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

การประชุมสภา ครั้งที่ ๗๙/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
เนื่ องจาก “พลั ง งาน” เป น เรื่ องที่ ไ ด รั บ ความสนใจจากสาธารณชนเป น อย า งมาก
ในปจจุบัน และพลังงานที่นํามาใชสวนใหญเปนพลังงานจากฟอสซิล ซึ่งราคามีแนวโนมปรับตัว
สูงขึ้นอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังเปนพลังงานที่ใชแลวหมดไป อยางไรก็ตาม มนุษยมีทางเลือก
ในการใชพลังงานมากขึ้น โดยเฉพาะการใชพลังงานทดแทนจากพืชที่สามารถปลูกหมุนเวียน
ใชไดไมมีวันหมด
คณะกรรมาธิการการพลังงานจึงไดทําการศึกษา เรื่อง พลังงานทดแทนจากพืชที่เหมาะสม
สําหรับประเทศไทย โดยเปนการศึกษาที่เกี่ยวของกับการนําพืชไปใชในการพัฒนาเปนพลังงาน
ทดแทนที่ไมใชเทคโนโลยีในการผลิตที่ซับซอนยุงยากหรือมีการลงทุนในเทคโนโลยีการผลิต
ที่สูงเกินไป โดยผลการศึกษาพบวาพืชที่มีศักยภาพที่จะนํามาพัฒนาเปนพลังงานทดแทนไดนั้น
ประกอบดวย
๑. พืชประเภทไมโตเร็ว คือ กระถินยักษ กระถินณรงค กระถินเทพา และยูคาลิปตัส
๒. พืชตระกูลหญา คือ หญาเนเปยรพันธุปากชอง ๑ ที่สามารถหมักเพื่อใหเกิดกาซ
สําหรับเปนพลังงานใหโรงไฟฟาได
นอกจากนี้ ผลการศึกษายังพบวาวัสดุที่เหลือใชจากพืชก็สามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตพลังงานทดแทนไดดวยเชนกัน ประกอบดวย
๑. วัสดุเหลือใชจากภาคการเกษตร ไดแก ใบและยอดออย ฟางขาว ยอด ใบ ลําตนของ
ขาวโพด เปนตน
๒. วัสดุเหลือใชจากภาคอุตสาหกรรม ไดแก ทะลายปาลมน้ํามันเปลา นํามาผลิตไฟฟา
ได ๑๒๗ เมกะวัตต เศษไม และขี้เลื่อยจากยางพารา นํามาผลิตไฟฟาไดรวม ๑,๑๐๐ เมกะวัตต
แต อย า งไรก็ ตาม พบว า อุ ปสรรคสําคั ญในการนําพืช พลัง งานมาพัฒนาเปนพลังงาน
ทดแทนยังคงมีอยู ไดแก
๑. การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ เมื่อเขาสูขั้นตอนการปฏิบัติพบวาเกิดความลาชาและ
ยังขาดประสิทธิภาพ
๒. ด า นการส ง เสริ มการพั ฒนา พบว า ต องใช พื้ นที่ ใ นการเพาะปลูกเป นจํ านวนมาก
มีการลงทุนสูงในระยะเริ่มตน ใชระยะเวลานานกวาจะไดผลผลิตและคืนทุน การขาดองคความรู
ในการเพาะปลูกและการบริหารจัดการ รัฐไมมีการจําแนกพื้นที่ (Zoning) และไมมีการจัดทํา
ฐานขอมูลการปลูกพืชเพื่อใหเกษตรกรนําไปใชประโยชนในดานการวางแผน
๓. ดานระบบโครงสรางพื้นฐาน พบวาตองมีการลงทุนเพื่อขยายระบบสายสงไฟฟา
เพิ่มขึ้นจากที่มีอยู และระบบการขนสงวัตถุดิบเขาสูกระบวนการผลิตยังไมเอื้ออํานวย

ดังนั้น จึงพบวาพลังงานทดแทนจากพืชที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยควรจะอยูใน
รูปแบบของการรวมกลุมในลักษณะวิสาหกิจชุมชน เพื่อใหชุมชนเปนทั้งผูผลิตและผูบริโภค
ซึ่งถือเปนการพึ่งพาและเอื้อประโยชนตอกันและกัน อันจะสงผลใหการลงทุนไมสูงมากนักและ
การขนสงวัตถุดิบเปนไปไดอยางสะดวก
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
จากผลการพิจารณาศึกษา คณะกรรมาธิการการพลังงานจึงมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
โดยสรุปดังนี้
ขอเสนอแนะในเชิงบริหาร ประกอบดวย
๑. การสงเสริมการผลิตพลังงานไฟฟาจากพืชพลังงาน
๒. เรงรัดการจําแนกพื้นที่ปลูกพืช (Zoning)
๓. พัฒนานโยบายเกี่ยวกับการปลูกพืชพลังงาน
๔. พัฒนามาตรการ นโยบายในการสนับสนุนดานราคาของพืชพลังงานทดแทน
๕. พั ฒ นาการบริ หารจั ดการสายส งไฟฟ าเพื่อรองรั บโรงไฟฟาชี วมวลและโรงไฟฟา
กาซชีวภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๖. พั ฒ นากลไกในการกํ า กั บ ดู แ ลและติ ด ตามแผนการพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกใหมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๗. ดําเนินการสนับสนุนใหมีพระราชบัญญัติพลังงานทดแทนใหสามารถรองรับตอการใช
พลังงานของประเทศในอนาคตตอไป
ขอเสนอแนะในเชิงวิชาการ
ควรดําเนินการสรางตนแบบของวิสาหกิจชุมชนดานพืชพลังงาน ซึ่งมีลักษณะเปนแบบ
พันธะสัญญาผูกพันพึ่งพากัน ๓ ฝาย คือ
๑. เกษตรกรผูปลูกพืชพลังงาน
๒. เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว และ
๓. ผูประกอบการโรงไฟฟากาซชีวภาพขนาดไมเกิน ๑ เมกะวัตต เพื่อสรางองคความรู
เกี่ยวกับการผลิตพลังงานทดแทนจากพืชพลังงานในระดับชุมชน เพื่อใหเกิดการใชพลังงาน
อยางมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
๒. กระทรวงพลังงาน

ผลการปฏิบัตติ าม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/
๑๓๕๐๙ เรื่อง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง พลังงานทดแทนจากพื ช
ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแหงชาติ
เรียน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อแจงผลการพิจารณา
ของกระทรวงที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงพลังงาน ปรากฏขอมูล
โดยสรุป ดังนี้
๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กระทรวงเกษตรและสหกรณมีความเห็นสนับสนุนประเด็นเกี่ยวกับพืชที่มีศักยภาพ
และมีความพรอมที่จะนํามาใชพัฒนาเปนพลังงานทดแทน นอกจากนี้ยังไดดําเนินการกําหนดเขต
สํา หรับ ใชที่ดิน เพื่อ ปลูก พืช พลัง งานบางประเภทแลว พรอ มทั้ง ยัง ไดมีง านวิจัย สนับ สนุน
พลังงานชีวมวลดวย อยางไรก็ดี กระทรวงเกษตรและสหกรณมีความเห็นเพิ่มเติมวา การนําพืชมาใช
เปนพลังงานทดแทนนั้น ตองมีมาตรการสนับสนุนทางดานราคาของพืชพลังงานทดแทนเหลานั้น
การเชื่อมโยงผูซื้อ-ผูขาย และตองมีขอตกลงที่ชัดเจน
๒. กระทรวงพลังงาน
กระทรวงพลังงานไดพิจารณารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของแลว มีความเห็นดวยกับ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพลังงานพรอมมีขอคิดเห็นเพื่อการดําเนินการที่เหมาะสม
ในประเด็น ดังตอไปนี้
๑) สงเสริมการผลิตพลังงานไฟฟาจากพืช โดยเปดรับซื้อพลังงานไฟฟาจากชีวมวล
และกาซชีวภาพลวงหนา ๑ – ๒ ป กอนการขยายสายไฟฟาจะแลวเสร็จ
๒) เร ง รั ด ให ก ารโซนนิ่ ง พื้ น ที่ ป ลู ก พื ช พลั ง งาน รวมถึ ง จั ด ทํ า และบริ ห ารจั ด การ
ฐานขอมูลการปลูกพืชพลังงาน
๓) พัฒนานโยบายเพื่อใหผูประกอบการโรงไฟฟาชีวมวลปลูกไมโตเร็วควบคูไปกับ
การดําเนินการโรงไฟฟาชีวมวล
๔) สงเสริมใหมีมาตรการสนับสนุนราคาพลังงานทดแทนจากพืชที่ใชสําหรับการผลิต
ความรอน เชน มาตรการบังคับใหกลุมผูประกอบการที่ใชความรอน ความเย็น ในโรงงานหรือ
อาคาร ตองใชพลังงานทดแทนตามอัตราสวนที่กําหนด
๕) แนวทางการแกไขปญหาดานการบริหารจัดการสายสางไฟฟา ระยะสั้น ควรจัดสรร
สายส ง ไฟฟ า จากโครงการจํ า หน ว ยไฟฟ า ที่ ถู กยกเลิ กสั ญ ญาไปให โ ครงการผลิ ต ไฟฟ า จาก
พลังงานขยะและพืชพลังงาน ระยะยาว ควรบริหารจัดการใหสอดคลองกับความตองการผลิต
และรับซื้อไฟฟาตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
๖) พัฒนากลไกติดตามการดําเนินงานดานนโยบายและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
๗) สนั บ สนุ น ร า งพระราชบั ญ ญั ติ พ ลั ง งานทดแทนฯ ให ผ า นความเห็ น ชอบและ
ประกาศใชเพื่อมีมาตรการ กลไกการแกปญหา และพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มเติมจากที่มีอยู
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

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

เรื่อง นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของกับดาวเทียม และแนวทาง
การจัดหาดาวเทียมสื่อสารภาครัฐ
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน

การประชุมสภา ครั้งที่ ๗๙/๒๕๕๙
วันศุกร ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
โดยที่กิจการดานอวกาศนั้น ถือเปนกิจการที่มีความสําคัญกับรัฐเปนอยางยิ่ง ทั้งดาน
ความมั่นคง การพาณิชย และวิทยาศาสตร ซึ่งการดําเนินการตาง ๆ จะตองมีความสอดคลอง
กับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในกิจการดาวเทียม ในการนี้ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ
จึงเห็นถึงความสําคัญของประเด็นดังกลาว โดยไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมาธิการกิจการ
อวกาศดําเนินการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของกับดาวเทียมและ
แนวทางการจัดหาดาวเทียมสื่อสารภาครัฐ เพื่อเปนประโยชนตอกิจการดาวเทียมของประเทศ
ตอไป
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
คณะอนุกรรมาธิการไดเสนอประเด็นหลักในการดําเนินการเกี่ยวกับกิจการอวกาศและ
ดาวเทียมของประเทศไทยใหเปนรูปธรรม ๔ ประการ ดังนี้
๑) การกําหนดนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนกิจการอวกาศ
ประเทศไทยควรใหความสําคัญกับการจัดหาดาวเทียมสื่อสารใหเพียงพอกับความ
ตองการในอนาคต สวนดาวเทียมสํารวจทรัพยากรนั้น รัฐควรสงเสริมการพัฒนาและใชระบบ
ประยุกตใหมีการใชขอมูลในการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ ควรกําหนดนโยบายใหชัดเจน
ในเรื่องการประกอบกิจการดาวเทียมดวย
๒) การจัดตั้งองคการอวกาศแหงชาติ
รัฐบาลควรมีการตั้งองคการอวกาศแหงชาติ เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบกําหนดยุทธศาสตร
นโยบาย ควบคุมและกํากับดูแลกิจการอวกาศและดาวเทียม
๓) การตราพระราชบัญญัติวาดวยกิจการอวกาศแหงชาติ
เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายวาดวยกิจการอวกาศแหงชาติ คงมีแต
เพียงกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เทานั้น เพื่อประโยชนในการดําเนิน กิจ การอวกาศ
ใหชัดเจน ดังนั้น จึงจําเปนตองมีกฎหมายวาดวยกิจการอวกาศแหงชาติ
๔) แนวทางการจัดหาดาวเทียมสื่อสารภาครัฐ
แนวทางที่เหมาะสมที่สุด คือ รัฐรวมลงทุนกับเอกชน และใหเอกชนเปนผูบริหาร
(Public Private Partnership : PPP)

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

คณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปนหนวยงานหลั ก
โดยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการพิจารณารายงานฯ ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ไดพิจารณาเสร็จ และรายงานใหแกคณะรัฐมนตรีรับทราบแลว เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
ปรากฏผลการพิจารณาโดยสรุป ดังนี้
๑) ประเด็นการกําหนดนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนกิจการอวกาศ
กระทรวงดิจิทัลฯ ใหขอมูลวา ในการดําเนินการที่ผานมา กระทรวงดิจิทัลฯ ไดมีการ
พิจารณาเรื่อง นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของกับดาวเทียม และแนวทางการจัดหาดาวเทียม
สื่อสารภาครัฐ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งเปนหนวยงานตามขอเสนอของคณะกรรมาธิการแลว
ทั้งในรูปแบบคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ซึ่งมีผูแทนกระทรวงดิจิทัลฯ
เปนองคประกอบ และ/หรือ ฝายเลขานุการ
นอกจากนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เดิม) ไดนําเสนอแนวทาง
การบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศ ประกอบการพิจารณาและรับฟงความเห็น
จากที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการนโยบายอวกาศแห ง ชาติ และคณะอนุ ก รรมการที่ เ กี่ ย วข อ ง
กอนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเปนแนวทางการบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ผลการปฏิบัตติ าม
ของประเทศในระยะยาว และในชวงเปลี่ยนผาน เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ แลว
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๒) ประเด็นเกี่ยวกับการจัดตั้งองคการอวกาศแหงชาติ
ของรายงานการ
กระทรวงดิจิทัลฯ ใหขอมูลวา คณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ ไดตั้งคณะอนุกรรมการ
พิจารณาศึกษา จาก
พัฒนากฎหมายอวกาศ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจโปรแกรมอวกาศแหงชาติ รวมทั้งศึกษากฎหมายอวกาศ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ระหวางประเทศแลว โดยมีสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)
เปนองคกรสนับสนุน และปจจุบันอยูระหวางการยกรางพระราชบัญญัติกิจการอวกาศแหงชาติ
๓) ประเด็นการตราพระราชบัญญัติวาดวยกิจการอวกาศแหงชาติ
กระทรวงดิจิทัลฯ ใหขอมูลวา คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายอวกาศไดดําเนินการ
มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. จางคณะผูวิจัยมาศึกษาเหตุผลและความจําเปนในการยกราง
กฎหมายอวกาศและกิจการดาวเทียมตามบริบทของประเทศไทย
ส ว นกฎหมายว า ด ว ยองค ก รจั ด สรรคลื่ น ความถี่ แ ละกํ า กั บ การประกอบกิ จ การ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม นั้น ไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับ การประกอบกิ จการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติแลว
อนึ่ง สําหรับการยกรางพระราชบัญญัติกิจการอวกาศแหงชาติ พ.ศ. .... ขึ้นใหม
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) อยูระหวางดําเนินการ
๔) ประเด็นแนวทางการจัดหาดาวเทียมสื่อสารภาครัฐ
กระทรวงดิจิทัลฯ ใหขอมูลวา คณะกรรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติไดแตงตั้ง
คณะอนุ ก รรมการดาวเทีย มสื่ อสารภาครั ฐ เพื่อความมั่ นคง ขึ้ น เพื่ อดํ า เนิ น การ ซึ่ ง ป จจุบัน
คณะกรรรมการฯ ไดเห็นชอบหลักการใหดําเนินการโครงการดาวเทียมสื่อสารภาครัฐ ภายในป

