจารณากําหนดหลักเกณฑการจัดลําดับ
ความสําคัญในการจัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงเปาหมายและลักษณะความเหมาะสมของพื้นที ่
 ๕.  คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติควรกําหนดกลไก ข้ันตอน การจัดทําขอมูลฐาน
วิเคราะหใหเปนแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ ในสวนของรัฐควรกําหนดหนวยงานกลางที่มีหนาที่
ในการเปนผูกํากับดูแลขอมูลของสวนราชการตาง ๆ โดยใหมีการประสานการทํางานระหวาง
หนวยราชการกับสถาบันทางวชิาการใหมากข้ึน 
 ๖.  หนวยงานของรัฐที่ เก่ียวของควรคํานึงถึงสิทธิในการรับรูและการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยตองปฏิบัติตามข้ันตอนกระบวนการตามกฎหมายในเร่ืองของการรับฟงความคิดเห็น
อยางเครงครัด นอกจากนี้ ควรใหความสําคัญกับการสรางองคความรู การประชาสัมพันธ รวมไปถึง
การสรางจิตสํานึกของความเปนเจาของโครงการรวมกันของชุมชน โดยการปลูกฝงการเรียน
การสอนสําหรับบุคลากรในวัยศึกษา 
 
 
 



ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๕๐/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สงิหาคม ๒๕๕๙ 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดพิจารณาขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของแลวสรุปผลการพิจารณาไดดังนี้ 
 ๑.  ควรผลักดันใหมีกฎหมายพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําเพื่อใชเปนเคร่ืองมือใหภาครัฐ
ดําเนินการกําหนดนโยบายและวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และควรปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรน้ํา ใหมีหลักเกณฑหรือแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจน มีกระบวนการจัดทําและพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ทั้งระบบใหเหมาะสม 
 ๒.  นโยบายการบริหารจัดการน้ําตองมีความชัดเจน คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
ตองกําหนดนโยบายการวางแผนทรัพยากรน้ําในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําดําเนินการ มีโครงสรางหนวยงาน ภารกิจ บทบาทหนาที่   
ที่กฎหมายรองรับ กําหนดกลไกการขับเคลื่อนใหสอดรับกับสถานการณเปาหมายการพัฒนาและ
ความตองการของพื้นที่ ตลอดจนการสรางความมั่นคงดานน้าํใหมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน 
และสนับสนุนใหภาคเอกชนสามารถมีสวนรวมในการพัฒนาภายใตพระราชบัญญัติการใหเอกชน
รวมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๖ พรอมทั้งกําหนดหนวยงานกลางในการกลั่นกรอง           
การประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
 ๓.  ควรจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ เปนหนวยงานกลางดาน
นโยบายที่รองรับการดําเนินการตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา โดยทําหนาที่ประสานงาน
และบูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จัดตั้ง
องคกรในการสั่งการวางแผนบริหารพื้นที่ชุมน้ําใหเหมาะสม กําหนดนโยบายใหมีการพัฒนา
แหลงเก็บกักน้ําตามศักยภาพของแตละชุมชนใหไดอยางนอยตองเพียงพอกับความจําเปนข้ัน
พื้นฐานของประชาชนในแตละลุมน้ํา กําหนดนโยบายการจัดการดานอุปสงคการใชน้ําอยาง
ชัดเจน รวมถึงการบริหารจัดการน้ําเสียที่บําบัดแลวเพื่อนํากลับมาใชใหม 
 ๔.  กําหนดแนวทางใหทุกหนวยงานที่ทําประโยชนและไดผลตอบแทนจากทรัพยากรน้ํา
ของรัฐมีสวนรวมไดรับการสนับสนุนงบประมาณแบบบูรณาการสําหรับการพัฒนาแหลงน้ําตาม
ภารกิจที่ไดรับมอบหมาย พิจารณาถึงความคุมคาในการใชจายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ที่
ไดรับ โดยกําหนดแผนการใชจายงบประมาณใหชัดเจน เปนไปตามกฎระเบียบ บรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตรและสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดิน นโยบายรัฐบาล และรัฐควรให
อํานาจและสนับสนุนงบประมาณเฉพาะกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการบริหารจัดการน้ํา
ในพื้นที่ลุมน้ําและระดับชุมชนโดยมอบหมายใหคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
แกไขปญหาการบริหารจัดการน้ําที่เหมาะสม 
 ๕.  กําหนดหนวยงานกลางที่มีหนาที่ในการกํากับและดูแลขอมูลของสวนราชการตาง ๆ 
เพื่อใหเกิดการเขาถึงขอมูลอยางเทาเทียม กําหนดผูรับผิดชอบที่ตองกํากับ ติดตามและประเมินผล
ขอมูลเพื่อใหขอมูลมีมาตรฐานเดียวกัน สงเสริมเจาหนาที่ใหสามารถใชเทคโนโลยีไดอยางเต็ม
ศักยภาพ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สรางกลไกสําหรับลดความขัดแยงและใชเปนขอยุติสําหรับ



กลุมที่ตองการอนุรักษและกลุมที่ตองการความชวยเหลือโดยการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อใหเกิดการ
ยอมรับกันของทุกฝาย 
 ๖.  หนวยงานของรัฐที่เก่ียวของควรคํานึงถึงสิทธิในการรับรูและการมีสวนรวมของ
ประชาชน โดยตองปฏิบัติตามข้ันตอนและกระบวนการตามกฎหมาย กําหนดใหมีกระบวนการ
รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอทางเลือกตาง ๆ ของประชาชนอยางเครงครัด สรางกระบวนการ
และกลไกในการใหความรูและการมีสวนรวม สรางจิตสํานึกความเปนเจาของโครงการรวมกัน
ของชุมชน ประชาสัมพันธ สรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนโดยควรมีสื่อประชาสัมพันธ
กลางเฉพาะเร่ืองทรัพยากรน้ําของประเทศ เพื่อเผยแพรใหประชาชนทุกภาคสวนไดรับความรู
อยางทั่วถึงในเร่ืองน้ํา 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญไปประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของแลวโดยความเห็นของที่ประชุมมีความเห็น
สอดคลองกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖. รายงานผลการพิจารณาศึกษา : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการพัฒนาแหลงน้ํา 

    เพ่ือความมั่นคงและโครงการอื่น ๆ ท่ีมีความสําคัญ  
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และแกไขปญหาการบริหารจัดการน้ํา
  แบบบูรณาการ 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๘/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันศุกรที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

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 จังหวัดอุบลราชธาน ี
      ๕) โครงการอางเก็บน้ําแมแคม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดแพร 
      ๖) โครงการอางเก็บน้ําหวยกระพรอย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดกาญจนบุรี 
      ๗) โครงการอางเก็บน้ําแมริม อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดนาน 
      ๘) โครงการอางเก็บน้ําหวยตอนอย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดตรัง 
      ๙) โครงการอางเก็บน้ําเหมืองตะก่ัว 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.  กลุมโครงการอ่ืน ๆ ที่มีความสําคัญ 
      ๑) โครงการกอสรางเข่ือนทดน้ําผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ 
      ๒) โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอางเก็บน้ําเข่ือนแมกวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม 
      ๓) โครงการอางเก็บน้ําหวยปางหลวง จังหวัดเชียงใหม 
 
 
 



ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  ประเด็นความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอม 
      ๑) หนวยงานเจาของโครงการตองตรวจสอบใหชัดเจนวา โครงการตองจัดทํารายงาน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมเบื้องตนหรือรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมหรือไม 
      ๒) หนวยงานเจาของโครงการตองศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมใหครอบคลุม 
ครบถวนทุกประเด็น พรอมทั้งเสนอแผนปองกันแกไขลดผลกระทบสิง่แวดลอมและแผนปฏิบัติ
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ปฏิบัติไดจริงอยางเปนรูปธรรม 
      ๓) โครงการใดที่มีการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมแลวประเมินวาอาจเกิด
ผลกระทบในระดับสูงที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได หนวยงานเจาของโครงการควรหารือรวมกับ
หนวยงานที่เก่ียวของกับการใหอนุญาตเขาพื้นที่ รวมทั้งนักวิชาการผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
และภาคประชาสังคมเพื่อรวมหาแนวทางในการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมอันเปนที่ยอมรับ
และเปนไปไดในทางปฏิบัติ 
 ๒.  ประเด็นหนวยงานเจาของโครงการไมสามารถเขาดําเนินการในพื้นที่โครงการซ่ึงอยู
ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่อุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา เนื่องจากติดขัดเร่ือง
การขออนุญาตเขาพื้นที่ 
      ๑) หนวยงานผูมีอํานาจในการอนุญาตใหเขาใชพื้นที่ควรจัดทํารายการเอกสารที่ตอง
ยื่นประกอบเพื่อขออนุญาตใหชัดเจน เพื่อหนวยงานผูขออนุญาตจะไดจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการขออนุญาตเขาพื้นที่หรือขอเพิกถอนพื้นที่ใหเรียบรอยสมบูรณในคราวเดียว 
     ๒) ควรมีการกําหนดกรอบเวลาในการพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาตใหเขา
ดําเนินการในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พื้นที่อุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา ใหชัดเจน 
      ๓) หนวยงานผูมีอํานาจในการอนุญาตการเขาพื้นที่ไดรับเอกสารขออนุญาตตามขอ 
๑. ครบถวนแลว ควรเรงดําเนินการพิจารณาเพื่ออนุญาตหรือไมใหอนุญาตตามกรอบระยะเวลา
ในขอ ๒. และแจงหนวยงานเจาของโครงการทราบ ไมวาจะอนุญาตหรือไม ทั้งนี้ หนวยงานผูมี
อํานาจควรพิจารณาลดข้ันตอนที่ซ้ําซอนและลดระยะเวลาพิจารณาเอกสารใหรวดเร็วยิ่งข้ึน 
      ๔) โครงการที่เปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการเพื่อความมั่นคง 
และโครงการอื่น ๆ ที่มีความสําคัญ อาจสามารถเรงรัดใหเขาพื้นที่อุทยานแหงชาติ หรือ
เขตรักษาพันธุ ส ัตวปาเพื ่อดําเนินโครงการไดโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๔ หรือ
กฎหมายพิเศษอ่ืน ๆ  ประกาศกําหนดผอนผันใหเจาหนาที่เขาพื้นที่ดําเนินโครงการไดตาม
ความจําเปน 
 ๓.  ประเด็นการจัดทําแผนที่แนบทายรางพระราชกฤษฎีกาเพื่อเพิกถอนพื้นที่โครงการ
ที่อยูในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติมีความลาชา 
      ควรมีการกําหนดมาตราสวนแผนที่ที่ใชในงานราชการของแตละหนวยงานใหตรงกัน
และมีการปรับแผนที่ที่ใชงานปจจุบันตามมาตราสวนที่กําหนด รวมทั้งควรพิจารณาใชภาพถาย
ทางอากาศในการกําหนดขอบเขตพื้นที่โครงการใหแพรหลายยิ่งข้ึน 
 ๔.  ประเด็นความลาชาอันเนื่องมาจากการปรับแกแบบกอสราง 
      ๑) ข้ันตอนการสํารวจ – ออกแบบ ตองมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและ
ชี้แจงรายละเอียดใหครบถวนและเมื่อประชาชนยอมรับในรายละเอียดโครงการ รวมทั้งข้ันตอน
การเวนคืนที่ดิน การจายคาชดเชยตาง ๆ แลว อาจใหมีการลงนามรับทราบและใหความยินยอม 
เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาความขัดแยงในอนาคต 



      ๒) เรงดําเนินการปรับแกแบบกอสรางเพื่อใหโครงการเปนที่ยอมรับของประชาชน
ทุกฝายหรือสวนใหญโดยคงไวซึ่งประสิทธิภาพการสงน้ําและประโยชนตอการชลประทาน  
ไมนอยไปกวาเดิม 
 ๕.  ประเด็นการจายคาทดแทนทรัพยสินในที่ดินที่ถูกเขตกอสรางโครงการ 
      ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเพื่อหาขอยุติ 
 ๖.  ประเด็นการรับฟงความคิดเห็นภาคประชาชนและผูมีสวนไดเสีย 
      ควรจัดใหมีการรับฟงความคิดเห็นภาคประชาชนและผูมีสวนไดเสียใหครบถวน
ทุกกลุมเปนระยะ ๆ ตั้งแตขั้นตอนริเริ่มใหมีโครงการจนจบสิ้นโครงการ เพื่อรับฟงขอกังวล
ของผูมีสวนไดเสียและจะไดรวมพิจารณาหาแนวทางปองกันแกไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเปนการสรางการยอมรับโครงการดวย 
 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
(สภายังมไิดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 
 

- 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

- 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗. รายงานการพิจารณาศึกษา :  การตรวจสอบการใชจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       
  โดยสํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธกิารวสิามญัศกึษาการตรวจสอบการใชจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
  โดยสํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๑๒/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพนัธ ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 พิจารณาศึกษาการตรวจสอบการใชจายเงิน รวบรวมขอมูลและประมวลปญหาเก่ียวกับ
การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการแกไข
ปญหาดานกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของกับการตรวจสอบการใชจายเงิน   

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  กระทรวงมหาดไทยควรแกไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน 
การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
 ๒.  การกําหนดรายจายอ่ืนใดใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินของกระทรวงมหาดไทย        
ควรออกเปนระเบียบกระทรวงมหาดไทยเทานั้น ไมควรออกเปนหนังสือสั่งการ 
 ๓.  สํานักงานตรวจเงินแผนดินควรตรวจสอบองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยยึดหลัก
ความเปนอิสระของทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญ ความยืดหยุนคลองตัวในการบริหารงาน ความสมดุล
ระหวางหลักความถูกตองตามกฎระเบียบและหลักสัมฤทธิผลของงาน และประโยชนที่จะไดรับ
ของประชาชนในทองถ่ิน  
 ๔.  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินควรดําเนินการออกระเบียบหรือประกาศกําหนด
มาตรฐานหรือมาตรการเก่ียวกับระบบและการควบคุมการตรวจสอบ การบริหารงบประมาณ
สําหรับหนวยรับตรวจ  
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๓/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทย 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 ๑.  กระทรวงมหาดไทยไดดําเนินการออกระเบียบใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติ
จํานวน ๑๒ ฉบับ มีผลใชบังคับแลว รวม ๘ ฉบับ อยูระหวางเสนอคณะกรรมการพิจารณา
รางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยตรวจพิจารณา รวม ๔ ฉบับ  
 ๒.  กระทรวงมหาดไทยไดประชุมรวมกันกับผูบริหารของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
เพื่อสรางความเขาใจรวมกันในประเด็นที่สํานักงานแผนดินทักทวง โดยสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน



อยูในระหวางการจัดทํามาตรฐานการตรวจสอบเพื่อใหเจาหนาที่ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ดําเนินการตรวจสอบใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘. รายงานการพิจารณาศึกษา : คณะกรรมาธกิารสามัญพิจารณาศึกษาระเบียบของท่ีประชุมใหญ  
        ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัที่ ๕) 
   พ.ศ. ๒๕๕๙ (ขอ ๓๘, ๓๙ (๕))    
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการ
  ในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  (ขอ ๓๘, ๓๙ (๕)) 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๒๔/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 พิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด วาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด 
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ (แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘) 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ (แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗) และพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ อันเปนกฎหมาย
ที่มีบทบัญญัติเก่ียวกับคําสั่งและการกระทําทางปกครองอันสงผลใหศาลปกครองตองดําเนินการ
ปรับปรุงกระบวนวิธีพิจารณาของศาลปกครองใหเหมาะสมกับลกัษณะคดีแตละประเภท 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  การเสนอคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดี ตามขอ ๗๒ แมจะเปนกรณีที่มี
ความจําเปนเรงดวน ก็ไมควรตัดกระบวนการเสนอคําแถลงการณของตุลาการผูแถลงคดีออกทั้งหมด 
ควรคงเร่ืองการเสนอคําแถลงการณดวยวาจาไวบางสําหรับบางกรณี เนื่องจากใชเวลานอย 
ทั้งนี้ เพื่อความรอบคอบและเพื่อความเปนธรรมแกคูกรณีทุกฝาย 
 ๒.  การใชถอยคําในขอ ๗๒/๑ และขอ ๗๖/๑ เหมือนกับถอยคําในขอ ๗๒ วรรคหนึ่ง 
ทั้ง ๆ ที่มีเจตนารมณตางกัน จึงอาจเปนการยากที่จะแปลความตางกันแบบตรงกันขามได 
นอกจากนั้น ในบางกรณีอาจจะมีการแปลความตามตัวอักษรไปในทางเดียวกันเนื่องจาก
ใชถอยคําเหมือนกัน จึงอาจทําใหถอยคําในระเบียบขัดกับเจตนารมณที่แทจริง ซ่ึงอาจเปน
ปญหาตอการดําเนินกระบวนพิจารณาในอนาคตได  
 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
(สภายังมไิดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 



ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

- 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

- 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรือ่ง แนวทางการแกไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม    
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการวิสามญัศึกษาและเสนอแนะแนวทางแกไขกฎหมายวิสาหกิจ
  ขนาดกลางและขนาดยอม 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๒๗/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 

 พิจารณาศึกษาเก่ียวกับแนวทางการแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม พ.ศ. ๒๕๔๓ รวมทั้งกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ และพิจารณาศึกษาสภาพปญหาและ
อุปสรรคของการประกอบธุรกิจ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาผูประกอบการธุรกิจวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับนานาประเทศ  

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  ปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. ๒๕๔๓ 
โดยนําปญหาและอุปสรรคในภาพรวมจากการศึกษามาผลักดันใหมีการปรับปรุงกฎหมาย
โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญไดยกรางพระราชบัญญัติข้ึนใหม 
 ๒.  นําปญหาและอุปสรรคในภาพรวมจากการศึกษามาผลักดันใหปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของ
กับผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเปนรายมาตราใหทันตอสถานการณปจจุบัน 
เพื่อใหการสนับสนุน สงเสริม และเปนธรรมตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ๓.  ควรมีการติดตามความคืบหนาของขอเสนอแนะที่มีตอหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะ
ควรเรงรัดใหมีความชวยเหลือตอผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในสวนภูมิภาค 
เชน การเขาถึงแหลงเงินทุน การพัฒนาองคความรู และการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม
มาประยุกตใช 
 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๖๖/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ตลุาคม ๒๕๕๙ 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

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



รวมทั้งเสนอใหเพิ่มเติมบทเฉพาะกาล เพื่อรองรับการยกเลิกพระราชบัญญัติฉบับเดิมและกําหนด    
บทเฉพาะกาลในสวนของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวย 
 ๒.  สําหรับการเขาถึงแหลงเงินทุน มีการประกาศใชพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รวมทั้งจัดใหมีการคํ้าประกันสินเชื่อโดยมีบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม 
คํ้าประกัน และมีโครงการเงินทุนพลิกฟนสําหรับการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
 ๓. แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
ไดกําหนดไวในยุทธศาสตรที่ ๒ เร่ืองของนวัตกรรมและเทคโนโลยี นอกจากนั้นสํานักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม สนับสนุนเงิน Startup Voucher เปนการขยายโอกาส   
ทางการตลาดของผูประกอบการที่ใชเทคโนโลยี 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 

 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง มาตรการสงเสริมพาณิชยนาวขีองประเทศไทย    
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธกิารวสิามญัพิจารณามาตรการสงเสรมิพาณิชยนาวีของประเทศไทย 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
คร้ังที่ ๓๑/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 โดยที่กิจการดานพาณิชยนาวี เปนธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนสงสินคาทางทะเลและ
การคาทางน้ําที่มีความสําคัญเปนอยางมากตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ แตเนื่องจาก
ตลอดระยะเวลาไมนอยกวา ๔๐ ปที่ผานมา กิจการดานพาณิชยนาวีของประเทศไทยไมสามารถ
เจริญรุดหนาไปไดเทาที่ควร กลับตกอยูในสภาพออนแอ คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงไดพิจารณา
ศึกษามาตรการสงเสริมกิจการพาณิชยนาวี ภายใตแผนยุทธศาสตรการพัฒนากิจการดาน
พาณิชยนาวี รวมทั้งศึกษาปญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาองคกร
ดานพาณิชยนาวีเพื่อผลักดันใหกิจการพาณิชยนาวีของประเทศไทยกาวหนาตอไป 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 แนวทางในการดําเนนิการเพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคของการพาณิชยนาวไีทย 
 ๑.  แนวทางการแกไขปญหาในเชงินโยบาย 
  -  แนวทางการแกไขปญหาระยะสัน้ 
     คณะกรรมาธิการวิสามัญไดมอบหมายใหกรรมาธิการวิสามัญทานหนึ่งดําเนินการ
หารือและประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ของรัฐที่เก่ียวของกับการพาณิชยนาวี ดําเนินการ
แกไขปญหาในเชิงนโยบายใหกับผูประกอบการไดอยางรวดเร็วและทวงที 
  -  แนวทางการแกไขปญหาระยะยาว 
     คณะกรรมาธิการวิสามัญไดแบงลักษณะของปญหาเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 
     ๑) ดานกิจการกองเรือพาณิชยไทย 
     ๒) ดานกิจการทาเรือ 
     ๓) ดานกิจการอูตอเรือ 
     ๔) ดานบุคลากรพาณิชยนาวี 
     ๕) ดานกิจการที่เก่ียวเนื่องกับกิจการพาณิชยนาวี 
     โดยในแตละดาน คณะกรรมาธิการวิสามัญไดเสนอแนะแนวทางการแกไขที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพปญหาไวแลว ทั้งนี้ เพื่อใหรัฐสามารถนําไปใชประกอบการพิจารณา
กําหนดนโยบายที่เก่ียวของในการแกไขและพัฒนาตอไป 
 ๒.  แนวทางการแกไขปญหาในทางกฎหมาย 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญเห็นวาควรดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริม
การพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ ใหมีความสอดคลองกับสภาพการณปจจุบัน ทั้งดานเศรษฐกิจ
และความมั่นคงของประเทศ 

 
 



ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๑๕/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ มนีาคม ๒๕๖๐ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคม 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 กระทรวงคมนาคมไดดําเนินการจัดการประชุมเพื่อพิจารณาความเห็นและผลการ
ดําเนินการที่เก่ียวของตอขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามาตรการสงเสริม
พาณิชยนาวีของประเทศไทย สภานิติบัญญัติแหงชาติ (รายงานการพิจารณา เร่ือง 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
เร่ืองจําเปนในการขยายและปรับปรุงกิจการเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน ซึ่งการจัดตั้ง
กองทุนพาณิชยนาวีจะทําใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่องได แตตองพิจารณาวัตถุประสงคและ
ภารกิจของกองทุนใหชัดเจน 
     -  มาตรการในการสงเสริมการเดินเรือพาณิชย เชน การลดคาธรรมเนียมตาง ๆ  
ในการดําเนินกิจการพาณิชยนาวี การยกเลิกภาษีการนําเขาเรือเกา 
        ที่ประชุมมีความเห็นวา : การยกเลิกอากรการนําเขาเรือเกา ผูประกอบการ
สามารถใชสิทธิผานการขอรับการสงเสริมการลงทุนได แตการใหสิทธิเปนการทั่วไปอาจกระทบตอ
กิจการอูตอเรือในประเทศได 

- มาตรการสนับสนุนการลดคาใชจายทางภาษี เชน การหัก ณ ที่จาย 
(กรณีเชาเรือ เชาตูคอนเทนเนอร) 
        ที่ประชุมมีความเห็นวา : มาตรการสนับสนุนการลดคาใชจายทางภาษี
เปนการลดภาระใหผูประกอบการได 
   ๑.๑.๒  กําหนดมาตรการสงเสริมกองเรือพาณิชยไทยในดานการตลาด 
     -  กําหนดมาตรการสงเสริม สนับสนุนใหใชเรือไทยในการสงออกและ
นําเขาสินคา 
        ที่ประชุมมีความเห็นวา : มาตรการดังกลาวจะทําใหกองเรือไทยมีขนาด
ใหญข้ึน อนึ่ง ปจจุบันมีการสงสินคาลงเรือไทยตาม พ.ร.บ. สงเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(กรณีนําเขาสินคาราชการ) จํานวน ๙ รายการแลว 
     -  ผลักดันใหมีการเปลี่ยนเงื่อนไขในการทําสัญญาซื้อขายระหวางประเทศ 
โดยในการสงออกไปตางประเทศควรเปลี่ยนจาก FOB เปน CIF สวนการนําเขาจากตางประเทศ
ควรเปลี่ยนจาก CIF เปน FOB 
        ที่ประชุมมีความเห็นวา : ควรมีการพัฒนาองคความรูใหกับผูสงออก
และนําเขา รวมถึงผูประกอบกิจการที่เก่ียวเนื่องกับพาณิชยนาวีดวย 