พ.ศ. ๒๕๖๓ แล ว ทั้ ง นี้ เห็ น ควรให ค ณะอนุ กรรมการฯ เชิ ญ หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข องเข ารวม
พิจารณารายละเอียดของโครงการตอไป
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

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

เรื่อง สิทธิของผูตองขังหญิง การคุมครองสวัสดิภาพของผูตอ งขังหญิงในเรือนจํา
และการนําขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ไปสูการปฏิบัติ
คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส

การประชุมสภา ครั้งที่ ๗๙/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
สืบเนื่องจากสถานการณผูตองขังหญิงทั่วประเทศที่ปรากฏสถิติเพิ่มสูงขึ้นทุกป ซึ่งความหนาแนน
ของจํ านวนดั งกล าวทํ าให ป ญหาสิ ทธิ ของผู ต องขั งหญิ งและการคุ มครองสวั สดิ ภาพในเรื อนจํ า
เปนเรื่องนาหวงกังวลอยางยิ่ง คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ
และผูดอยโอกาส สภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี จึงไดนําประเด็น
เรื่องสิทธิของผูตองขังหญิง การคุมครองสวัสดิภาพของผูตองขังหญิงในเรือนจํา และการนํา
ขอกําหนดกรุง เทพ (Bangkok Rules) ไปสูการปฏิบัติของกรมราชทัณฑ มาพิจารณาศึกษา
ปญหาอุปสรรค เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไข ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงบริหาร และเชิงนิติบัญญัติ
โดยได ทํ า การศึ ก ษาทั้ ง จากข อ มู ล ปฐมภู มิ ผ า นการรั บ ฟ ง ข อ มู ล ของหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อง
การลงพื้นที่ และขอมูลทุติยภูมิ ผานเอกสารทางวิชาการตาง ๆ
จากการศึกษาพบวา การบริหารจัดการทัณฑสถานหญิงและการปฏิบัติตอผูตองขังหญิง
ยังมีปญหาอุปสรรคหลายประการ อาทิ พื้นที่คุมขังคับแคบ การขาดโอกาสไดรับการศึกษา
ฝกอาชีพ และออกกําลังกาย เนื่องจากขอจํากัดดานสถานที่และทรัพยากรเครื่องมือตาง ๆ
ของที่คุมขัง
นอกจากนี้ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. .... คณะอนุกรรมาธิการฯ
ยั ง พบว า มี ป ระเด็ น เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ข องผู ต อ งขั ง หญิ ง ที่ ยั ง เป น ป ญ หาและอุ ป สรรคอยู ม ากถึ ง
๒๒ ประเด็น
สําหรับปญหาการตรวจคนและตรวจรางกายของผูตองขังหญิงนั้น คณะอนุกรรมาธิการ
เห็ น ว า ควรดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามมาตรฐานขั้ น ต่ํ า ขององค ก ารสหประชาชาติ ว า ด ว ย
การปฏิบัติตอผูตองขังหญิง พ.ศ. ๒๕๕๓ (ขอกําหนดกรุงเทพ หรือ UN Bangkok Rules)
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
คณะอนุกรรมาธิการไดจัดทําขอเสนอแนะเพื่อเสนอตอรัฐบาล ๑๕ ขอ โดยแบงเปน
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ๕ ขอ ขอเสนอแนะเชิงบริหาร ๘ ขอ และขอเสนอแนะเชิงนิติบัญญัติ
๒ ขอ โดยสรุปดังนี้
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) รัฐควรมีนโยบายนําขอกําหนดกรุงเทพไปปฏิบัติทุกเรือนจํา พรอมจัดทําคูมือแนวทาง
และกรอบการปฏิบัติใหชัดเจน
๒) รัฐควรมีนโยบายเกี่ยวกับสิทธิและการคุมครองสวัสดิภาพผูตองขังหญิงในชั้นกอน
เขาสูเรือนจําดวย โดยใหสํานักงานตํารวจแหงชาติออกระเบียบเกี่ยวกับการกักขังและการตรวจคน
เปนการเฉพาะ

๓) รัฐตองจัดสรรงบประมาณและอัตรากําลังบุคลากรของกรมราชทัณฑใหเพียงพอกับ
ภารกิจและจํานวนผูตองขัง รวมทั้งตองมีนโยบายดานการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง
ใหเหมาะสม
๔) รัฐควรมีนโยบายในการยายผูตองขังหญิงไปตองโทษในเรือนจําตามภูมิลําเนาเดิมได
๕) รัฐควรมีนโยบายเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติเจาหนาที่ราชทัณฑใหเคารพสิทธิมนุษยชน
และศักดิศ์ รีความเปนมนุษยของผูตองขังมากขึ้น
ขอเสนอแนะเชิงบริหาร
๑) กรมราชทัณฑควรมีการปรับปรุงลักษณะกายภาพของเรือนจํา
๒) กรมราชทัณฑควรมีการวางแผนงบประมาณของทัณฑสถานหญิง หรือเรือนจําหญิง
ใหเพียงพอและเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเสมอภาคระหวางเพศและความแตกตางในปจจัย
ตาง ๆ ดวย
๓) กรมราชทัณฑควรจัดใหมีการใหคําปรึกษาทางกฎหมายและคดีแกผูตองขังหญิง
๔) กรมราชทัณฑควรจัดใหมีการใหความรูเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผูตองขัง
ตามมาตรฐานสากล
๕) กรมราชทัณฑควรมีการนํากฎกระทรวงเกี่ยวกับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิง มาใช
อยางเครงครัด
๖) กรมราชทัณฑควรมีการเพิ่มบุคลากรที่เปนนักสังคมสงเคราะห พยาบาลวิชาชีพ
และนักจิตวิทยาประจําเรือนจํา
๗) กรมราชทัณฑควรมีการเพิ่มบุคลากรทางการแพทยและนักจิตวิทยาประจําแดนหญิง
ในตางจังหวัด
๘) กรมราชทัณฑควรมีมาตรการที่เหมาะสมสําหรับการดูแลแมและเด็กในเรือนจํา
ขอเสนอแนะเชิงนิติบัญญัติ
๑) ควรมีการตรากฎหมายจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย เพื่อเปนกลไก
ผลักดัน สงเสริม และกํากับการนําขอกําหนดกรุงเทพไปสูการปฏิบัติอยางเครงครัดและเหมาะสม
๒) ควรนํ า สาระสํ า คั ญ ว า ด ว ยสิ ท ธิ แ ละการคุ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพของผู ต อ งขั ง หญิ ง
ตามขอกําหนดกรุงเทพไปบัญญัติไวในรางพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ....
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

(สภายังมิไดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ)

-

ผลการปฏิบัตติ าม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ

-

หมายเหตุ

-

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

การประชุมสภา ครั้งที่ ๗๙/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
โดยที่โครงสรางประชากรไทยมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอัตราการเกิด
ที่ลดลงสวนทางกับจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ทําใหจํานวนประชากรวัยทํางานมีนอย และ
โดยที่คาดหมายวาประเทศไทยจะเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) คือ มีจํานวนประชากร
ที่อายุ ๖๐ ปขึ้นไป มากกวารอยละ ๒๐ ในป ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการ
เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก สตรี ผูสูงอายุ
คนพิการ และผูดอยโอกาส สภานิติบัญญัติแหงชาติ จึงไดศึกษาการเตรียมความพรอมเขาสู
สั ง คมผู สู ง อายุ เพื่ อรั บ มื อกั บ สถานการณ ดัง กลาว โดยได เชิญ หนว ยงานที่ เกี่ ยวข องมารวม
ประชุมเพื่อรับฟงขอมูล ลงพื้นที่ และศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ ซึ่งปรากฏผลการศึกษาโดย
สรุป ดังนี้
ปจจัยความสําเร็จในกระบวนการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ ประกอบดวย
๑) กระบวนการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ ตองกําหนดเปนนโยบายรัฐและ
วาระแหงชาติ
๒) แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สั ง คมแห ง ชาติ และแผนยุท ธศาสตร ชาติ เป น แผนที่ จะกํ าหนดทิศ ทางการดํา เนินงานดาน
ผูสูงอายุที่สําคัญ ดังนั้น จึงควรกําหนดหลักสิทธิมนุษยชน การประกันรายได การออม ฯลฯ
เขาไวเพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุดวย
๓) คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติควรปรับนโยบายและการกกํากับติดตามใหสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ อยางเครงครัด
๔) ควรมีการนํา Accessibility For All Act หรือ AAA มาใชอยางเสมอภาคเทาเทียม
๕) ปรับทัศนคติของการ “สงเคราะห” เปนการ “สงเสริมและสนับสนุน”
๖) การบูรณาการของหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันทุกภาคสวน
๗) หนวยงานของรัฐควรปรับบทบาทจากผูปฏิบัติมาเปน “ผูประสานงานและอํานวย
ความสะดวก” ใหชุมชนทองถิ่นดําเนินการจัดสวัสดิการใหผูสูงอายุเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
และหลักการจัดสวัสดิการสังคม
๘) การจัดสวัสดิการผูสูงอายุตองสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุและภูมิปญญา
แตละทองถิ่น
๙) ดําเนินการลักษณะเครือขายเพื่อสรางความรวมมือทั้งระดับประเทศและภูมิภาค
๑๐) ดําเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อผูสูงอายุอยางเหมาะสม
๑๑) การเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูส ูงอายุตองพิจารณาภาพรวมทั้งประเทศและ
สรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
จากผลการศึกษาขางตนคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการเตรียมความพรอมเขาสู
สังคมผูสูงอายุ ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
สภานิตบิ ัญญัติแหงชาติ มีขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ โดยสรุปดังนี้
มิติดานสาธารณสุข
๑) การดูแลโดยครอบครัวชุมชน อาทิ
- ควรปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบที่เกี่ยวของ
เพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ
- ควรถายโอนภารกิจของอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น
- ควรสงเสริมความรูเกี่ยวกับการดูแลผูส ูงอายุครอบครัวและชุมชน
- ควรจัดตั้งชมรมผูสงู อายุทกุ ทองถิ่นตามความเหมาะสม
๒) การดูแลโดยภาครัฐ อาทิ
- ควรเพิ่มสิทธิของผูสูงอายุในการไดรับหลักประกันสุขภาพใหครอบคลุมการสงเสริม
การตรวจ และการคัดกรองโรค
- ควรใหสถานพยาบาลของรัฐมีแผนกดูแลผูส ูงอายุแบบองครวม
- รัฐตองสงเสริมอาชีพผูดูแลผูสูงอายุทไี่ ดมาตรฐาน
- ควรใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปนหนวยใหการสนับสนุนอาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุ
- ใหมีการจัดตั้งศูนยพัฒนาสุภาวะผูส ูงอายุแบบไปเชา - เย็นกลับ
๓) การดูแลโดยภาคเอกชน อาทิ
- รัฐควรสงเสริมและสนับสนุนให เอกชนเขา มามีสวนรวมในการใหบริ การสุ ภ าพ
แกผูสูงอายุอยางครบวงจร
๔) การดูแลดานสุขภาพ
- รัฐควรสงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมแกผสู ูงอายุ
มิติทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย
๑) ที่อยูอาศัย อาทิ
- รัฐควรกําหนดหลักเกณฑการอนุญาตและการควบคุมการประกอบธุรกิจบริ การ
ดูแลผูสูงอายุของเอกชนที่ไมใชสถานพยาบาล รวมถึงการสงเสริมการลงทุนในธุรกิจดังกลาว
- รัฐตองมีกฎหมายและมาตรการควบคุมการดําเนินธุรกิจทีพ่ ักอาศัยสําหรับผูสงู อายุ
- หนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใหการสงเคราะหดูแลและบริการที่พัก
อาศัยแกผูสูงอายุตองปรับปรุงสภาพอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความเหมาะสมตอ
การใชงาน
- รัฐควรสนับสนุนการจัดทําโครงการบานพักผูสูงอายุ หรือเปดโอกาสใหเอกชนเขามา
มีสวนรวม และกําหนดมาตรการควบคุมดูแล
๒) สาธารณูปโภค คมนาคม และสิ่งแวดลอม อาทิ
- รัฐตองกํากับดูแลและสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐและเอกชน จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่อใหผูสูงอายุเขาถึงการใชประโยชนอาคารสถานที่ การโดยสารสาธารณะทุกประเภท และ
ทางสาธารณะ
- รัฐควรสงเสริมสนับสนุนใหภาคเอกชนลดหยอนคาโดยสารพาหนะใหแกผูสูงอายุ
โดยการกําหนดมาตรการทางภาษีใหกับเอกชน