     -  สงเสริมใหใชเรือไทยสงออกสินคาที่อยูภายใตโครงการของรัฐบาล 
          ที่ประชุมมีความเห็นวา : ควรมีการกําหนดเงื่อนไขไวในโครงการของ
รัฐบาลเลย 
     -  สงเสริมใหเรือไทยในการดําเนินการภายใตระบบสัมปทานของรัฐ 
        ที่ประชุมมีความเห็นวา : การสงเสริมดังกลาวควรตองกําหนดใหชัดเจน
วาเปนกิจกรรมที่เรือไทยสามารถใหบริการได 
     -  มาตรการสงเสริมดวยการลดคาใชจายการนําเขาหรือตนทุนเรือ
เพ่ือใหสามารถแขงขันกับเรือตางชาติได 
        ที่ประชุมมีความเห็นวา : การลดคาใชจายดังกลาวผูประกอบการขอได
จากการขอรับการสงเสริมการลงทุนอยูแลว แตหากจะใหสิทธิเปนการทั่วไป ก็ควรพิจารณาใหมี
ความเหมาะสม 
     -  กําหนดมาตรการในการสงเสริมอุตสาหกรรมการซอมบํารุง การนําเขา
เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมสงเสริมกองเรือไทยฯ 
        ที่ประชุมมีความเห็นวา : ปจจุบันมีการกําหนดมาตรการและไดดําเนินการ
บางสวนแลว 
   ๑.๑.๓  กําหนดมาตรการสงเสริมกองเรือพาณิชยไทยในดานภาพลักษณ (Brand 
Image) 
     -  กําหนดมาตรการจูงใจใหผูประกอบการพัฒนา/ปรับปรุงเรือใหมี
คุณภาพ 
        ที่ประชุมมีความเห็นวา : ควรมีการศึกษาและกําหนดมาตรการให
เหมาะสมกับประเภทกิจการ 
     -  การบริหารจัดการเรือดวยการสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย
มาใชเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัย 
        ที่ประชุมมีความเห็นวา : ควรมีการศึกษาและกําหนดมาตรการให
เหมาะสมกับประเภทกิจการ 
     -  แกไขเพ่ิมเติมกฎหมายภายในของประเทศเพ่ืออนุวัติการใหเปนไป
ตามความตกลงระหวางประเทศที่ไทยมีพันธกรณี 
        ที่ประชุมมีความเห็นวา : ปจจุบันมีการดําเนินการโดยการเสนอรางกฎหมาย
จํานวน ๒ ฉบับ และกฎหมายลําดับรองอีก ๒๑ ฉบับ รวมทั้งเตรียมการอนุวัติการตามความตกลงใหม
ที่จําเปนแลว 
 ๑.๒  กิจการทาเรือ 
   ๑.๒.๑  การจัดตั้งการทาเรือแหงชาติเพ่ือเปนองคกรกลางในการบริหารจัดการ 
     ที่ประชุมมีความเห็นวา : เห็นดวยกับการจัดตั้งการทาเรือแหงชาติ 
โดยควรมีการพิจารณาศึกษารายละเอียดยุทธศาสตร ทําเลที่ตั้ง และอ่ืน ๆ ใหรอบคอบดวย 
   ๑.๒.๒  เรงรัดแกไขปญหาทาเรือที่สรางเสร็จแลว แตไมมีการใชงาน หรือ
ประสบปญหาการใชงานเพ่ือจูงใจใหมีผูใชบริการเพ่ิมมากขึ้น 
     ที่ประชุมมีความเห็นวา : ปจจุบันมีการดําเนินการผานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการของประเทศ (กบส.) และคณะนุกรรมการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการทาเรือในประเทศ 
   ๑.๒.๓  ผลักดันใหมีการแตงตั้งคณะอนุกรรมการสงเสริมกิจการทาเรือ  
ในคณะกรรมการพาณิชยนาวี เพ่ือแกไขปญหาการบริหารจัดการทาเรือ 
     ที่ประชุมมีความเห็นวา : เห็นควรใหมีคณะอนุกรรมการดังกลาว 



 ๑.๓  กิจการอูเรือ 
   ๑.๓.๑ กําหนดใหการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทยเปนวาระ
แหงชาติฯ 
     ที่ประชุมมีความเห็นวา : เห็นดวย โดยรัฐควรสนับสนุนมาตรการทาง
การเงิน ภาษี และการลงทุนอยางเต็มที่ดวย 
   ๑.๓.๒  กําหนดมาตรการสนับสนุนที่สําคัญทั้งดานการตลาด การเงิน ภาษี และ
กฎระเบียบตาง ๆ เพ่ือสรางความเขมแข็งใหกับอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือไทย 
     ที่ประชุมมีความเห็นวา : เห็นดวย โดยมาตรการสนับสนุนควรคํานึงถึง
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนดวย 
   ๑.๓.๓  พิจารณาปรับสิทธิประโยชนและมาตรการจูงใจในการลงทุนในกิจการ
พาณิชยนาวี กิจการตอเรือและซอมเรือ เพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ 
     ที่ประชุมมีความเห็นวา : เห็นดวย ทั้งนี้ การกําหนดประเภทของเรือและ
การใหสิทธิประโยชนควรตองมีความแตกตางกันดวย 
   ๑.๓.๔  ผลักดันใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดทํารหัสสถิติพิกัดศุลกากร
สําหรับเหล็กแผนสําหรับอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือใหม 
     ที่ประชุมมีความเห็นวา : เห็นดวย ทั้งนี้ ในสวนของผูประกอบการ เสนอ
ใหพิจารณายกเวนการเก็บอากรตามมาตรการตอบโตการทุมตลาด 
   ๑.๓.๕  การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสําหรับนิคมอุตสาหกรรมตอเรือและซอมเรือ
     ที่ประชุมมีความเห็นวา : เห็นดวย เนื่องจากอูตอเรือสวนใหญที่อยูใน
แมน้ําเจาพระยามีขอจํากัดเร่ืองความลึกของรองน้ํา และผลกระทบสิ่งแวดลอม จึงควรมีการหา
พื้นที่ใหมใหเหมาะสม และรัฐควรจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐาน รวมถึงมาตรการจูงใจอ่ืน ๆ 
เพื่อสนับสนุนการลงทุนดวย 
 ๑.๔  บุคลากรพาณิชยนาวี 
   ๑.๔.๑  การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนพาณิชยนาวี ควรมีการเพ่ิมคุณภาพ
นักเรียนเดินเรือ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของบริษัทเดินเรือ 
     ที่ประชุมมีความเห็นวา : ควรสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินการ
ดังกลาวดวย 
   ๑.๔.๒  การสํารวจความตองการสิทธิประโยชนของผูประกอบการวามีความ
ตองการอยางไร เพ่ือทํา MOU ระหวางผูประกอบการกับกรมเจาทาในการรับนักเรียนลงฝก
ในเรือ และใหสิทธิประโยชนกับบริษัทเหลาน้ัน 
     ที่ประชุมมีความเห็นวา : เห็นดวย 
   ๑.๔.๓  การสนับสนุนเร่ืองการเงินแกบริษัทเรือที่ประสงครับนักเรียนเดินเรือ
พาณิชยในการฝกงานบนเรือ 
     ที่ประชุมมีความเห็นวา : เห็นควรใหกระทรวงคมนาคมเปนหนวยงานหลกั 
ในการกําหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑที่เก่ียวของ 
   ๑.๔.๔  ควรขยายการจัดหาเรือฝกทั้งจากบริษัทใหม และประเภทเรือที่หลากหลาย
มากขึ้น 
     ที่ประชุมมีความเห็นวา : ควรมีแผนดําเนินงานและประสานความรวมมือ
กับหนวยงานที่เก่ียวของอยางเปนรูปธรรมอยางตอเนื่อง 
 
 