๓) การศึกษา อาทิ
- ควรใชประโยชนจากศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ (ศพอส.)
ใหมีความชัดเจน
- ควรสนับสนุนใหมีโรงเรียนผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมองคการปกครอง
สวนทองถิ่น
๔) การปองกันอาชญากรรม
กระทรวงยุติธรรมและสํานักงานตํารวจแหงชาติควรมีมาตรการปองกันอาชญากรรม
รูปแบบตาง ๆ และกระทําความรุนแรงตอผูสูงอายุ ทั้งในบานพักอาศัยและสถานที่สาธารณะ
ใหแกผูสูงอายุ
มิติดานหลักประกันรายได
มีขอเสนอแนะใหรัฐตองมีมาตรการในการสงเสริมและสนับสนุนการออมและการลงทุน
ดวยตนเองของผูสูงอายุ เพื่อใหเกิดความมั่นคงทางรายได รวมถึงตองจัดใหมีสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพผูสูงอายุแบบไมใชการสงเคราะหดวย นอกจากนี้ ก็ควรใหความสําคัญกับกองทุนผูสูงอายุ
การจ า งงานผู สู ง อายุ อย า งต อเนื่ อง และการขยายอายุ เกษี ย ณทั้ ง ภาคราชการและเอกชน
ประกอบเชนกัน
อนึ่ง ควรจะตองมีการบูรณาการการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุใหมีความสอดคลอง
ตองตรงกันในหนวยงานตาง ๆ เพื่อสะดวกในการใหบริการดวย
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

รองนายกรั ฐ มนตรี (พลเรื อ เอก ณรงค พิ พั ฒ นาศั ย ) สั่ ง และปฏิ บั ติ ร าชการแทน
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวมีคําสั่งมอบหมายใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย เปนหนวยงานหลักในการรับขอเสนอของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณารวมกับ
หน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อง และเสนอผลการพิ จ ารณาต อคณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง ต อมาในการประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบรายงานผลการ
พิจารณาตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เสนอ แลวปรากฏผลโดยสรุป ดังนี้
ผลการปฏิบัตติ าม
กระทรวงการคลัง
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
พิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินการในภาพรวมของกระทรวงการคลังมีความสอดคลอง
ของรายงานการ
กับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ครอบคลุมทั้งมิติดานสาธารณสุข มิติดานหลักประกัน
พิจารณาศึกษา จาก
รายได และมิติทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กระทรวงการตางประเทศ
พิจารณาแลวเห็นวา ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ มีความสอดคลองกับนโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมในมิติตางประเทศ และสิ่งที่กระทรวงการตางประเทศดําเนินการอยู เชน
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของสถานเอกอัครราชทูตในตางประเทศ เปนตน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พิ จ ารณาแลว เห็ นดว ยกั บข อเสนอแนะของคณะกรรมาธิ การฯ ในมิ ติ ท างสั งคมและ
ความมั่นคงของมนุษย โดยปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สดช.) เปนผูดําเนินการใหสอดคลองกับขอเสนอดังกลาว
กระทรวงยุติธรรม
พิจารณาแลวเห็นวา ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ มีความสอดคลองกับแนวทาง
การดํ า เนิ น งานของกรมคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ ในส ว นของการสร า งหลั กประกั น สิ ท ธิ
มนุษยชน ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการใชบังคับแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ ๓ และไดมีการ
กําหนดแผนสิทธิมนุษยชนของกลุมผูสูงอายุไวเปนการเฉพาะแลว
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
พิ จ ารณาแล ว เห็ น ด ว ยกั บ ข อ เสนอแนะของคณะกรรมาธิ ก ารฯ โดยป จ จุ บั น ได มี
แผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ (๑) แลว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
พิจารณาแลวเห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ทั้งนี้ ในสวนของกระทรวง
การพั ฒ นาสัง คมฯ มี กรมกิ จ การผู สูง อายุ (ผส.) ซึ่ ง เป น หน วยงานหลั กในการดูแลผูสูงอายุ
ไดดําเนินการใหสอดคลองกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ แลว โดยไดพิจารณาใหมี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตร พม. ๒๐ ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ดวย
กระทรวงมหาดไทย
พิจารณาแลวเห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ทั้งนี้ มีการดําเนินการที่
สอดคลองกับขอเสนอแนะ ผานสวนราชการภายในของกระทรวงและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นครอบคลุมทุกมิติของขอเสนอ
กระทรวงสาธารณสุข
พิจารณาแลวเห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ และไมมีขอขัดของใด ๆ
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

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

เรื่ อง การส งเสริ มสนั บสนุ นธรรมาภิ บาล และการป องกั นปราบปราม
การทุจริตที่เกี่ยวของกับภาคเอกชน
คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงาน

การประชุมสภา ครั้งที่ ๘๑/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
โดยที่ปจจุบันทุกประเทศทั่วโลกตางใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
และเห็นวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหารายแรงที่กระทบตอเสถียรภาพความมั่นคงและ
เศรษฐกิจของประเทศ บั่นทอนคุณธรรมและจริยธรรมของสังคม นอกจากนี้การทุจริตคอรรัปชั่น
ในปจจุบันยังมีความซับซอนกวาในอดีต เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมในรูปแบบตาง ๆ
เชน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การฟอกเงิน และทรัพยสินจํานวนมาก รวมถึงอาชญากรรมขามชาติ
เปนตน การทุจริตคอรรัปชั่นจึงมิใชเปนเพียงปญหาภายในประเทศเทานั้น แตเปนวิกฤตการณที่
กระทบตอประชาคมโลก
ในการนี้ องคการสหประชาชาติ (United Nations) จึงไดจัดใหมีการประชุมประเทศ
สมาชิ ก เพื่ อ ร ว มกั น ยกร า ง อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว า ด ว ยการต อ ต า นทุ จ ริ ต ค.ศ. 2003
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC 2003) โดยในส ว นของภาค
ธุรกิจเอกชน องคการสหประชาชาติไดกําหนดใหรัฐภาคีตองมีมาตรการสําหรับการปองกัน
การทุจริตคอรรัปชั่นในการดําเนินธุรกิจ และใหมีบทลงโทษตามความเหมาะสม รวมทั้งกําหนดให
การยักยอกทรัพยสินในภาคธุรกิจเอกชน การให หรือเรียกรับสินบนที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่
ของเอกชนเปนความผิดทางอาญา ทั้งนี้ ประเทศไทยซึ่งไดใหสัตยาบันแลวก็ตองปฏิบัติตาม
พันธกรณีโดยใหมีกลไกและมาตรการรองรับบทบัญญัติดังกลาวดวย แตปจจุบันกระบวนการ
ทางกฎหมายของประเทศไทยยั ง คงเพ ง เล็ ง ต อ การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ของเจ า หน า ที่ ภ าครั ฐ
เปนหลัก การสืบสวนสอบสวนฟองรองตอภาคเอกชนที่เกี่ยวของกับการทุจริตกระทําไดยาก
ทั้งที่ผานมาประเทศไทยไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายแลวหลายครั้ง แตก็ยังไมเพียงพอและ
สอดคลองกับมาตรการของ UNCAC
ดังนั้น คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ จึงไดจัดทํารูปแบบทดสอบการตั้งสมมติฐาน “การสงเสริมสนับสนุนธรรมาภิบาล
และการปองกันปราบปรามการทุจริตในภาคเอกชน” ขึ้น และไดนําเขาสูกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็น จากหนวยงานราชการ เอกชน และผูมีสวนเกี่ยวของ รวมถึงไดจัดเสวนาในหัวขอ
“การสงเสริมสนับสนุนธรรมาภิบาล การปองกันการทุจริตในภาคเอกชน และแนวทางการแกไขฯ”
ผลสรุปจากกระบวนการรับฟงสวนใหญเห็นดวยในหลักการที่จะใหมีกฎหมายสําหรับ
ภาคเอกชนโดยเฉพาะ มีบางสวนไมเห็นดวยในบางประเด็นพรอมกับมีขอเสนอที่ควรปรับปรุงแกไข
ดังนั้น คณะกรรมาธิการการพาณิชย ฯ จึงไดนํามาปรับแกและจัดทํารูปแบบทดสอบการตั้งสมมติฐานฯ
ฉบับใหม “การสงเสริมสนับสนุนธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวของ
กั บภาคเอกชน” โดยประเด็ น ที่ สํ า คั ญ คื อกํ า หนดให “การทุ จ ริ ต ที่ เกี่ ย วข องกั บ ภาคเอกชน
หมายถึง การที่เอกชนกระทําการทุจริต จนกอใหเกิดความเสียหาย หรือสงผลกระทบอยางรุนแรง

ตอรัฐ สาธารณประโยชน ความมั่นคงของประเทศ ระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ
หรือตอบุคคลอื่นในวงกวาง” ซึ่งเปนเรื่องที่เปนคดีใหญเทานั้น มิใชคดีเล็กระหวางเอกชนทั่วไป
อนึ่ง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดกําหนด “หนาที่ของรัฐ”
ใหรัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดใหมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาว อยางเขมงวด รวมทั้งกลไกในการ
สงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีสวนรวมในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแส
โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้น คณะกรรมาธิการการพาณิชยฯ
จึงเห็นสมควรใหมีการพิจารณาเรื่องนี้อยางจริงจัง โดยมุงเนนดานธรรมาภิบาลในการปองกัน
การทุ จ ริ ต อั น เป นมาตรการที่สอดคลองกั บ UNCAC และนํ า เสนอรั ฐบาลพิ จารณาตราเปน
กฎหมายหรือใชอํานาจฝายบริหารในการดําเนินการตามที่เห็นสมควรตอไป
สรุปความเห็นและขอเสนอแนะ
๑. ขอคิดเห็นของฝายที่เห็นดวย และเห็นดวยอยางมีเงื่อนไข
(๑) เปนการอุดชองวางของกฎหมาย ป.ป.ช. และ ป.ป.ท. และควรอยูภายใตองคกรเดียว
เหมือน ICC ของฮองกง
(๒) เปนนวัตกรรมการตอตานคอรรัปชั่นใหมที่ไมเคยมีในกฎหมายมากอน โดยมีการ
สงเสริม ใหเกิดธรรมาภิบาล ไดรับประโยชน และควรมีกองทุนธรรมาภิบาลสนับสนุนดวย
(๓) ควรบังคับใชกับการทุจริตคอรรัปชั่นรายใหญ ๆ ที่กระทบตอความมั่นคงและ
เศรษฐกิจของประเทศ
(๔) ควรเพิ่ ม ระบบป อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น เมื่ อ พบเห็ น เบาะแสการทุ จ ริ ต
ในธุรกิจเอกชนเพื่อกําจัดความเสียหาย
(๕) ควรสนับสนุนใหมีกฎหมายนี้ เนื่องจากไมมีโอกาสเกิดขึ้นในระบบการเลือกตั้ง
ที่ใชเงินซื้อเสียง จึงเปนเรื่องที่นาเสียดายหากแนวความคิดริเริ่มนี้ไมไดรับการพิจารณา
ขอเสนอแนะ
(๑) ควรเพิ่ ม เติ ม มาตรการป อ งกั น พฤติ ก รรมที่ อ าจเกิ ด ความเสี่ ย งต อ การทุ จ ริ ต
คอรรัปชั่น
(๒) ควรเพิ่มเติมมาตรการชวยเหลือภาคธุรกิจเอกชนเพื่อใหความรวมมือตอภาครัฐ
ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น มากกวาที่จะมุงเนนการลงโทษ
(๓) ควรมีบทบัญญัติที่ชัดเจน ใหรวมถึงบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยดวย
(๔) ควรปฏิรูปกฎหมายของประเทศทั้งหมดที่ลาสมัยและยังใชบังคับอยู
(๕) กระบวนการตรากฎหมายเพี ย งอย า งเดี ย วไม อ าจแก ไ ขป ญ หาการทุ จ ริ ต
คอร รั ป ชั่ น ให ห มดสิ้ น ไปจากสั ง คมไทยได ทั้ ง หมด ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก ฝ า ยจะต อ งร ว มมื อ กั น
ดําเนินการแกไข กลาวคือ
(๕.๑) สร า งจิ ต สํ า นึ กให แ ก ค นในชาติ ว าป ญหาทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ นเป น ปญ หาที่
ทําลายประเทศและประชาชนทุกฝาย ภาคธุรกิจเอกชนก็ถูกการทุจริตคอรรัปชั่นเอารัดเอาเปรียบ
(๕.๒) ผูบริหารระดับสูงของประเทศจะต องปฏิบัติตนและดํา เนินการให เป น
แบบอยาง ไมมีพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่น
(๕.๓) ปรับปรุงโครงสรางระบบในการควบคุม กํากับดูแล มีกฎระเบียบที่รัดกุม
ชัดเจนโปรงใสและตรวจสอบได

๒. ขอคิดเห็นของฝายที่ไมเห็นดวย
(๑) ประเทศไทยมีหนวยงานเกี่ยวกับการทุจริตคอรรัปชั่นหลายหนวยงาน แตขาด
ประสิทธิภาพ ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากอํานาจของรัฐที่เพิ่มมากขึ้น และเปนบอเกิดคอรรัปชั่น
ในตัวเอง
(๒) รางกฎหมายฉบับนี้ยังคงมีความซ้ําซอนกันทั้งบทบาทและอํานาจหนาที่ระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของตาง ๆ ตามกฎหมายฉบับอื่น
(๓) ประเทศไทยขาดการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ซึ่งการบังคับใชกฎหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ ยอมเปนสิ่งสําคัญกวาการตรากฎหมายเพิ่มขึ้น
(๔) กฎหมายบางฉบับใหอํานาจเจาพนักงานของรัฐเฉพาะรายมากเกินไป จนอาจใช
อํานาจนั้นกลั่นแกลงภาคเอกชนเพื่อใหแลกเปลี่ยนผลประโยชนบางประการ
(๕) ควรระมัดระวังการใหสิทธิพิเศษของผูที่มีคุณสมบัติขั้นต่ํากับการเปนคูสัญญา
ภาครัฐ เนื่องจากอาจกลายเปนบอเกิดแหงการทุจริตคอรรัปชั่นในรูปแบบใหม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาและรวบรวมความคิดเห็นผูที่เกี่ยวของแลว คณะกรรมาธิการการพาณิชยฯ
มีความเห็น สรุปดังนี้
(๑) กระบวนการธรรมาภิบาลในบริษัทเอกชน มีความจําเปนตองดําเนินการใหทั่วถึง
เพื่ อความเท า เทีย มกั นในการประกอบธุร กิ จ ทั้ ง นี้ แม ว า ในป จ จุบัน จะมีร ะเบียบและ/หรือ
ขอระเบียบของหนวยงานและองคกรตาง ๆ แตก็ยังขาดสภาพการบังคับใชทางกฎหมาย ดังนั้น
การมีกฎหมาย กลไกและเครื่องมือในการสงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาลจึงเปนสิ่งสําคัญ ทั้งยังเปน
การปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นไดตั้งแตตน
(๒) การทุจริตคอรรัปชั่นที่สรางความเสียหายรุนแรงในปจจุบัน มักเกิดจากความรวมมือ
ของ ๓ ภาคสวน คือ นักการเมือง ขาราชการ และเอกชน ทั้งนี้ การบังคับใชกฎหมายที่มีอยู
ยั ง ไม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดั ง นั้ น จึ ง ควรมี การปรั บ แก ก ฎหมายเพื่ อลงโทษภาคเอกชนที่ ทุ จ ริ ต
อย า งจริ ง จั ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น อี ก ทั้ ง ประเทศไทยได ใ ห สั ต ยาบั น อนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติ UNCAC ๒๐๐๓ สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองอนุวัติกฎหมายตามอนุสัญญา
ดังกลาว เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นของภาคเอกชน ทั้งนี้จึงมีขอเสนอ
ใหบัญญัติกฎหมายเพื่อปองกัน ปราบปรามการทุจริตของภาคเอกชนในลักษณะพิเศษเปนการ
เฉพาะ เพิ่ ม เติ ม จากกฎหมายที่มี อยู ในปจจุ บัน เพื่ อสร า งกลไกและเครื่ องมื อในการเอาผิด
กับภาคเอกชนที่ทุจริตใหทันตอเหตุการณและมีประสิทธิภาพ
(๓) คณะกรรมาธิการการพาณิชยฯ มีความเห็นวารูปแบบทดสอบการตั้งสมมติฐานของ
คณะทํางาน ในคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม จะชวยเสริมใหเกิดการบังคับใชกฎหมาย
ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้น คณะกรรมาธิการการพาณิชยฯ จึงไดนําขอคิดเห็น ขอสังเกต
และข อ เสนอต า ง ๆ ที่ ไ ด รั บ จากกระบวนการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น นํ า มาปรั บ แก แ ละจั ด ทํ า
รูปแบบทดสอบการตั้งสมมติฐานฯ ฉบับใหม โดยประเด็นที่สําคัญคือกําหนดให “การทุจริต
ที่เกี่ยวของกับภาคเอกชน หมายถึงการที่ภาคเอกชนกระทําการทุจริตจนกอใหเกิดการเสียหาย
หรื อ ส ง ผลกระทบอย า งรุ น แรงต อ รั ฐ สาธารณประโยชน ความมั่ น คงของประเทศ
ระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ หรือตอบุคคลอื่นในวงกวาง” ซึ่งเปนคดีใหญเทานั้น
มิใชคดีเล็กที่เกิดขึ้นระหวางเอกชนโดยทั่วไป อันจะเปนการปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชั่น ที่สงผลเสียหายตอประเทศชาติอยางแทจริง

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
พิ จ ารณาแล ว มี คํ า สั่ ง มอบหมายให สํ า นั ก งาน ป.ป.ช. เป น หน ว ยงานหลั ก รั บ ข อ เสนอของ
คณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณารวมกับกระทรวงพาณิชย กระทรวงยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
ผลการปฏิบัตติ าม
ในการนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ไดประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของแลวมีความรวมโดย
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ สรุปรวมกันวา โดยหลักของเจตนารมณของรายงานการพิจารณาศึกษาฯ แลว เปนเจตนารมณ
ของรายงานการ
ที่ดีในการแกไขปญหาการทุจริตที่เกี่ยวกับภาคเอกชน
พิจารณาศึกษา จาก
แตประเด็นขอเสนอวิธีการปฏิบัตินั้น ที่ประชุมมีมติโดยเสียงขางมาก (ยกเวน กระทรวง
หนวยงานที่เกี่ยวของ พาณิ ช ย และสํ า นั ก งานคณะกรรมการคุ ม ครองผู บ ริ โ ภค) ไม เ ห็ น ด ว ยกั บ การกํ า หนดให มี
คณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริตที่เกี่ยวกับภาคเอกชน
(คณะกรรมการ ส.ป.อ.) รวมถึงการจัดตั้งศูนยอํานวยการคณะกรรมการ ส.ป.อ. เนื่องจากเห็น
ว า ป จ จุ บั น มี สํ า นั ก งาน ป.ป.ช. สํ า นั ก งาน ป.ป.ท. รวมถึ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนหนวยงานหลักในการปองกันและปราบปรามการทุจริต
ทั้งภาครัฐและเอกชนอยูแลว
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะในหลักการของคณะกรรมาธิการ

ในสวนของขอเสนอใหมีองคกรการปองกันการทุจริตที่เกี่ยวกับภาคเอกชนนั้น ยังมี
ขอพิจารณาเกี่ยวกับอํานาจหนาที่และความคุมคาที่ตองพิจารณาเพิ่มเติม

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

เรื่อง ขอเสนอและรางกฎหมายเกี่ยวกับแผนและขัน้ ตอนการดําเนินการ
ปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๘๓/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
รายงานของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อรายงานผลการพิจารณาการศึกษา เรื่อง ขอเสนอและรางกฎหมายเกี่ยวกับแผนและขั้นตอนการ
ดํ า เนิ น การปฏิ รู ป ประเทศด า นการศึ ก ษาตามร า งรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ ซึ่งรางรัฐธรรมนูญดังกลาวได
กําหนดใหมีการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาที่จะตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยแผนและขั้นตอน
การปฏิรูปประเทศ และตองเริ่มดําเนินการปฏิรูปภายในหนึ่งปนับแตวันนประกาศใชรัฐธรรมนูญ
และจะตองดําเนินการใหสัมฤทธิ์ผลภายในหาป รวมทั้งไดกําหนดใหมีการจัดทําขอเสนอและ
รางกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ จึงไดแตงตั้งคณะทํางาน
ยกรางขอเสนอนี้ขึ้นโดยการศึกษาวิจัย วิเคราะหและสังเคราะหกฎหมาย นโยบาย หลักวิชาการ
และขอมูลที่เกี่ยวของ รวมทั้งการประชุมระดมสมองและการรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ
ทั้งสี่ภูมิภาค
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
จากการดําเนินการของคณะกรรมาธิการทําใหไดขอสรุปที่เปนขอเสนอเกี่ยวกับแผนและ
ขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาโดยสรุปดังนี้
๑. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา
จากการศึกษาวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร สภาพปญหาและความตองการของประเทศ
ปญหาในการจัดการการศึกษายุทธศาสตรชาติ และนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเงื่อนไขเวลา
ในการบริหารของรั ฐบาล จึ ง มี ขอเสนอแนะเกี่ ยวกั บจุ ดหมายของการปฏิรู ปการศึก ษา คื อ
“การศึกษาเพื่อความสุขและสันติภาพ” โดยมุงให “การศึกษาพัฒนาคน และพัฒนาชาติ”
และมีขอเสนอยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย โดยแบงการดําเนินงานตามยุทธศาสตร
เปน ๓ ระยะ ตามเปาหมายเวลา ดังนี้
(๑) ยุทธศาสตรระยะสั้นหรือเรงดวน ดําเนินงานภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๑ ปรั บ ปรุ ง กฎหมายและโครงสร า งปฏิ รู ป การศึ กษา โดยการปรั บ ปรุ ง แก ไ ข
กฎหมายทางการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของ เนนการกระจายอํานาจสูโรงเรียนนิติบุคคล
รูปแบบใหมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและสภา
วิชาชีพครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา

๑.๒ ปรับปรุงระบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู โดยจัดตั้งองคกรที่มีบทบาท
หนาที่โดยตรงและชัดเจนในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรและ
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๑.๓ พัฒนาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาชาติ โดยการพัฒนาและขยาย
การอาชี ว ศึ ก ษาในรู ป แบบความร ว มมื อ พั ฒ นาอาชี พ เพื่ อ ให ผู เ รี ย นมี อ าชี พ ที่ ส อดคล อ ง
กับความตองการของประเทศ
๑.๔ สนั บ สนุ น และส ง เสริ ม โรงเรี ย นนิ ติ บุ ค คล (รู ป แบบใหม ) โดยการปรั บ ปรุ ง
กฎหมายและหลั ก เกณฑ ที่ ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให โ รงเรี ย นที่ มี ศั ก ยภาพสามารถบริ หาร
จัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๕ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ โดยการปรับปรุงระบบ
จั ด สรรอั ต รา การสรรหา การผลิ ต การใช การพั ฒนาครู คณาจารย ผู บ ริ หารและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหเกิดคุณภาพอยางเปนระบบเพื่อใหมีสมรรถนะในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางมีคุณภาพ
๑.๖ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพโรงเรี ย นขนาดเล็ ก โดยการส ง เสริ ม สนั บ สนุ น พั ฒ นา
คุ ณ ภาพผู เ รี ย นในโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่ เ หมาะสมตามสภาพ และบริ บ ทให มี โ อกาสพั ฒ นา
อยางมีคุณภาพสูงขึ้น
๑.๗ พั ฒ นาระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยการยกเลิ ก ระบบที่ เป น
อุ ป สรรคและพั ฒ นาระบบประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาแบบใหม ใ ห เ ป น ระบบ และกลไก
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ
(๒) ยุทธศาสตรระยะกลาง ดําเนินงานภายใน ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔)
๒.๑ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการพัฒนาระบบการจัดสรร
อัตรา การสรรหา การผลิต การใชการพัฒนาครู คณาจารย ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ใหเกิดคุณภาพอยางเปนระบบตอเนื่องเพื่อใหมีความพรอมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไปสู
เปาหมายที่กําหนด
๒.๒ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพโรงเรี ย นขนาดเล็ ก โดยการพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เ รี ย น
ในโรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสมตามสภาพและบริบทใหมีโอกาสพัฒนาอยางมีคุณภาพสูงขึ้น
อยางยั่งยืน
๒.๓ พัฒนาระบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู โดยการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางตอเนื่อง
๒.๔ พัฒนาการศึกษาสูประชาคมอาเซียน โดยการเสริมสรางความรวมมือพัฒนา
การศึกษาในประชาคมอาเซียนอยางมั่นคงและยั่งยืน
๒.๕ พัฒนาเทคโนโลยีและเครือขายการเรียนรู โดยการพัฒนาระบบเครือขายการเรียนรู
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาทั้งดานโครงสรางพื้นฐานและเนื้อหาใหกวางขวาง
และทั่วถึงสอดคลองและเหมาะสมกับพื้นที่
๒.๖ พัฒนาชุมชนการเรียนรู โดยการพัฒนาชุมชนการเรียนรูในรูปแบบตางๆ และ
กระบวนทัศน การจัดการศึกษาที่ยึดหลักความพอเพียง
๒.๗ ปรับระบบการคลังเพื่อการศึกษา โดยการจัดระบบงบประมาณและการคลัง
ทางการศึกษาจากการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม
(๓) ยุทธศาสตรระยะยาว ดําเนินงานภายใน ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๗๕)
๓.๑ ขยายโอกาสและการมีสวนรวมทางการศึกษา โดยการสงเสริม สนับสนุน และ
ประกันโอกาสที่เทาเทียม และการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

๓.๒ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนคนไทยใหพอเพียงเพื่อความสุขที่ยั่งยืน ใหยึดหลัก
ความพอเพี ย งเพื่ อความสุ ข ที่ ยั่ ง ยื น โดยการจั ด ระบบและกลไกในการขั บ เคลื่ อนอย า งเป น
รูปธรรมและตอเนื่อง
๓.๓ พัฒนาระบบการศึกษาตลอดชวงชีวิต โดยการพัฒนาระบบการศึกษาทั้งระบบ
อยางตอเนื่องเพื่อการสรางคนและสรางชาติ
๓.๔ พัฒนาสังคมและการเรียนรูเพื่อความสุขอยางยั่งยืน โดยการสรางกระบวนการ
เรี ย นรู ข องผู เ รี ย น ชุ ม ชน และสั ง คม ในการพั ฒ นาที่ ก อ ให เ กิ ด ประโยชน สุ ข ต อ สั ง คมไทย
ประชาคมอาเซียน และสังคมโลกอยางยั่งยืน
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงศึกษาธิการ

รองนายกรั ฐ มนตรี (พลอากาศเอก ประจิ น จั่ น ตอง) สั่ ง และปฏิ บั ติ ร าชการแทน
นายกรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาแล วมี คํ าสั่ ง มอบหมายให กระทรวงศึ กษาธิ การเป นหน ว ยงานหลัก
รับขอเสนอของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณารวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนา
สั ง คมและความมั่ นคงของมนุ ษย สํ า นั กงานคณะกรรมการพั ฒนาการเศรษฐกิ จและสังคม
แหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยในประชุมรวมกันที่ประชุมสวนใหญเห็นดวยกับขอเสนอ
ของคณะกรรมาธิการฯ อยางไรก็ดี มีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้
๑) ดานเด็ก
การจัดตั้งสถาบันใหม ควรพิจารณากลไกที่มีอยูเดิมมากกวาการจัดตั้งสถาบันใหม
ผลการปฏิบัตติ าม
๒) ดานกองทุน
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ควรคํานึงถึงความซ้ําซอนกับกองทุนตามกฎหมายที่มีอยูแลว และเจตนารมณของ
ของรายงานการ
การตั้งกองทุนดวย
พิจารณาศึกษา จาก
๓) ดานครูและอาจารย
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การรับรองสถาบันผลิตครูในระบบเปดและปด ควรมีมาตรการควบคุมจํานวนการผลิต
มากกวาการรับรองสถาบันฯ
๔) ดานการเรียนการสอน
เห็นควรสอดแทรกการพัฒนาที่เนนความมีวินัย ซื่อสัตยสุจริต ไปในหลักสูตรในทุก
ระดับการศึกษา และปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ Active Learning
๕) ดานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
การกําหนดมาตรฐานอาชีพควรเชื่อมโยงกับคาตอบแทนดวย
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะในหลักการของคณะกรรมาธิการ

หมายเหตุ

หน วยงานที่ เกี่ ยวข องมี ข อคิ ดเห็ นเพิ่ มเติ มใน ๕ ประเด็ น ซึ่ งเป นรายละเอี ยดเพื่ อการ
ดําเนินการที่เหมาะสมในทางปฏิบัติ

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

เรื่อง การจัดการศึกษาสําหรับคนหูหนวก การผลิตและการบริการ
ลามภาษามือ
คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส

การประชุมสภา ครั้งที่ ๘๓/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙)
สาระสําคัญ
คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ตระหนักถึงประโยชนและความสําคัญของการจัดการศึกษาสํา หรับ
คนหู หนวก การผลิ ต และการบริ การล า มภาษามื อ จึ ง มอบให ค ณะอนุ กรรมาธิ ก ารกิ จ การ
คนพิการศึกษาการจัดการศึกษาสําหรับคนหู หนวก การผลิต และการบริการลามภาษามื อ
อั น ประกอบไปด วยสาระสําคัญ ๕ ประเด็ น ได แ ก ๑) การจั ด การศึกษาสําหรั บคนหูหนวก
๒) การผลิตลามภาษามือ ๓) การบริการลามภาษามือ ๔) กรณีตัวอยางเกี่ยวกับการศึกษา
สําหรับคนหูหนวก การผลิตและการบริการลามภาษามื อ และ ๕) ขอเสนอแนะตอการจั ด
การศึกษาสําหรับคนหูหนวก
โดยมีรายงานผลการพิจารณา โดยสรุปดังนี้
๑. การจัดการศึกษาสําหรับคนหูหนวก
๑) สถานการณของการจัดการศึกษาสําหรับคนหูหนวกในปจจุบัน ปรากฏขอมูล
เชน สมาคมคนหูหนวกไดจัดตั้งศูนยดูแลเด็กกอนวัยอันควร โรงเรียนพญาไทไดจัดการเรียน
การสอนระดับอนุบาล – ป.๖ โดยรับเด็กพิการเขารวมเรียนดวย เปนตน
๒) ปญหาและอุปสรรคตอการจัดการศึกษาสําหรับคนหูหนวก ดานครูการศึกษา
พิเศษ เชน การขาดแคลนครูสอนนักเรียนหูหนวก ขาดความรูดานการจัดการศึกษาสําหรับ
คนหูหนวกที่ทันสมัย ขาดอุปกรณเครื่องชวยความพิการตางๆ อาทิ เครื่องชวยฟง และประสาท
หูเทียม รวมถึงการขาดสื่อ วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีแหลงเรียนรูตางๆ ดานการจัดระบบการจัด
การศึกษา เชน ไมมีหลักสูตรจัดการที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนหูหนวก ขาดแคลนลามภาษามือ
ครูการศึกษาพิเศษดานคนหูหนวก เชน การศึกษาสําหรับคนหูหนวกของประเทศไทยไมได
ให ค วามสํ า คั ญ ต อคนหู หนวก ด า นครอบครั ว เช น ครอบครั ว ขาดความรู ค วามเข า ใจเรื่ อ ง
นักเรียนหูหนวก ผูปกครองไมสามารถสื่อสารกับเด็กได ดานสังคมและคนทั่วไป เชน คนทั่วไป
ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับคนหูหนวก และมีเจตคติที่ไมถูกตองเกี่ยวกับความสามารถ
ของคนหูหนวก ดานบทบาทของหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่รับ
นักเรียนหูหนวกมีจํานวนนอยมาก การจัดการศึกษาของอาชีวศึกษายังขาดแคลนครูการศึกษาพิเศษ
๒. การผลิตลามภาษามือ
๑) สถานการณของการผลิตลามภาษามือในปจจุบัน คือ ภาควิชาหูหนวกศึ ก ษา
วิทยาลัยราชสุดาไดปดตัวลง ๓ หลักสูตร เนื่องดวยขอจํากัดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๒) ปญหาและอุปสรรคตอการผลิตลามภาษามือในปจจุบันคือ ยังขาดสถาบันศึกษา
และบุคลากรผูสอนภาษามือ

๓. การบริการลามภาษามือ
๑) สถานการณของการบริการลามภาษามือในปจจุบันจําแนกออกเปน หนวยจัดบริการ
ลามภาษามือ มีลามภาษามือจํานวนทั้งสิ้น ๖๒๓ คน โดยแบงเปนลามภาษามือที่เปนคนหูดี
จํานวน ๕๑๐ คน และลามภาษามือที่เปนคนหูหนวกหรือหูตึงจํานวน ๑๑๓ คน แตยังไมครอบคลุม
ทุกจังหวัด จึงจําเปนตองใชบริการลามภาษามือจากจังหวัดใกลเคียง
๒) ป ญ หาและอุ ป สรรคต อการบริ การล า มภาษามื อไม เพี ย งพอในการให บ ริ ก าร
สาธารณะ เนื่องจากมีผูตองการใชบริการลามภาษามือดานตางๆ อยางหลากหลาย
๔. กรณีตัวอยางเกี่ยวกับการศึกษาสําหรับคนหูหนวก การผลิตและการบริการลาม
ภาษามือ
จากการเปรี ย บเที ย บกั บ ระบบการเรี ย นการสอนของคนหู หนวกในต า งประเทศ
กับประเทศไทย ทําใหพบวาระบบการเรียนการสอนของประเทศไทยควรมีวิธีการผลิตและ
คัดเลือกครูที่มีคุณภาพ และใหความสําคัญตอการดําเนินงานดานการพัฒนาคนหูหนวกรวมกับ
โรงเรียนและสถาบันศึกษาเพื่อดูแลและสงเสริมกลุมคนหูหนวกตั้งแตเด็ก สวนปญหาการขาดแคลน
ลามภาษามือ ควรกําหนดใหวิชาภาษามือเปนวิชาเลือกในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และให
ครูหูหนวกไดไปทําหนาที่สอนวิชาภาษามือ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะตอการจัดการศึกษาสําหรับคนหูหนวก การผลิตและการบริการลามภาษามือ
แบงไดเปน ๓ ประเด็นดังนี้
๑. การพัฒนางานจัดการศึกษาสําหรับคนหูหนวก ควรดําเนินการดังตอไปนี้
๑.๑ ประกาศใหภาษามือไทยเปนภาษาแมของคนหูหนวก และภาษามือไทยเปน
ภาษาประจําชาติไทยตามหลักสากลในประเทศตางๆ
๑.๒ ปรับแกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๑.๓ สงเสริมใหมีภาษามือไทยมาตรฐาน โดยกําหนดนโยบาย ระบบ และกลไกในการ
ดําเนินงานจัดทําภาษามือไทยมาตรฐาน
๑.๔ เรงคัดกรองความพิการทางการไดยินตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความบกพรอง
ทางการไดยิน รวมทั้ง สนับสนุนใหคนหูหนวกไดรับการฟนฟูทางการไดยิน ไดใชอุปกรณเครื่องชวย
ความพิการตางๆ
๑.๕ จั ด ทํ า แผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุค คล (คนหู หนวก) และแผนชว ยเหลือ
ครอบครัว/ผูปกครอง โดยเฉพาะการสอนใหพอแมคนหูหนวกใหเรียนรูเรื่องลูกหูหนวกการเรียนรวม
การใชภาษามือและภาษาไทยในการสื่อสาร
๑.๖ พั ฒ นาระบบการจั ด การศึ กษาสํ า หรั บ คนหู หนวกให เป น สากลและทั น สมั ย
โดยในการเขาสูระบบการเรียนใด ควรใหคนหูหนวกเปนผูใชสิทธิเลือกตามความตองการ
๑.๗ พัฒนาระบบการสื่อสาร ๒ ภาษา (ภาษามือและภาษาไทย)
๑.๘ กําหนดใหจัดการเรียนการสอนวิชาภาษามือ โดยเปนวิชาบังคับในโรงเรียนและ
สถานศึกษาเฉพาะคนหูหนวก
๑.๙ กําหนดใหครูผูสอนนักเรียนหูหนวกทั้งครูที่มีการไดยินและครูหูหนวกใชเวลา
สอนนักเรียนหูหนวกอยางเต็มที่
๑.๑๐ พัฒนาหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนหูหนวก โดยปรับหลักสูตรกลางของ
สําหรับเด็กทั่วไป
๑.๑๑ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยผลิตการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความจําเปน
ของคนหูหนวกแตละคนซึ่งสื่อสารโดยใชภาษามือไทย

๑.๑๒ ส ง เสริ ม การเพิ่ ม จํ า นวนและพั ฒ นาครู ส อนนั กเรี ย นหู ห นวก (ครู หู ห นวก
ครูการศึกษาพิเศษ ครูสอนรายวิชา ครูสอนคนหูหนวก ครูสอนภาษาศาสตร)
๑.๑๓ สงเสริมการเพิ่มจํานวนและพัฒนาครูฝกพูดหรือนักแกไขการพูด
๑.๑๔ สนับสนุนการปฏิบัติงานศูนยบริการนักศึกษาพิการ
๒. การพัฒนางานผลิตลามภาษามือ ควรการดําเนินการดังตอไปนี้
๒.๑ สรางหลักประกันการมีงานทํา การบรรจุทํางานในหนวยงานภาครัฐ สวัสดิการ
และอัตราเงินตอบแทน
๒.๒ สนับสนุนงบประมาณใหสถาบันการศึกษา และสมาคมลามภาษามือแหงประเทศไทย
ผลิตลามภาษามือใหเพียงพอ
๒.๓ สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรผลิตลามภาษามือระดับตางๆ
๒.๔ สนับสนุนการใหทุนผลิตลามภาษามืออยางเหมาะสม
๒.๕ สนับสนุนการจัดระบบประเมินความรูและทักษะการเปนลามภาษามือ
๒.๖ พัฒนาองคความรูดา นการผลิตลามภาษามือ
๒.๗ พัฒนา CODA – Children of Deaf Adults ใหเปนลามภาษามือ เพื่อใหการผลิต
และการบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒.๘ สงเสริมงานวิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับคนหูหนวก และลามภาษามืออยางกวางขวาง
ตอเนื่อง และสม่ําเสมอ
๓. การพัฒนางานบริการดานภาษามือ ควรดําเนินการดังตอไปนี้
๓.๑ จัดทํายุทธศาสตรลามภาษามือระยะที่ ๒ เพื่อกําหนดแนวทางและมาตรการ
ในการแกไขปญหา
๓.๒ สรางความรูความเขาใจ และเจตคติเชิงสรางสรรคแกสังคมโดยรวมและหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชน เรื่อง คนหูหนวก ลามภาษามือ ตลอดจนประเด็นตางๆที่เกี่ยวของ
๓.๓ สนับสนุนการพัฒนาบริการของศูนยการบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย
ใหครอบคลุมทั้งการสื่อสารเบื้องตนในชีวิตประจําวัน พรอมทั้งสงเสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัย
๓.๔ สนับสนุนการจัดตั้งและเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรเครือขายลามภาษามือ
ในจังหวัดตางๆ
๓.๕ สนับสนุนการจัดตั้ง “สภาวิชาชีพลามภาษามือ” เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิ
ของลามภาษามือ
๓.๖ ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
วาดวยบริการลามภาษามือ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อพัฒนาลามภาษามือใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลและ
ทันสมัยอยูเสมอ
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
วันศุกรที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

รองนายกรั ฐ มนตรี (พลเรื อ เอก ณรงค พิ พั ฒ นาศั ย ) สั่ ง และปฏิ บั ติ ร าชการแทน
ผลการปฏิบัตติ าม
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวมีคําสั่งมอบหมายใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของมนุษย เปนหนวยงานหลักในการรับขอเสนอของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณารวมกับ
ของรายงานการ
กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ไดดําเนินการ

พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ประชุมหารือรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว ที่ประชุม
เห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ทุกประเด็น โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใน
รายละเอียดเพื่อประโยชนตอความเหมาะสมทางปฏิบัติ

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะในหลักการของคณะกรรมาธิการ

-

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

เรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายระบบการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๘๔/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
คณะกรรมาธิ ก ารการศึ ก ษาและการกี ฬ า สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ตระหนั ก และ
เห็นความสําคัญของระบบการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคที่ตองการให
ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารจัดการในแนวทางที่สอดรับกับยุทธศาสตร “ประชารัฐ”
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ จึงดําเนินการรวบรวมขอคิดเห็น
จากผูเกี่ยวของ มาวิเคราะหและประมวลเปน “รายงานการพิจารณา เรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบาย
ระบบการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค” เพื่อเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ
ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการดานการศึกษาใหเขมแข็งยั่งยืนและเปนที่ยอมรับ
ของสังคม โดยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้
๑. ควรกําหนดเปาหมายการดําเนินการ แผนยุทธศาสตร กระบวนการและขั้นตอน
ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในภูมิภาคอยางชัดเจน
๒. ควรปรับปรุงบทบาทและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.)
ใหเปนไปอยางสมดุลและเหมาะสม
๓. ควรสงเสริม สนับสนุนคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.) ใหมีอํานาจหนาที่
ในการบริหารครอบคลุมการศึกษาทุกระดับ
๔. ควรให ผู อํ า นวยการสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาทุ ก เขตมี ส ว นร ว มในการเป น
คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.)
๕. ควรมีการตรวจสอบบุคคลที่ไดรับตําแหนงคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.)
ใหมีความโปรงใส และแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.กศจ.) เพื่อทําหนาที่
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน
๖. ควรจัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๗. ควรปรับโครงสรางการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
๘. ควรกํ า หนดหลั กเกณฑ แ ละตั ว ชี้ วั ด ของคณะกรรมการการศึ กษาจัง หวั ด (กศจ.)
ในการแตงตั้งขาราชการบุคลากรครู ใหมีมาตรฐานชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
๙. ควรมีการจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ในทุกจังหวัด
๑๐. ควรสรางความรูความเขา ใจที่ ถูกต องใหกับผู เกี่ยวของทั้งบุค คลและหนว ยงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
๑๑. ควรมีการจัดทําฐานขอมูลรวมกันอยางบูรณการในทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงศึกษาธิการ

รองนายกรั ฐ มนตรี (พลอากาศเอก ประจิ น จั่ น ตอง) สั่ ง และปฏิ บั ติ ร าชการแทน
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวมีคําสั่งมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลักในการ
รับขอเสนอของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ไดดําเนินการประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวข องเรียบร อยแลวที่ป ระชุมมีความเห็ น
ในประเด็นตาง ๆ โดยสรุป ดังนี้
ดานการบริหารจัดการ
๑) ควรสงเสริม สนับสนุนใหมีสภาการศึกษาจังหวัด โดยมีศึกษาธิการจังหวัดเปนเลขานุการ
เพื่อใหมีการประชุมและติดตามประเมินการดําเนินงานในพื้นที่อยางสม่ําเสมอ
๒) ควรจัดทําฐานขอมูลรวมกันของขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ผูเรียน
โรงเรียน และสถานศึกษา
๓) ควรจัดสรรงบประมาณใหสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการใหเปนรูปธรรม
๔) ควรกําหนดเผาหมาย แผน กระบวนการ และขั้นตอนใหมีความชัดเจน
๕) ควรสรางความรูความเขาใจใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายรวมกันดําเนินการระบบการ
บริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๖) ควรสรางความโปรงใสในการคัดเลือกบุคคลเขามาเปนกรรมการในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอยางมีธรรมาภิบาล
ผลการปฏิบัตติ าม
๗) ควรให อํ า นาจคณะกรรมการศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด สามารถตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
เพื่อใหการบริหารจัดการในพื้นที่มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
ดานการบริหารงานบุคคล
พิจารณาศึกษา จาก
๑) ควรส ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให จั ง หวั ด เป น เขตพื้ น ที่ ใ นการบรรจุ แ ต ง ตั้ ง และโยกย า ย
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหสามารถกระจายอัตรากําลังไปในพื้นที่ตาง ๆ
อยางสมดุลและมีประสิทธิภาพ
๒) ควรกําหนดหลักเกณฑ ตัวชี้วัด และขั้นตอนในการบรรจุขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัดใหมีมาตรฐานที่ชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกันทุกจังหวัด
๓) ควรมีมาตรการเรงดวนในการบรรจุแตงตั้งขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ใหสามารถเขารับราชการไดภายในวันที่ ๑ ตุลาคม ไดทันทีเพื่อทดแทนตําแหนงที่เกษียณอายุ
๔) ควรปรับปรุงบทบาทอํานาจหนาที่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดใหครอบคลุมการ
กําหนดยุทธศาสตรระดับจังหวัด
ดานโครงสรางองคกร
๑) ควรปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคและอัตรา
กําลังคนอยางพอเพียงและมีความชัดเจนโดยเร็ว
๒) ควรปรับบทบาทภารกิจของผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เขต ๑ ที่ปจจุบันตองรับหนาที่ศึกษาธิการจังหวัดและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด เพื่อใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางเหมาะสมตอไป
๓) ควรสงเสริม สนับสนุน ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาทุกเขต ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนครู และผูแทนสถานศึกษาตาง ๆ

เขามามีสวนรวมในเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อเพิ่มการมีสวนรว มและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะในหลักการของคณะกรรมาธิการ

-

๙. รายงานการพิจารณาศึกษา :

เรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะ
มาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา

ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๘๔/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
รับฟงความเห็นและไดดําเนินการรวบรวมขอคิดเห็นจากผูท ี่เกี่ยวของมาสังเคราะหเปนขอเสนอ
เชิงนโยบายและประมวลผลเปนรายงานการพิจารณาศึกษาเพื่อเสนอต อสภานิติบัญญัติแห งชาติ
คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแหงชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพและการบริหารจัดการ
การศึกษาใหเปนที่ยอมรับของสังคมอยางยั่งยืนและเขมแข็ง
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑) ฝายการผลิตและฝายใชครู ควรรวมกันกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานวิชาชีพผูบริหาร
สถานศึกษาใหมีความชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งกําหนดเสนทางความกาวหนา
ในการเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาในแตละระดับใหมีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติ
ใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
๒) การเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองใชการวัดความรูและสมรรถนะ
เปนเกณฑแทนวุฒิการศึกษา รวมทั้งควรเปดกวางใหผูที่สําเร็จการศึกษาในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
นอกเหนือจากการบริหารการศึกษา
๓) กําหนดใหการประเมินเขาสูตําแหนงเปนการประเมินสมรรถนะแทนการประเมิน
ความรูเพียงอยางเดียว โดยเพิ่มชุดสมรรถนะผูบริหารใหมเพิ่มเติมที่ใชทั้งในการสอบคัดเลือก
และการจัดหลักสูตรพัฒนาผูบริหาร
๔) การพิจารณาการเขาสูตําแหนงผูบ ริหารสถานศึกษา การใหจังหวัดเขามามีสวนรวม
ในการคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาภายในจังหวัดของตนจะสามารถทําใหการคัดเลือกผูบริหาร
ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
๕) ควรจัดใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับการฝกอบรมและการพัฒนาดานการบริหารจัด
การศึกษา ความเปนผูนํา และดานอื่น ๆ อยางตอเนื่อง
๖) ควรมีหนวยงานหรือคณะบุคคลทําหนาที่ติดตามผลการดําเนินงานตามวิสัยทัศน
ของผู บ ริ หารสถานศึ กษาที่ ไดแ ถลงไวเปนประจํา เพื่ อให การบริ หารจั ดการมี ค วามโปรงใส
และมีประสิทธิภาพ
๗) ควรกําหนดเงื่อนไขความกาวหนาในวิชาชีพผูบริหารจากผลงานการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนรูในสถานศึกษาเทานั้น โดยไมผูกกับขนาดหรือที่ตั้งสถานศึกษา
๘) ควรกําหนดเกณฑการพัฒนาและเสนทางอาชีพของครูใหมีความชัดเจน และสงเสริม
สนับสนุนใหครูศึกษาตอในสาขาที่ตนเองจบการศึกษามาเฉพาะทางเพิ่มขึ้น และควรกําหนด
สิทธิประโยชนของครูผูสอนใหมีความเหมาะสมและเทาเทียมกับสายบริหาร

๙) ควรกําหนดใหอาจารยมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาที่สอนในหลักสูตรการผลิตครู
ต องเคยสอนในระดั บ การศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน และมี ค วามเชี่ ย วชาญในสาขาเฉพาะทางด ว ย
ตลอดจนควรเขารับการทบทวนความรูอยางตอเนื่อง
ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดกําหนดรายละเอียด
หลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
รองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา ประกอบดวย ๒ สวน คือ การพัฒนา
ผลการปฏิบัตติ าม
สมรรถนะ และการจัดทําและเสนอผลงาน รวมทั้งไดกําหนดใหมีระยะเวลาการพัฒนาไมนอยกวา
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ๑๘๐ ชั่วโมง และมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลไว เมื่อผานการประเมินแลวจึงจะไดรับ
การบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนง อยางไรก็ตาม ตอมาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
และบุคลากรทางการศึกษาไดดําเนินการปรับปรุงหลักเกณฑดังกลาว โดยกําหนดใหมีการปรับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ระยะเวลาการพัฒนาไมนอยกวา ๖๐ ชั่วโมง หากผานการพัฒนาจะไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
ซึ่งผูไดรับการบรรจุจะตองไดรับการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่เปนระยะเวลา ๑ ป ตามกรอบ
การประเมิน ทั้งนี้ สําหรับขอเสนอเชิงนโยบายในประเด็นอื่น ๆ จะไดนําไปเปนขอมูลสําหรับ
การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑตอไป
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๑๐. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว เพื่อเปนศูนยกลาง
การผลิตและกระจายสินคาสูอินโดจีน
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการคมนาคม
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๘๔/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
เพื่อศึก ษาปญ หาหรืออุป สรรคในการขับ เคลื่อนเขตพัฒ นาเศรษฐกิจ พิเศษสระแกว
ศึกษาปจจัยสําคัญและเสนอแนวทางในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวใหเปน
ศูนยกลางการผลิตและกระจายสินคาสูอินโดจีน
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
คณะกรรมาธิการการคมนาคมไดมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นที่ยังเปนปญหาและ
อุปสรรค แนวทางการพัฒนา และปจจัยความสําเร็จที่จะขับเคลื่อนเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแกว มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑. ดานนโยบาย : เนื่องจากนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจสงผลใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงตอระบบเศรษฐกิจชุมชนและวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น ดังนั้น รัฐบาลควร
เปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของไดเขามามีสวนรวม และตองผลักดันใหมีผูบริหารงานในระดับ
พื้นที่ท่ีชัดเจนและมีอํานาจหนาที่อยางเหมาะสม
๒. ดานกฎหมาย : กฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันไมสามารถรองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษไดอยางเปนรูปธรรม จึงจําเปนตองเรงรัดผลักดันใหมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่สําคัญ
๓. ดานที่ดิน : รัฐบาลควรใหความสําคัญในการสนับสนุนหรือเรงรัดใหสามารถออก
ประกาศผังเมืองรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวใหมไดโดยเร็ว
๔. ดานโครงสรางพื้นฐาน :
- ดานการการคมนาคมขนสง ควรเรงรัดการกอสรางถนนวงแหวนเลี่ยงตัว เมื อง
อรัญประเทศ รองที่ ๑ ที่เชื่อมไปสูดานศุลกากรอรัญประเทศและดานพรมแดนบานคลองลึก
รวมทั้งแสวงหาหนทางเจรจากอสรางรางรถไฟในกัมพูชา เพื่อผลักดันใหมีการเปดเดิน รถไฟ
ระหวางสองประเทศโดยเร็ว
- โครงสรางพื้นฐานระบบไฟฟา ผลักดันการกอสรางสถานีไฟฟาอรัญประเทศ ๒
เปนการชั่วคราว และสรางสายสงไฟฟาไปสถานีไฟฟาอรัญประเทศ ๑ ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
เชื่อมตอกับสถานีอรัญประเทศ ๒
- โครงสรางพื้นฐานระบบประปา ใหมีการกอสรางสถานีผลิตน้ําพระปรงแหงใหม
รวมทั้งกอสรางสถานีจายน้ําและระบบสงน้ําไปใหกับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. โดย
กําหนดแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๖๑
๕. ดานการศุลกากร : ควรมีก ารเรง ปรับ ปรุง ดา นพรมแดนบา นคลองลึก โดยเร็ว
และควรมีการผลักดันใหเกิดการเจรจากับทางกัมพูชา เพื่อเรงรัดการขออนุญาตรถบรรทุก

สินคาขามแดน และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเชื่อมโยงขอมูลและพิจารณา
อนุญาตเอกสารที่เกี่ยวของ รวมทั้งเรงเจรจาเพื่อขอเปดพรหมแดนบานปาไรเปนพรหมแดน
ถาวรตอไป
๖. ดานสิทธิประโยชน : ควรพิจารณาทบทวนสิทธิประโยชนใหจูงใจนักลงทุนมากยิ่งขึ้น
และประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจดานสิทธิประโยชนใหแกผูประกอบการ
๗. ดานการประชาสัมพันธและศูนยบริการเบ็ดเสร็จ : ควรจัดใหมีการบริหารจัดการ
ศู น ย บ ริ ก ารเบ็ ด เสร็ จ จั ด หวั ด สระแก ว อย า งมื อ อาชี พ และให มี ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั ก เฉพาะ
ดั ง นั้ น ควรเร ง รั ด การออกพระราชบั ญ ญั ติ เ ขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ พ.ศ. .... เพื่ อ บู ร ณาการ
การทํางานใหชัดเจนรวดเร็วยิ่งขึ้น
๘. ดานแรงงาน : รัฐบาลควรเตรียมแผนการสงเสริมและพัฒนาแรงงานไทย ใหมีทักษะ
เพื่อรองรับกับภาคอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวตอไป
๙. ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม : รัฐบาลตองหามาตรการปองกันเกี่ยวกับการ
อพยพยายถิ่นของแรงงานตางดาวในพื้นที่ที่จ ะกอใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดภาวะแออัด
ของประชากร การเปลี่ยนแปลงของวิถีการดําเนินชีวิต และการจัดการของเสียจากภาคอุตสาหกรรม
ที่อาจสงผลกระทบตอชุมชน
ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงคมนาคม

๑. ดานแรงงาน : กระทรวงแรงงานไดแกไขปญหาการขาดแคลานแรงงาน โดยการจัด
ประชาสั ม พั น ธ กิจ กรรมการฝ กอาชี พ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นากํ า ลั ง คน และส ง เสริ ม ภาคเอกชน
ใหนํามาตรฐานฝมือแรงงานมาเปนเครื่องมือในการบริหารและกําหนดตําแหนงงานรวมทั้งมี
การร ว มมื อทางวิ ช าการกั บ วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค สระแก ว เพื่ อผลิ ต บุ ค ลากรระดั บ ปริ ญ ญาสาขา
เทคโนโลยี
๒. ดานโครงสรางพื้นฐานและดานศุลกากร : ไดมีการดําเนินการ ดังนี้
- ดําเนินการพัฒนาดานบานคลองลึกเพื่อรองรับการทองเที่ยวและการขนสงสินคา
ผลการปฏิบัตติ าม
ในลั ก ษณะของการขนส งสิ นค าขนาดเล็ กและสิ นค ารถไฟ โดยมี การขยายถนน สร างถนน
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ทางหลวง และสรางเสนทางรถไฟ โดยไดมีการเจรจาเปดเดินรถไฟระหวางประเทศควบคูกันไปตลอด
ของรายงานการ
เปดใหบริการลานตรวจสินคาดวยระบบ X-Ray เพื่อแกไขปญหาจราจร รวมทั้งปรับปรุงอาคาร
พิจารณาศึกษา จาก
ดานพรมแดนคลองลึก
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- ดําเนินการพัฒนาดานบานหนองเอี่ยนเพื่อเปนดานขนาดไมใหญมาก เพื่อรองรับ
การขนสงสินคาของรถขนาดกลาง โดยมีแผนการพัฒนาถนนทางหลวงอรัญประเทศ สะพานขาม
ชายแดนและสะพานขามทางรถไฟ ดําเนินการในป ๒๕๖๒ และมีโครงการกอสรางสถานีขนสง
สินคาจัดหวัดสระแกว รวมทั้งโครงการกอสรางดานศุลกากรอรัญประเทศ (บานหนองเอี่ยน) ซึ่งจะ
ไดรับงบประมาณเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในป ๒๕๖๐
- ดํ า เนิน การพัฒ นาดา นบา นปา ไรเ ปน ดา นชายแดนเต็ม รูป แบบ เพื ่อ รองรับ
การทอ งเที่ย ว การขนสง สิน คา และเขตพัฒ นาเศรษฐกิจ พิเ ศษ โดยมีก ารขยายถนน
สรางถนนทางหลวงในเสนทางที่เกี่ยวของ