 ๑.๕  กิจการที่เกี่ยวเน่ืองกับกิจการพาณิชยนาวี (ธุรกิจรับจัดการขนสงสินคาระหวาง
ประเทศ) 
   ๑.๕.๑  ใหสิทธิประโยชนทางภาษีมูลคาเพ่ิมเฉพาะในกิจการที่กําหนด 
     ที่ประชุมมีความเห็นวา : เห็นดวย อยางไรก็ดี เร่ืองดังกลาวอยูระหวางการ
พิจารณาของกระทรวงการคลัง 
   ๑.๕.๒  ใหสิทธิและประโยชนดานภาษีกรณีภาษีเงินไดนิติบุคคลแกผูประกอบการ
รับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ 
     ที่ประชุมมีความเห็นวา : ควรสนับสนุนเฉพาะผูประกอบการขนสงตอเนื่อง
หลายรูปแบบที่จดทะเบียนกับกรมเจาทา 
   ๑.๕.๓  จัดหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ําใหแกผูประกอบการรับจัดการขนสงสินคา
ระหวางประเทศ เพ่ือใชสําหรับการซื้อยานพาหนะ 
     ที่ประชุมมีความเห็นวา : ปจจุบันผูประกอบการสามารถเขาถึงแหลงทุน
ไดตามมาตรการที่กระทรวงการคลังใหความชวยเหลือผาน 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)  จัดตั้งหนวยงานผูรับผิดชอบกิจการพาณิชยนาวีโดยตรง โดยใหมีฐานะเปน
องคการมหาชนที่จัดตั้งตามกฎหมายเฉพาะ 
  ที่ประชุมมีความเห็นวา : แนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ได
แถลงไวตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังนั้น เห็นควรใหกระทรวงคมนาคมดําเนินการใหมีผล
ในทางปฏิบัติตอไป 
 ๒)  กําหนดใหมีคณะกรรมการทําหนาที่กําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ
การดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมการพาณิชยนาวี เปน ๒ ระดับ คือ คณะกรรมการนโยบาย 
และคณะกรรมการบริหาร 
  หนวยงานที่เก่ียวของมีความเห็นวา : เห็นดวย 
 ๓)  กําหนดสิทธิประโยชนและมาตรการในการสงเสริมกิจการพาณิชยนาวี 
  หนวยงานที่เก่ียวของมีความเห็นวา : เห็นดวย 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารวสิามัญ 

หมายเหตุ  - 

  



๔๑. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาการจัดการขยะชุมชน 
   คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการวิสามัญเพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางการแกไขปญหาการจัดการขยะชุมชน 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๗/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 ตามที่คณะรักษาความสงบแหงชาติและรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการเรงแกไขปญหา
การจัดการขยะมูลฝอย และไดประกาศใหการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเปนวาระแหงชาต ิ
 ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ คร้ังที่ ๕๕/๒๕๖๑ เปนพิเศษ เมื่อวันอังคารที่  
๘ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ประชุมจึงไดแตงตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทาง 
การแกไขปญหาขยะชุมชนใหเกิดประสิทธิผลและสามารถแกไขปญหาขยะชุมชนไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ ข้ึน เพื่อดําเนินการพิจารณาศึกษาและสนับสนุนวาระแหงชาติดงักลาว 
 จากการศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพบวา ประเทศไทยมีจํานวนกวา ๒๖ ลานตัน 
ตอป และนอกเหนือจากขยะที่เกิดข้ึนทุกวันแลว ยังมีปญหาขยะตกคางสะสมอีกกวา ๓๐ ลานตัน 
ในการนี้ มีการดําเนินการหรือการจัดการที่ถูกตอง เพียง ๑๒.๖๗ ลานตันตอป หรือคิดเปน 
รอยละ ๔๘ ของปริมาณขยะทั้งหมดเทานั้น  
 อนึ่ง ในจํานวนขยะทั้งหมดดังกลาว เปนขยะทีม่าจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั่วประเทศ 
จํานวน ๗,๗๗๗ แหง แตมีองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีการดําเนินการเก็บขยะมูลฝอยเพียง 
๔,๔๒๒ แหง สามารถเก็บขยะได ๑๔.๘๑ ลานตัน หรือเทากับรอยละ ๗๕ ของขยะที่เกิดข้ึน 
และมีขยะเพียง ๗.๘๘ ลานตันเทานั้นที่ถูกกําจัดอยางถูกตอง 
 ปญหาขยะชุมชนในประเทศไทยจึงเปนปญหาที่ใหญและยุงยาก จึงจําเปนตองไดรับการ
แกไขอยางจริงจังและเปนระบบ 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ  
 คณะกรรมาธิการวิสามัญ สรุปผลการศึกษาไดดงันี ้
 ๑.  หลักการในการจัดการขยะมูลฝอยตองดําเนินการอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพ 
และสอดคลองกับแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร (Integrated Solid Waste 
Management) แนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติให เกิดประโยชนสูงสุด (Resource 
Conservation and Recovery) และหลักการความรับผิดชอบที่เพิ่มข้ึนของผูผลิต (Extended 
Producer Responsibility : PR) โดยพิจารณาตามวัฏจักรชีวิตของขยะชุมชน ประกอบดวย 
กอนเปนขยะ การคัดแยก และการกําจัด โดยใหความสําคัญของการจัดการขยะที่ตนทาง  
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 ตลอดจนมีจิตสํานึกเก่ียวกับ
ปญหามลพิษสิ่งแวดลอมของขยะมูลฝอย เพื่อใหเกิดความรวมมือในการลดขยะ คัดแยกขยะ 
และนําขยะมูลฝอยกลับมาใชใหม โดยใชมาตรการทางสังคม ผานการรณรงคเชิงรุกในรูปแบบตาง ๆ  
 ๓.  ดานการบริหารจัดการขยะชุมชน ประกอบดวย 
      ๓.๑ องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ยังไมมีการบริหารจัดการขยะชุมชนอยางเหมาะสม 
ตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีปริมาณขยะนอยกวา 
๑๐ ตันตอวัน ตองไดรับการดูแลเพื่อใหการบริหารจัดการขยะเปนไปอยางถูกตอง 
      ๓.๒ ควรใหความสําคัญกับการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย 
ในพื้นที่เรงดวน จํานวน ๒๖ จังหวัดเปาหมาย 
   นอกจากนี้ ในสวนของการบริหารจัดการขยะนั้น การกําหนดคาบริการจัดเก็บขยะ
และคาธรรมเนียมที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินเรียกเก็บจากประชาชน ตองมีการกําหนดกรอบ
อัตราและแนวทางที่ชัดเจน เพื่อใหมีรายไดเพียงพอตอการบริหารจัดการขยะ 
   การดําเนินการกอสรางโรงงานกําจัดขยะ รัฐอาจใหเอกชนเขารวมดําเนินการได  
ซึ่งปจจุบันคณะรักษาความสงบแหงชาติและรัฐบาลไดเพิ่มวงเงินการลงทุนรวมภาครัฐและ
เอกชน เปนวงเงินไมเกิน ๕ พันลานบาท และการดําเนินการในการจัดตั้งโรงเผาขยะหรือ
โรงไฟฟาจากขยะ ควรดําเนินงานในลักษณะ One Stop Service เพื่อลดข้ันตอนลดเวลา  
   ในการบริหารจัดการขยะของชุมชนหรือองคกรปกครองทองถ่ินขนาดเล็ก 
กระทรวงมหาดไทยตองจัดใหมีการศึกษาอบรม ใหองคความรูแกทองถ่ินตาง ๆ ในมาตรฐาน
เดียวกัน และตองกําหนดเปนตัวชี้วัดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหงในการจัดการ
เก่ียวกับขยะ 
 ๔.  ปญหาดานกฎหมาย 
      ๔.๑ จากการศึกษาพบวา มีกฎหมายที่เก่ียวของกับขยะมากกวา ๓๐ ฉบับ และมีการ
กําหนดคํานิยามที่เก่ียวของกับขยะไมตรงกันในแตละหนวยงาน จนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ไมสามารถบริหารจัดการขยะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงเสนอใหแกไขขอจํากัดทางดานกฎหมายดวยการ 
งดเวนการบังคับใชกฎหมายบางฉบับ และบางมาตรา ที่เก่ียวของเปนเวลาสามถึงหาป เพื่อให
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและสวนราชการที่เก่ียวของ เรงดําเนินการใหการบริหารจัดการขยะ
เปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว และในระหวางนั้นสวนราชการที่เ ก่ียวของ
ดําเนินการแกไขกฎหมายที่เปนอุปสรรคใหแลวเสร็จ โดยใหมีการจําทําแผนแมบทกําหนด
ข้ันตอน 
      ๔.๒  ในระยะยาว คณะกรรมาธิการวิสามัญเห็นวา ประเทศไทยจําเปนตองมี
กฎหมายขยะแหงชาติ ที่รวมการจัดการขยะที่ตนทาง ตองมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตจาก
ผูผลิตและผูจําหนายสินคาที่กอใหเกิดขยะจํานวนมาก และนํามาแบงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพื่อนํารายไดนี้มาบริหารจัดการขยะ  
 
 
 



ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
(สภายังมไิดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

ผลการปฏิบัตติาม
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 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๔๔/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันศุกรที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 สืบเนื่องจากที่พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๒)  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ ไดมีการแกไข
เพิ่มเติมความหมายของความผิดลหุโทษใหหมายถึง ความผิดที่ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
หน่ึงเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหม่ืนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และแกไขอัตราโทษปรับของ
ความผิดลหุโทษในภาค ๓ แหงประมวลกฎหมายอาญา โดยเพ่ิมอัตราโทษปรับขึ้นเปน 
สิบเทาของอัตราเดิม เพื่อใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน อยางไรก็ดี  
การแกไขอัตราโทษปรับในความผิดลหุโทษดังกลาวเปนการแกไขเฉพาะในภาค ๓ ลหุโทษ  
แหงประมวลกฎหมายอาญาเทานั้น จึงทําใหอัตราโทษปรับสําหรับความผิดลหุโทษในภาค ๓  
ไมสอดคลองและเกิดความเหลื่อมล้ํากับอัตราโทษปรับของความผิดอาญาฐานอ่ืนที่บัญญัติไว 
ในภาค ๒ แหงประมวลกฎหมายอาญา และอัตราโทษปรับของความผิดอาญาที่บัญญัติไว 
ในพระราชบัญญัติฉบับอ่ืน ๆ อีกทั้งยังไมสอดรับกับความรายแรงในการกระทําความผิด 
 ดังนั้น เพื่อใหการกําหนดอัตราโทษปรับทางอาญาสอดคลองและสอดรับกับความรายแรง
ในการกระทําความผิดอันจะทําใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
จึงควรมีการศึกษาการกําหนดอัตราโทษทางอาญาทั้งระบบโดยมีผูมีความรูและเชี่ยวชาญ
ทางดานวิชาการในการรางกฎหมายเก่ียวกับกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและระบบงาน 
นิติบัญญัติ 
 ในการนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติจึงไดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการกําหนด
อัตราโทษทางอาญา ข้ึน เพื่อดําเนินการศึกษาการกําหนดอัตราโทษทางอาญาดังกลาว โดยในการ
ดําเนินการศึกษา ไดมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จํานวน ๒ คณะ ไดแก คณะอนุกรรมาธิการ
วิสามัญศึกษาหลักเกณฑในการกําหนดอัตราโทษทางอาญา และคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ... ข้ึน เพื่อชวยดําเนินการ 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาการกําหนดอัตราโทษทางอาญาทั้งระบบ คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ไดมีขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ โดยสรุปดังนี้ 
 ๑.  เห็นควรแกไขอัตราโทษปรับบางมาตราในภาค ๒ ความผิด แหงประมวลกฎหมาย
อาญา โดยใชหลักสัดสวน คือ ระวางโทษจําคุกหนึ่งปตออัตราโทษปรับสองหมื่นบาท  
ซึ่งเปนการกําหนดโทษปรับใหไดสัดสวนกับโทษจําคุก 
 ๒.  ความผิดอาญาที่มีผลกระทบทางเศรษฐกิจจํานวนมากหรือที่เก่ียวของกับระบบ
สถาบันการเงิน ซ่ึงโทษปรับที่ใชอยูในปจจุบันอาจยังไมเพียงพอ ดังนั้น จึงควรนําแนวคิด 
เร่ืองการลงโทษในลักษณะอ่ืนมาใช โดยบัญญัติเพิ่มเปนโทษเสริมอีกประเภทหนึ่งในประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ 



 ๓.  ปจจุบันมีกฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่มีความผิดอาญาอยูเปนจํานวนมาก  
การแกไขโทษในประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติทุกฉบับในคราวเดียวกันทั้งหมด
อาจใชระยะเวลามากในการดําเนินการ จึงเห็นควรใหหนวยงานที่เก่ียวของเปนผูดําเนินการ
เสนอแกไขปรับปรุงกฎหมายแตละฉบับที่อยูในความรับผิดชอบของตน เนื่องจากเปนผูใช
กฎหมายยอมทราบเจตนารมณของกฎหมายเปนอยางดี 
 ๔.  อัตราโทษปรับและการบังคับโทษปรับที่เก่ียวของกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก  
พ.ศ. ๒๕๒๒ เห็นควรใหมีการจัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบหลักข้ึน โดยอาจจัดตั้งเปนหนวยงาน 
หนึ่งในสํานักงานตํารวจแหงชาติ และในการชําระคาปรับเมื่อผูกระทําผิดไดรับใบสั่งก็สามารถ
นําไปชําระไดที่รานสะดวกซ้ือหรือธนาคาร โดยหากชําระภายในกําหนดอาจไดรับสวนลด  
แตหากไมชําระภายในกําหนดอาจจะปรับเพิ่มข้ึนในลักษณะอัตรากาวหนา 
 ๕.  ควรใหมีการปรับปรุงแก ไขเ ก่ียวกับคณะกรรมการนโยบายการราชทัณฑ   
เพื่อประโยชนในการพิจารณาเก่ียวกับการลดวันตองโทษ การพักการลงโทษตามมาตรา ๔๙ 
และควรมีมาตรการในการติดตามผูตองขังภายหลังการปลอยตัวดวย  
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๗๘/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดี ๘ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงยุติธรรม 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 กระทรวงยุติธรรมไดจัดการประชุมเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของขอสังเกต
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการกําหนดอัตราโทษทางอาญา เมื่อวันจันทรที่ ๑๙ กันยายน 
๒๕๕๙ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการเฉลิมประเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยไดเชิญ    
สวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของเขารวมประชุมดวย  
 ในการนี้ ที่ประชุมพิจารณาแลวเห็นชอบกับหลักการตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ ทั้ง ๔ ประเด็น และเห็นควรใหมีการดําเนินการที่สอดคลองกับขอสังเกต โดยสรุปดังนี้ 
 ประเด็นที่ ๑ กรณีการกําหนดอัตราโทษปรับทางอาญา (ภาค ๒ ความผิด) สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา เปนหนวยงานหลักในการพจิารณาปรับปรุงแกไขอัตราโทษปรับสาํหรับ
กฎหมายใหมที่มีโทษทางอาญา โดยไดมีการปรับปรุงกฎหมายบางสวนใหมีสัดสวนที่อัตราโทษ
จําคุก ๑ ป ตอโทษปรับลักษณะเฉพาะ ตามวัตถุประสงคของกฎหมายที่จะลงโทษ หรือเพิ่งมีการ
ปรับอัตราโทษมาในระยะเวลาไมนานไวตามเดิม โดยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
รับที่จะทบทวนความเหมาะสมของอัตราโทษปรับของพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาตางๆ 
เปนประเด็นหลักในการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกาการทบทวน
ความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ประเด็นที่  ๒ อัตราโทษปรับและการบังคับโทษปรับที่ เ ก่ียวของกับการจราจร 
ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดมีการบูรณาการ
กับหนวยงานที่เก่ียวของ โดยมีการสงตอขอมูลระหวางหนวยงานดานการจราจรทางบก เชน 
กรมการขนสงทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท หรือภายในหนวยงานของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ทั้งในดานการแลกเปลี่ยนขอมูลการกระทําความผิด การบังคับโทษปรับ และ
การข้ึนทะเบียนผูใชรถตางดาวที่ขับเขามาในประเทศไทยตลอดจนไดเพิ่มชองทางในการชําระ
คาปรับ และกําลังขยายชองทางอ่ืนๆ เพื่อใหการชําระคาปรับมีความสะดวกมากข้ึน รวมทั้งได



นํามาตรการปองกันการกระทําความผิดซํ้ามาใชบังคับดวย นอกจากนี้ สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ไดมีการตั้งคณะกรรมการข้ึนเพื่อพิจารณาเร่ืองการเพิ่มอัตราโทษเปนการเฉพาะแลว 
เพื่อใหอัตราโทษในกฎหมายหลายฉบับมีความสอดคลองเปนมาตรฐานเดียวกัน สวนกรมการขนสง
ทางบกไดมีการออกประกาศใหรถที่มาจากตางดาวและไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย 
ซึ่งเดินทางเขามาในประเทศไทย ตองทําประกันภัยภาคบังคับ ชั้นที่ ๓ ตั้งแตวันที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๕๙ เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในประเทศไทย อีกทั้งบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 
ไดมีการควบรวมหนวยงานที่เก่ียวของกับการจราจรในสังกัดของสํานักงานตํารวจแหงชาติและ
กระทรวงคมนาคมเขาดวยกัน เพื่อใหการบริหารจัดการเร่ืองการกระทําความผิด และการบังคับ
ใชกฎหมายมีความเปนเอกภาพมากยิ่งข้ึน 
 ประเด็นที่ ๓ ประเภทโทษของโทษตามมาตรา ๑๘ ของประมวลกฎหมายอาญา  
เห็นควรใหกระทรวงยุติธรรมรับขอสังเกตในประเด็นเร่ืองการปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา
ไปพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดอีกคร้ังหนึ่ง 
 ประเด็นที่ ๔ รางพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. .... ศึกษากรณี : การบังคับโทษ การลด
วันตองโทษ การพักการลงโทษ และประเด็นอ่ืนที่เก่ียวของของกรมราชทัณฑ เห็นควรให 
กรมราชทัณฑรับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามญั เร่ืองการเตรียมความพรอมกอนปลอย
และการติดตามภายหลังการปลอยไปดําเนินการ โดยมิใหกระทบตอสิทธิสวนบุคคลของ 
ผูพนโทษ 
 อนึ่ง ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรมมีความเห็นเพิ่มเติมโดยสรุปดังนี้ 
 ๑.  ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการกําหนดโทษทางอาญา กรณี
การกําหนดอัตราโทษปรับทางอาญา (แกไขอัตราโทษในภาค ๒ ความผิด) นั้น คณะรัฐมนตรี 
ไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ ซ่ึงไดมีการแกไขอัตราโทษปรับในภาค ๒ ความผิด แลว ดังนั้น  
เพื่อผดุงความยุติธรรมและมิใหเกิดความเหลื่อมล้ําในสังคม ในชั้นการพิจารณาของศาลยุติธรรม 
การลงโทษผูกระทําความผิดควรคํานึงถึงสถานภาพของผูกระทําความผิดทางดานเศรษฐกิจและ
สังคมดวย 
  ๒.  ขอเสนอแนะเก่ียวกับรางพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. .... ศึกษากรณี : การบังคับโทษ 
การลดวันตองโทษ การพักการลงโทษ โดยที่ขณะนี้รางพระราชบัญญัติดังกลาวอยูระหวางการ
พิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑดังกลาวไวในกฎหมาย
ลําดับรอง เพื่อใหฝายบริหารสามารถดําเนินการไดอยางสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวการณ
ปจจุบัน  
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 

หมายเหตุ  - 

 



๔๓. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง การตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการวิสามญัศึกษา การตั้งถิ่นฐาน การผังเมอืง และการพัฒนาเมอืง 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๕๐/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สงิหาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 โดยที่การผังเมืองเปนเคร่ืองมือและกลไกสําคัญในการสงเสริมการพัฒนาเมืองใหเปนไป 
ตามนโยบายของรัฐอยางมีประสิทธิภาพและสงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนผูอยูอาศัย  
ในการนี้ สภานิติบัญญัติแหงชาติจึงไดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา การตั้งถ่ินฐาน การผังเมือง 
และการพัฒนาเมืองขึ้น เพื่อศึกษา วิเคราะห และจัดทาํขอเสนอแนะในการนําผังเมืองไปใช
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 สําหรับการดําเนินการของคณะกรรมาธิการวิสามัญนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญได
ดําเนินการโดยศึกษาจากเอกสารและลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนามในพื้นที่จริง ทั้งนี้ ไดแบง
กรณีศึกษาออกเปน ๒ ลักษณะ ไดแก พื้นที่แบบเมือง (แผนดินใหญ) และพื้นที่แบบเกาะ 
(พื้นที่แบบปด) นอกจากนี้ยังไดเชิญผูแทนสวนราชการและหนวยงานที่เก่ียวของเขารวมประชุม
เพื่อใหขอมูลขอเท็จจริงและขอคิดเห็นตอคณะกรรมาธิการดวย 
 ผลการศึกษาพบวา พื้นที่ทั้ง ๒ ลักษณะ รวมถึงพื้นที่อีกหลายลักษณะในประเทศไทย
ยังคงมีการพัฒนาที่ไรทิศทาง ไมมีการวางแผนการใชประโยชนที่ดิน ไมวาตามสภาพที่เปนอยู
ปจจุบันหรือในอนาคต ซ่ึงนอกจากจากทําใหเกิดการใชประโยชนที่ดินที่ไมเหมาะสมและ        
ไมคุมคาแลว ยังทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมาอีกมากมาย เชน ภัยธรรมชาติ และการจัด
โครงสรางพื้นฐาน เปนตน 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาดังกลาวขางตน คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงมขีอเสนอและเพื่อให 
ทุกฝายที่เก่ียวของรับไปพิจารณาและผลักดันใหเกิดผล ใน ๔ เร่ือง ดังนี ้
 ๑)  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการวางผังเมืองและการพัฒนาเมือง 
  ไดเสนอใหมีการจัดทําผงัเมือง ๓ ระดับ ลดหลัน่กันไป คือ ผังนโยบาย ผังเมืองรวม 
และผังเมืองเฉพาะ เพื่อใหการพัฒนาเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๒)  ขอเสนอเกี่ยวกับองคกรและอํานาจหนาที่ 
  ไดเสนอใหมีคณะกรรมการ ๓ ระดับ ไดแก คณะกรรมการนโยบายการตั้งถ่ินฐาน 
การผังเมือง และการพัฒนาเมือง คณะกรรมการผังเมอืงกลาง และคณะกรรมการผังเมืองระดับ
จังหวัด เพื่อใหสอดคลองกับการจัดทําผังเมือง ๓ ระดับขางตน 
  นอกจากนี้ ไดเสนอใหฝายนิติบัญญัติจัดตั้งคณะกรรมาธิการการตั้งถ่ินฐาน การผังเมือง 
และการพัฒนาเมือง เปนคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภา เพื่อใหฝายนิติบัญญัติเขามา 
มีสวนรวมในเร่ืองดังกลาว 
  สวนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดเสนอใหสรางการประสานความรวมมือกับ
คณะกรรมการทั้ง ๓ ระดับที่ไดกลาวมาแลว 
 



 ๓)  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมาย 
  ไดเสนอใหมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ เพื่อสราง
กลไกการผังเมืองใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยบรรจุเร่ืองตาง ๆ ในขอเสนออีก ๒ ขอ ขางตนเปน
สวนหนึ่งของกฎหมายตามความเหมาะสม 
 ๔)  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  
  ไดเสนอใหมีการเผยแพรและสรางการรับรูใหกวางขวางยิ่งข้ึนผานสถาบันการศึกษา
และหนวยงานที่เก่ียวของ 
   

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๒๔/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทย 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 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 
   กระทรวงมหาดไทยเห็นดวย โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้ 
   - ควรแยกงานดานผังเมืองและการพัฒนาเมืองออกจากอํานาจหนาที่ของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง โดยจัดตั้งเปนกรมการผังเมือง ในกระทรวงมหาดไทยข้ึน 
   - การจัดตั้งคณะกรรมการเก่ียวกับผังเมืองทุกระดับ ควรมีผูที่มีความเชี่ยวชาญและ
ความรูดานผังเมืองจากสถานศึกษาหรือหนวยงานตาง ๆ รวมอยูดวย 
   - การเพิ่มศักยภาพทองถ่ินในการทําหนาที่เก่ียวกับผังเมือง ตองมีนโยบายที่ชัดเจน
ทั้งดานบุคลากรและงบประมาณที่สอดคลองกับภารกิจ 
   - ควรจัดตั้งคณะกรรมาธิการการตั้งถ่ินฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง  
เปนคณะกรรมาธิการสามัญประจําสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
 ๓)  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมาย 
   กระทรวงมหาดไทยเห็นดวย โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้ 
   - ควรมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เก่ียวของกับการพัฒนาเมืองใหสอดคลองกันดวย 
   - การตรากฎหมายเพื่อชดเชยหรือเยียวยาบุคคลผูตองเสียสิทธิหรือไดรับผลกระทบ
จากการวางผังเมือง ตองกําหนดนิยามใหชัดเจน รวมถึงตองกําหนดเงื่อนไข วิธีการ การจายคาชดเชย
หรือเยียวยาใหชัดเจน โดยคํานึงถึงปจจัยแวดลอมตาง ๆ ที่เก่ียวของใหรอบคอบ 
 



 ๔)  ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
   กระทรวงมหาดไทยเห็นดวย โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม อาทิ 
   - การนํากองทุนการพัฒนาเมืองในภูมิภาคมาเปนกลไกในการพัฒนาเมือง จะตอง
วางแผนการจัดสรรงบประมาณของกองทุนอยางเหมาะสม 
   - การนํากองทุนที่มีอยูเดิมมาใชเปนแหลงทุน ควรพิจารณาวัตถุประสงคของแตละ
กองทุนดวย 
   - ควรบรรจุเร่ืองการผังเมืองไวในการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
   - ควรมีมาตรการควบคุมการใชประโยชนที่ดินทั้งทางเศรษฐศาสตรและกฎหมาย 
  - ควรมีการสรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อรวมกัน 
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารวสิามัญ 

 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔. รายงานการพิจารณาศึกษา :  ปญหาการทอดทิ้งสัตวในที่สาธารณะ 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศกึษาปญหาการทอดท้ิงสัตวในท่ีสาธารณะ 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๖๐/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยไดมีการบังคับใชพระราชบัญญัติปองกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีการกําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณเปนผู รักษาการตามกฎหมาย และมีกรมปศุสัตวเปนหนวยงานรับผิดชอบ 
ตามกฎหมาย อีกทั้งมีบทบัญญัติที่กําหนดมาตรการในการสนับสนุนการดําเนินการขององคกร
คุมครองสวัสดิภาพสัตว และสถานสงเคราะหสัตวเพื่อใหความชวยเหลือและใหความคุมครอง
สวัสดิภาพสัตว อยางไรก็ตาม ปจจุบันยังพบสถานการณปญหาเก่ียวกับสัตวถูกทอดทิ้งในที่
สาธารณะอยู โดยเฉพาะปญหาสุนัขจรจัดยังคงเปนปญหาที่สงผลกระทบตอสังคมและมีแนวโนม
ที่จะมีความรุนแรงมากข้ึน 
 ดวยความตระหนักถึงปญหาดังกลาว สภานิติบัญญัติแหงชาติจึงไดมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ-
วิสามัญศึกษาปญหาการทอดทิ้งสัตวในที่สาธารณะข้ึน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสาเหตุของ   
การทอดทิ้งสัตวในที่สาธารณะ และเพื่อจัดทําแนวทางในการจัดการปญหา พรอมใหขอเสนอแนะตาง ๆ  
 ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวา สาเหตุหลักที่ทําใหเกิดการทอดทิ้งสัตวในที่สาธารณะมี  
๓ ประการ กลาวคือ 
 ประการแรก ทัศนคติในการเลี้ยงสัตวที่ไมถูกตองสงผลใหผูเลี้ยงสัตวขาดความรับผิดชอบ 
ในความเปนเจาของสัตวเลี้ยง สงผลใหเกิดการทอดทิ้งสัตวเลี้ยงไดงาย 
 ประการที่สอง การขาดประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมายทั้งในเร่ืองของการบังคับ
ใชกฎหมายปองกันการทารุณกรรมและการจดัสวัสดิภาพสัตว และกฎหมายวาดวยการควบคุม
การนําเขาสัตวจากตางประเทศ โดยเฉพาะกรณีการนําเขาสัตวตางถ่ินจากตางประเทศ (Exotic)  
 ประการสุดทาย การขาดระบบในการดูแลและสงเคราะหสัตวที่ถูกทอดทิ้งที่มีประสิทธิภาพ  
 สําหรับสถานการณปญหาเก่ียวกับการทอดทิ้งสัตวในที่สาธารณะ ปจจุบันประกอบดวย 
๕ สถานการณหลัก ไดแก 
 ๑. ปญหาจํานวนสัตวที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะมีจํานวนมากและมีแนวโนมเพิ่มมากข้ึน  
ทุกป 
 ๒. ปญหาเก่ียวกับผลกระทบที่เกิดข้ึนจากสุนัขและแมวไมมีเจาของที่กอความเดือดรอน
รําคาญใหกับมนุษย โดยเฉพาะปญหาการแพรระบาดของโรคพิษสุนัขบา 
 ๓. ปญหาในดานการจัดการปญหาการทอดทิ้งสัตวในที่สาธารณะของราชการสวนทองถ่ิน  
 ๔. ปญหาที่เกิดข้ึนกับการดูแลสัตวที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ทั้งในรูปแบบของการใช
พื้นที่สาธารณะในการดูแล และการดูแลในรูปแบบของสถานสงเคราะหซึ่งมีจํานวนไมเพียงพอ 
รวมทั้งขาดเกณฑมาตรฐานในการจัดระบบการดูแลสัตว  
  
 



ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 จากการพิจารณาศึกษา คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงเสนอแนวทางในการจัดการปญหา
การทอดทิ้งสัตวในที่สาธารณะ โดยจําแนกเปน ๒ สวน ดังนี้ 
 ๑.  แนวทางในการปองกันปญหาการทอดทิ้งในที่สาธารณะ ซึ่งมีเปาหมายสําคัญในการ
ลดจํานวนสัตวถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ซึ่งประกอบดวยมาตรการ ดังนี้ 
  ๑.๑ การสงเสริมการศึกษาและการเรียนรูเพื่อสรางจิตสํานึก ทัศนคติที่ถูกตองและ 
ความรับผิดชอบในการดูแลและเลี้ยงดูสัตว  
  ๑.๒ การข้ึนทะเบียนและการระบุตัวสัตวและสัตวเลี้ยงโดยดําเนินการภายใต 
การปฏิรูปกฎหมายที่เก่ียวของ  
  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
สวนทองถ่ิน เอกชน และบุคคล  
  ๒.๕ การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 นอกจากนี้ เพื่อทําใหเกิดการดําเนินการตามแนวทางในการจัดการปญหาใหไดอยางมี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงไดเสนอขอเสนอแนะในการดําเนินการ ๒ สวน ดังนี้ 
 ขอเสนอแนะในการปฏิรูปกฎหมาย โดยคณะรัฐมนตรีควรใหความสําคัญตอการพิจารณา 
(ราง) แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... และ  
(ราง) แผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ฉบับที่ ๓) ที่เสนอโดยคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ซึ่งนอกเหนือจากเร่ืองวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแลว ควรกําหนดใหราชการสวนทองถ่ิน 
มีอํานาจหนาที่ในการดาํเนนิการจัดการปญหาการทอดทิ้งสัตวในที่สาธารณะอยางครบวงจรดวย 
 ขอเสนอแนะในการจัดการเชิงนโยบาย ควรเสนอตอคณะกรรมการปองกันการทารุณกรรมสัตว 
ของกรมปศุสัตวใหดําเนินการเรงดวนใน ๕ เร่ือง กลาวคือ  
 ๑. การดําเนินการใหความชวยเหลือและสงเคราะหสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ
ในกลุมที่มีความเสี่ยง เขารับการดูแล 
 ๒. การจัดทําหมันถาวรใหกับสัตวที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะทั่วประเทศ  
 ๓. การสํารวจและจัดทําฐานขอมูลจํานวนสุนัขและแมวที่ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ  
 ๔. การจัดทํามาตรการในการสงเสริมสนับสนุนการดําเนนิการของสถานสงเคราะหสัตว
ที่เปนรูปธรรมและมีความชัดเจน  
 ๕. การจัดทําหลักเกณฑมาตรฐานในการดําเนินงานของสถานสงเคราะหสัตวเพื่อทําใหเกิด
การกํากับดูแลสถานสงเคราะหสัตวที่มีมาตรฐาน 



 ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีขอสังเกตในประเด็นปญหาที่จําเปนตองมีการดําเนินการ
ศึกษาในระยะตอไป ๒ ประเด็น กลาวคือ  
 ประเด็นแรก การศึกษาแนวทางในการจัดการปญหาเก่ียวกับลิงในที่สาธารณะซึ่งกําลัง
เปนสถานการณปญหาที่สงผลกระทบตอสังคมมากข้ึน  
 และประเด็นที่สอง การศึกษาวิจัยวิธีการทําหมันสุนัขและแมวโดยวิธีการอ่ืนที่ไมใช 
การผาตัด ซึ่งจะชวยประหยัดคาใชจายสําหรับเจาของสัตวเลี้ยงและลดการจายงบประมาณ 
ของแผนดิน รวมทั้งสามารถแกไขปญหาไดอยายั่งยืน 
  

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 
(สภายังมไิดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

- 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

- 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 