- มี การเป ด ให บ ริ การลานตรวจสิ นค าดว ยระบบ X-Ray เพื่ อแก ไ ขป ญ หาจราจร
รวมทั้งปรับปรุงอาคารดานศุลกากรอรัญประเทศ รวมทั้งเพิ่มเติมใบอนุญาตรถขนสงสินคาและ
รถโดยสารไมประจําทาง ณ จุดผานแดนอรัญประเทศ – ปอยเปต เปน ๑๕๐ ใบ เพื่อตอบสนอง
ความรวมมือดานการขนสงขามพรมแดนระวางไทย – กัมพูชา
๓. มีการประกาศจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสระแกว เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐
ซึ่งคาดวาจะเปดดําเนินงานนิคมอุตสาหกรรมไดในป ๒๕๖๑
๔. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค กรมชลประทาน การประปาสวนภูมิภาค และ
การไฟฟาสวนภูมิภาค อยูระหวางปรับปรุงและขยายระบบชลประทาน ไฟฟา และประปา
เพื่อรองรับพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๑๑. รายงานการพิจารณาศึกษา : การพัฒนาวิถีชีวิตเกษตรกรไทยอยางยั่งยืน
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
เพื่อศึกษาสถานการณปจจุบันเกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดานการประมง
ดานปศุสัตว ดานการเพาะปลูกพืช และดานเกษตรกรรมอื่น ๆ เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลให
คนรุน หลัง ไมนิย มหรือไมป ระสงคสืบ ทอดอาชีพ เกษตรกรรมตอ จากบรรพบุรุษ ตลอดจน
การดํา เนิน การของรัฐ บาลและหนว ยงานที่เ กี่ย วของในการแกไ ขปญ หา การพัฒ นา และ
การสงเสริมใหคนไทยหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณไดเสนอแนวทางแกไขปญหาและดําเนินการ
ที่เกี่ยวของ มีสาระสําคัญ ดังนี้
๑) การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาตลาดโดยมุงเนนการสงเสริมและการพัฒนาเพื่อนําไปสู
การสรางตลาดยาและตลาดอาหาร เพื่อแกไขปญหาดานการตลาด เพื่อแกไขปญหาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตรของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๒) การใหความสําคัญ กับการพัฒนาเกษตรสมั ยใหม เพื่อการยกระดับรายไดใ ห กั บ
เกษตรกร และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อันเปนแนวทางการลดความเหลื่อมล้ําระหวาง
ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร โดยมีแนวทางและรูปแบบการดําเนินการโดยสราง Smart Officer
ที่เปนเปนบุคลากรภาครัฐเพื่อพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer
๓) การใหความสําคัญกับการทําเกษตรอินทรีย ซึ่งเปนการทําการเกษตรที่ปลอดภัย
กับผูบริโภคและเปนแนวทางในการสรางมูลคาใหกับผลผลิตทางการเกษตร
๔) การใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการพัฒนาดานการเกษตร
และสหกรณ โดยนําแนวทางจากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของมาพัฒนาใหเกิดผลในทางปฏิบัติที่แทจริง
๕) การจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการศึกษาวิจัยเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางเปน
รูปธรรม เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางดานการผลิตการแปรรูป และการจําหนาย
๖) การสื่อสารเพื่อใหเกิดการรับรูถึงการพัฒนา อันเปนแนวทางการประชาสัมพันธ
การสรางองคความรู ตลอดจนการสรางความเขาใจใหแกภาคประชาชน เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการ
ทําการเกษตร และนําไปสูการสงการเสริมและการพัฒนาดานการเกษตรอยางเปนรูปธรรม
๗) การสงเสริมและสนับสนุนในการบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอการ
ทําการเกษตร เพื่อใหการทําการเกษตรของเกษตรกรมีผลผลิตที่เพียงพอ
๘) การพัฒนาเพื่อใหบุตรหลานของเกษตรกรสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมตอจากบรรพ
บุรุษโดยจะตองกําหนดแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดโครงการในลักษณะ
ของ “ทายาทเกษตรกร” โดยการขับเคลื่อนของหนวยงานที่เกี่ยวของรวมกันอยางเปนเอกภาพ

๙) การใหความสําคัญกับแนวนโยบายของรัฐเพื่อสนับสนุนและสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม
อาทิ การหาชองทางการตลาด การจัดหาสวัสดิการตาง ๆ และการจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําใหแก
เกษตรกร
๑๐) เจาหนาที่และหนวยงานที่เกี่ยวของจะต องให ความความสําคัญ พร อมทั้ ง แก ไ ข
ปญหาของเกษตรกรที่เกิดขึ้นอยางจริงจัง
๑๑) การสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรโดยผานการกลไกของกลุมเกษตรหรือสหกรณ
โดยเกษตรกรสามารถรวมตัวและจัดตั้งเปนกลุมเกษตรกรหรือสหกรณ เพื่อใหมีความเขมแข็ง
มากขึ้น
๑๒) การสรางศูนยกลางและฐานขอมูลของการเกษตร เพื่อเปนปจจัยสําคัญในการ
สงเสริม ชวยเหลือและแกไขปญหาภาคเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลวเห็นดวยกับการศึกษาดังกลาวเพราะจะทําให
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แตจะตองมีการประสานการดําเนินงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทุกหนวยงาน เพื่อใหการดําเนินการมีผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ สวนราชการ
ผลการปฏิบัตติ าม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ไดมีการดําเนินโครงการที่ตอบสนองตอการพัฒนาวิถีชีวิตเกษตรกรไทยอยางยั่งยืนในหลายโครงการ
ของรายงานการ
กรณีตัวอยางเชน การศึกษาวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีดานการแปรรูปสินคาปศุสัตว และพัฒนา
ตลาดสีเขียวเพื่อสงเสริมสินคาปศุสัตวอินทรีย เพิ่มศักยภาพและการพัฒนาตลาดดวยโครงการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ พัฒนาตลาดยางพาราการยางแหงประเทศไทย โดยการจัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค
การบริหารตลาดกลางยางพารา และตลาดยางอเล็กทรอนิกสการจัดทําโครงการเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๑๒. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง ผลการพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
และรางพระราชบัญญัตสิ ถานศึกษาเอกชน พ.ศ. ....
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
ศึก ษา วิเ คราะห และสัง เคราะหป ระเด็น ปญ หาในการบัง คับ ใชพ ระราชบัญ ญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติ
วาดวยโรงเรียนเอกชนเพื่อนําไปสูการปฏิรูปและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
ใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา ไดศึกษาศึกษาพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๐ และไดยกรางพระราชบัญญัติสถานศึกษาเอกชน พ.ศ. .... ปรับปรุงกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชน โดยมีหลักการและเหตุผล คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐
มีผลใชบังคับมาเปนเวลานานทําใหมีบทบัญญัติบางประการที่ไมสอดคลองกับการจัดการศึ กษา
เอกชนในปจจุบันที่ตองการใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาเอกชนไดเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาดังนั้น เพื่อใหการจัดการศึกษาเอกชนมีความคลองตัว สามารถพัฒนาการ
จัด การศึ ก ษาให มี คุ ณ ภาพและประสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น สมควรปรั บ ปรุ ง องค ป ระกอบของ
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อใหผูแทนจากสถานศึกษาเอกชนทุกประเภทไดเขามา
มี ส ว นร ว มในการเสนอหรื อกํ า หนดนโยบาย ด า นการศึ กษา เพื่ อพั ฒ นาและเพิ่ ม ศั ก ยภาพ
การศึ ก ษาเอกชนให ค รอบคลุ มภารกิ จ ในการจัด การศึ กษาในแต ละระดับและประเภทของ
สถานศึกษาเอกชน และจัดตั้งสภาการศึกษาเอกชนเพื่อเปนตัวแทนของสถานศึกษาเอกชน
ในการประสานงานนโยบายดานการศึกษาเอกชนระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน และระหวาง
ภาคเอกชนดวยกันเอง รวมทั้งกําหนดใหมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องของสถานศึกษาเอกชน
ในระบบและสถานศึกษาเอกชนนอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อทําหนาที่สนับสนุนงานของ
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน นอกจากนี้ ไดขยายวัตถุประสงคของกองทุนสงเสริม
โรงเรียนในระบบใหครอบคลุมถึงสถานศึกษาเอกชนนอกระบบและตามอัธยาศัย

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแลวเห็นดวยในหลักการของการทบทวนความเหมาะสม
ผลการปฏิบัตติ าม
ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหมีความสอดคลองและสามารถบังคับใชได
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ กั บ สถานการณ ที่เปลี่ย นแปลงไปในปจจุ บัน ซึ่ ง ขณะนี้กระทรวงศึ กษาธิการไดจั ดใหมีคณะ
อนุกรรมาธิการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของพระราชบัญญัติดังกลาวแลว
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
ซึ่งในการปรับปรุงกฎหมายดังกลาวจะตองมีความสอดคลองกับทิศทางในการปรับปรุงโครงสราง
หนวยงานที่เกี่ยวของ การบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการและสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติอันเปน
กฎหมายแมบทในการบริหารและจัดการศึกษาอบรมของประเทศดวย
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ

หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการไดมีขอสัง เกตเกี่ย วกับ รา งพระราชบัญ ญัติส ถานศึกษาเอกชน
พ.ศ. .... ดังนี้
๑) คณะกรรมการสงเสริมสถานศึกษาเอกชนหรือคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ซึ่งเปนคณะกรรมการการระดับนโยบายดานการศึกษาเอกชนในระดับองคกร ควรประกอบดวย
ผูมีความรูความสามารถกวางขวางในการกําหนดนโยบายหรือผูที่มีประสบการณอื่นใดเปนพิเศษ
๒) การกําหนดเกี่ยวกับรายไดของสภาการศึกษาเอกชน ซึ่งตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐ
และคาลงทะเบียน คาบํารุงรายป คาธรรมเนียมและคาบริการที่เรียกเก็บจากสมาชิก อาจเปนการ
เพิ่มภาระตองบประมาณรายจายของแผนดินและอาจเพิ่มภาระหรือสรางความเดือดรอนใหแก
บุคคลที่ถูกกําหนดใหตองเปนสมาชิกเกินความจําเปน

๑๓. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การจัดทํารางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ....
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
พิ จ ารณาศึ กษาเพื่ อให มี กลไกกลางจึ ง ต องจั ด ทํ า ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการ
นโยบายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... เพื่อใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ
(National Health Policy Board : NHPB) เพื่อกําหนดทิศทางและนโยบายหลักดานสุขภาพ
ของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เพื่อสรางความเปนเอกภาพและเกิดความรวมมือกัน
ของหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งมีการกํากับ ดูแลหนวยงานตาง ๆ ที่มีการดําเนินการในระบบ
สุ ข ภาพให ดํ า เนิ น การไปในทิ ศ ทางที่ พึ ง ประสงค ส ง ผลให ก ารดํ า เนิ น งานด า นสุ ข ภาพ
มีประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากรที่คุมคา เหมาะสม เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีในภาพรวม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑) ข อ เสนอแนะต อรั ฐ บาล คื อ ควรจั ด ตั้ ง คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ
เปนคณะกรรมการกลางที่จะทําให การกํา หนดทิศทางและกลั่นกรองนโยบายหลัก รวมทั้ง
ยุทธศาสตรดานระบบสุขภาพของประเทศที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใหมีความเปน
เอกภาพในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง พิจ ารณาใหความเห็นตองบประมาณรายจายประจําป
ที่เกี่ยวกับระบบสุขภาพตอคณะรัฐมนตรี ตลอดจนกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามกรอบแนวทางที่ กํ าหนด จึ งเห็ นควรให มี การตราพระราชบั ญญั ติ ว าด วย คณะกรรมการ
นโยบายสุขภาพแหงชาติ รวมทั้งควรกําหนดเปนกรอบแนวทางในยุทธศาสตรชาติ ตอไป
๒) ขอเสนอแนะตอกระทรวงสาธารณสุข คือ กระทรวงสาธารณสุขจะเปนหนวยงาน
ที่มีบทบาทที่สําคัญในการเปนหนวยงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ
จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ก ารปฏิ รู ป องค ก รของกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ผู กํ า กั บ ระบบ
ในการปฏิ รู ป ระบบสุ ข ภาพทั้ ง ระดั บ ประเทศและระดั บ เขตพื้ น ที่ จ ะส ง ผลให เ กิ ด กลไก
การอภิบาลระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุข ไดดํา เนิน การประชุม หารือรว มกับหนว ยงานที่เกี่ย วของแลว
ผลการปฏิบัตติ าม
และเห็นดวยในหลักการที่ตองมีค ณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... โดยอาจ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ตองปรับปรุงรายละเอียดอํานาจหนาที่ที่ทับซอนกับหนวยงานหลัก และการกระจายอํานาจ
ของรายงานการ
ในบางประการ สําหรับรางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ....

พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ

ของกระทรวงสาธารณสุข ไดผา นการทํา ประชาพิจ ารณแ ลว และผลการประชาพิจ ารณ
หนว ยงานเห็นดวยกับรางของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีขอเสนอเพิ่มเติมในการปรับปรุง
ถอยคําในบางรายมาตราใหชัดเจน

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ

-

หมายเหตุ

-

๑๔. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ทวิศึกษา)
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
ศึกษาปญหาตัวอยางหนึ่งของความบกพรองที่กลาวถึงขางตน เมื่อรัฐบาลมีนโยบายที่จะ
ผลักดันการศึกษาอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็เพิ่มความสนใจใน
ระบบทวิภาคีที่จากเดิมดําเนินการอยูในวงจํากัดใหมีแผนงานที่เพิ่มกิจกรรมการศึกษาระบบทวิภาคี
มีสถานประกอบการเขารวมโครงการศึกษาระบบทวิภาคีมากขึ้น
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
การจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี เปนแนวคิดใหมและเปนการสรางนวัตกรรมในการจัด
การศึกษารูปแบบใหม โดยเปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหผูเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในการศึกษาทางดานวิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะและความรูความสามารถตาง ๆ
อันเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ ซึ่งจําเปนตองแสวงหาแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให
ผูเรียนภาคปฏิบัติไดฝกหรือปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงศึกษาธิการ

สํ า นั ก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษา มี ค วามคิ ด เห็ น สอดคล อ งกั บ ข อ สั ง เกตและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา โดยจัดทําแนวทางการบริหารจัดการ
ดังนี้
ผลการปฏิบัตติ าม
๑) จัดทําหลักสูตรเรียนรวมกันระหวางหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตร
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ประกาศนียบัตร ซึ่งสามารถเทียบโอนหนวยกิตได รวมทั้งมีหลักสูตรที่สามารถยืดหยุนไดตามบริบท
ของรายงานการ
และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา
พิจารณาศึกษา จาก
๒) มุงเนนการฝกงานในสถานประกอบการ เพื่อใหเกิดคุณภาพและมาตรฐานในการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ จัดการศึกษา รวมทั้งใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกประสบการณการปฏิบัติงานในสถานการณจริง
๓) จัด ใหมีการเรีย นซอมเสริม ในวันหยุด เพื่อเพิ่ม ทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพ
แกผูเรียน

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

๑๕. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง แนวทางในการแกไขปญหาการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
ศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค แนวทางและกระบวนการในการบริหารจัดการสถาบัน
การอาชีวศึกษา และการกระจายอํานาจไปยังสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษา
รวมทั้ง แสวงหาวิธีก ารในการขับ เคลื่อนกระบวนการและแนวทางในการกระจายอํา นาจ
ไปยังสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดกับการอาชีวศึกษา
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑) ควรตองจัดทําแนวทาง แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจจากสวนกลางสูสถาบัน
การอาชีวศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาอยางมีขั้นตอน มีระบบที่ชัดเจนในการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อใหการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา
ดําเนินการไปไดอยางมีระบบและมีคุณภาพ
๒) ควรใช ช อ งทาง องค ป ระกอบ องค ค วามรู ความชํ า นาญ ความเชี่ ย วชาญและ
ความสามารถของนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง ๒๓ แหง ใหเกิดประโยชนตอการ
บริหารจัดการและการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา
๓) สถาบันการอาชีวศึกษาคือความหวังในการยกระดับและพัฒนาการอาชีวศึกษาใหมี
คุณภาพและมีมาตรฐาน จึงควรตองมีการจัดทําเสนทางความเจริญกาวหนาในสายวิชาชีพ
ของตัวเอง เปนการเฉพาะ ที่จะสามารถเขาสูการแขงขันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งของรัฐ
และเอกชนได
๔) เพื่ อให กระบวนการจั ด การศึ กษาอาชี ว ศึ กษาทั้ ง ระบบมี ค วามเจริ ญ ก า วหน า ไป
ในทิศทางเดียวกันอยางสมบูรณ จึงควรตองใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งหมด อยูภายใตการ
กํากับดูแลของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อสรางความรวมมือและรวมกันใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดกับการจัดการศึกษาเพื่อสรางงานและสรางอาชีพ

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

(สภายังมิไดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ)

-

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

-

หมายเหตุ

-

๑๖. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการศูนยขอมูลกําลังคนอาชีวศึกษา
(www.v-cop.net)
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
การศึกษาและแสวงหาแนวทางและวิธีการปรับปรุงแกไขระบบศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา
(www.v-cop.net) ดังกลาว เพื่อใหระบบมีความสมบูรณ สามารถรองรับขอมูลไดเปนจํานวนมาก
และสรางการเขาถึงขอมูลของผูมีสวนเกี่ยวของตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสอดรับกับ
แนวโนมและทิศทางในการพัฒนาประเทศและใหผูเรียนไดเขาถึงการมีงานทําอยางทั่วถึง เทาเทียม
และเปนธรรม และเพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ตลอดจนเพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนในการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับ
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฯ ตอไป
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑) ควรปรับปรุงขอมูลในระบบไดอยางตอเนื่อง เพื่อใหสถานประกอบการสามารถ
คนหาขอมูลของผูเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาบุคคลเขาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
รวมทั้ง ตองเชื่อมโยงกับฐานขอมูลของกระทรวงแรงงานดวย
๒) ป จ จุ บั น ประเทศไทยเข า สู ก ารเป น ประชาคมอาเซี ย น ดั ง นั้ น การพั ฒ นาระบบ
ฐานขอมูลของศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาดังกลาว ควรตองมีความหลากหลาย มีระบบสืบคนได
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มชองทางการเขาถึงใหมากขึ้น
๓) ปจ จุบัน ระบบศูน ยขอ มูล กํ า ลัง คนอาชีว ศึก ษา ยัง ไมค รอบคลุม ถึง กลุม ผูเ รีย น
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จึงควรตองมีการขยายและพัฒนาระบบฐานขอมูลตาง ๆ
ใหครอบคลุมกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศอยางเรงดวน
๔) การพัฒนาระบบศูนยขอมูลกําลังคนอาชีวศึกษา ควรตองมีการปรับปรุงทั้งในสวนของ
Software และ Hardware พรอมกันไป เพื่อใหสามารถขยายความสามารถในการทํางานและ
รองรับขอมูลในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด
๖) ควรพัฒ นาระบบการเขา ถึง ฐานขอ มูล ของศูน ยกํา ลัง คนอาชีว ศึก ษาใหทัน สมัย
ทั้ง ในสวนของการจัด ทํา Application เพื่อการเขาถึงขอมูลผานโทรศัพ ท และการพัฒนา
เครือขายความเชื่อมโยงตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๗) การพัฒนาระบบฐานขอมูลของศูนยกําลังคนอาชีวศึกษานั้น ควรจะตองบูรณาการ
ระบบในสวนขอมูลผูเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนดวย เพื่อสรางการเขาถึงขอมูลและ
สรางระบบการติดตอสื่อสารผานศูนยขอมูลดังกลาวใหสถานประกอบการไดมีชองทางในการ
เลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงานไดอยางตรงตามความตองการ และผูเรียนจะสามารถเลือกงาน
ตามทีต่ นถนัดได

๘) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารควรให ก ารสนั บ สนุ น งบประมาณ เพื่ อ ดํ า เนิ น การในการ
บํารุงรักษาระบบศูนยขอมูลกําลังคนอาชีวศึกษาดานองควัตถุใหระบบสามารถใชงานไดอยาง
ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพทั้งระบบ
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงศึกษาธิการ

๑) ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการใหบริการ รองรับการจัดเก็บฐานขอมูลนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเรียบรอยแลว
๒) ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดดําเนินการจัด
ผลการปฏิบัตติ าม
ฝกอบรมการนําเขาขอมูลนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในระบบงาน Datacenter ใหกับ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ผูดูแลระบบของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน
ของรายงานการ
๓) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
พิจารณาศึกษา จาก
เศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
หนวยงานที่เกี่ยวของ
สารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๔) สํ า นั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษาอยู ระหว า งดํ าเนิ นการหาแนวทางการ
เชื่อมโยงฐานขอมูลนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา และขอมูลผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษากับ
ฐานข อมู ล สถานประกอบการและกรมการจั ด หางาน กระทรวงแรงงาน เพื่ อบู รณาการใช
ฐานขอมูลรวมกันระหวางหนวยงาน
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๑๗. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง แนวทางการจัดอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) ของสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่เปนการจัดการองคความรูในลักษณะของพื้นที่ศึกษา
หรืออาณาบริเวณศึกษา หรือ Area Studies เพื่อนําเสนอขอมูลและแนวทางในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการจัดอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) ของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑) การขับเคลื่อนการจัดอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) ของสถาบันอุดมศึกษา
ใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมนั้น ตองเปนการดําเนินการในระดับชาติ (National Level) เทานัน้
จึงจะสามารถขับเคลื่อนและขยายผลการดําเนินการไดอยางชัดเจน
๒) ภาครัฐควรตองมีการดําเนินการจัดทําเว็บไซต สําหรับเปนแหลงที่เก็บรวบรวมขอมูล
ที่เกี่ยวของกับการจัดอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) ของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ สําหรับ
เปนแหลงรวบรวมขอมูลที่สําคัญ เพื่อสามารถสืบคนขอมูลและสามารถใชประโยชนจากขอมูล
ดังกลาวในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนทางดานวิชาการ
๓) ควรมี ห น ว ยงานกลางซึ่ ง อาจเป น หน ว ยงานที่ รั ฐ บาลตั้ ง ขึ้ น เป น การเฉพาะหรื อ
หนวยงานทางดานความมั่นคง เพื่อจับประเด็นสาระสําคัญและรวบรวมขอมูลรายละเอียดที่
เกี่ยวของในเรื่องดังกลาว โดยมีกลไกการดําเนินการตาง ๆ ในการใหการสนับสนุน พรอมจัดทํา
เปนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
๔) ควรตองพิจารณาศึกษาโครงสรางหลักในการจัดอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies)
เพื่อใหครอบคลุมการจัดอาณาบริเวณศึกษาในระดับประเทศ

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการปฏิบัตติ าม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ

๑) ขอสังเกตและขอเสนอแนะดังกลาวมีความเหมาะสมและสอดคลองกับขอคิ ดเห็น
และขอเสนอแนะจากการประชุมหารือเรื่องอาณาบริเวณศึกษาและโลกศึกษาในประเทศไทย
(Area Studies and Global Studies in Thailand) ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และผู แ ทนจากศู น ย / สถาบั น อาณาบริ เ วณศึ ก ษาที่ จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ ศูนยยุโรปศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

๒) เพื่อเปนการนําขอเสนอแนะไปดําเนินการใหเปนรูปธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
มีแผนในการดําเนินการ ดังนี้
๒.๑) กําหนดจัดการประชุมระดับชาติ เรื่อง อาณาบริเวณศึกษาและโลกศึกษาใน
ประเทศไทย ในวันจันทรที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหารือและประเมินผล
การปฏิบัติงานของศูนย/สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา การจัดทํากรอบ
แนวทางการดํ า เนิ น งานของศู น ย / สถาบั น อาณาบริ เวณศึ กษา และการจั ด ทํ า ข อเสนอเชิ ง
นโยบายตอรัฐบาล โดยผูเขารวมการประชุมประกอบดวยผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชน และศูนย/สถาบันอาณาบริเวณศึกษาที่เกี่ยวของ
๒.๒) กระทรวงศึกษารับหนาที่เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร
ดานอาณาบริเวณศึกษา
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๑๘. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การจัดสภาพแวดลอมสาธารณะที่ทุกคนเขาถึงและใชประโยชนได
(Accessibility for All Act : AAA)
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
ศึกษาและรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดลอมสาธารณะที่ทุกคนเขาถึง
และใชประโยชนได (Accessibility for All Act : AAA) โดยพิจารณาศึกษากฎหมายที่มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับ Accessibility รวมทั้งรางกฎหมายวาดวยการจัดสภาพแวดลอมที่ทุกคนเขาถึงและ
ใชประโยชนไดของสหภาพยุโรป เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาเปนจุดเริ่มตนในการขับเคลื่อนและ
ขยายผลในเรื่องดังกลาวไปในภาคสวนที่เกี่ยวของ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑) รั ฐ ควรกํ า หนดประเด็ น Accessibility ให เ ป น วาระแห ง ชาติ โดยกํ า หนดไว ใ น
ยุทธศาสตร ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการดําเนินงานตามเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน และแผนการเตรียมการเขาสูสังคมผูสูงอายุ
๒) รัฐควรจัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับ Accessibility แบบบูรณาการ และแกไขปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวกับ Accessibility เพื่อกําหนดใหเรื่องดังกลาวเปนเรื่องของทุ กคนในสั ง คม
กําหนดใหมีผูตรวจสอบ อิสระเพื่อติดตามและประเมินผลเรื่องดังกลาว รวมทั้งจัดทําระบบ
งบประมาณรองรับเรื่องดังกลาวในจํานวนที่เหมาะสม เพียงพอ และใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓) รัฐควรกําหนดมาตรการ ตรวจสอบ และติดตาม สงเสริมและสนับสนุนการบังคับใช
กฎหมายเกี่ยวกับ Accessibility อยางจริงจัง
๔) รัฐควรสงเสริม สนับสนุนใหเกิดการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูเรื่อง Accessibility
อยา งกวางขวาง ตอเนื่อง และเปนระบบ โดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวของ
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ และควรบรรจุไวในหลักสูตรการศึกษาดวย
๕) รัฐควรสนับสนุนใหมีการรณรงคเผยแพรความรู เพื่อใหเกิดความเขาใจและสรางจิตสํานึก
ในประเด็น เกี่ยวกับ Accessibility ใหกับทุกภาคสวน

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

(สภายังมิไดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ)

-

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

-

หมายเหตุ

-

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

การประชุมสภา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
ศึกษาปญหา แนวทางแกไข และแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรและกิจการลูกเสือไทย
รวมทั้งเสนอแนวทางการบูรณาการกิจการลูกเสือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาของชาติ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑) สภาลูกเสือไทย (National Scout Council of Thailand) ควรพิจารณาปรับองคประกอบ
ของสมาชิ ก สภาลู ก เสื อ ไทยให มี จํ า นวนน อ ยลง เพื่ อ ความคล อ งตั ว ในการปฏิ บั ติ ง านหรื อ
กําหนดใหมี “คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ” ในสภาลูกเสือไทย เพื่อใหสามารถกํากับ
ดูแลการบริหารกิจการลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๒) สร า งภาพพจน อั น ดี ข องการลู ก เสื อ ไทย โดยการดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ
คุณประโยชนของการลูกเสืออยางเขมขนและตอเนื่องอยางถูกตองตามหลักวิชา เพื่อใหทุกคนที่
เกี่ยวของเขาใจ ใหความสนใจและศรัทธาในการลูกเสือ
๓) ควรปรับปรุงโครงสรางของสํานักงานลูกเสือแหงชาติใหครอบคลุมหนาที่และภารกิจ
การดําเนินงาน ๕ ฝาย ตามแบบของสํานักงานลูกเสือโลก และสํานักงานลูกเสือภาคพื้นตาง ๆ
๔) คณะกรรมการบริ ห ารลู ก เสื อ แห ง ชาติ ควรเสนอให มี ก ารจั ด สรรงบประมาณ
สนับสนุนกิจการลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการใหมีประสิทธิภาพกวาที่เปนอยูในปจจุบัน อีกทั้ง
ยังควรมีการทบทวนและกําหนดนโยบายใหชัดเจนในการใชจายงบประมาณสําหรับสนับสนุน
กิจกรรมในการพัฒนาผูเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหมีการใชจายงบประมาณดังกลาว
เปนไปเพื่อการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาเพิ่มขึ้น

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

(สภายังมิไดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ)

-

ผลการปฏิบัตติ าม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ

-

หมายเหตุ

-

๒๐. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายในการแกไขปญหาการอาชีวศึกษา
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
ในอดี ตที่ ผ านมารั ฐบาลให ความสํ าคั ญต อการอาชี วศึ กษาน อยกว าการศึ กษาในระดั บ
อุดมศึกษามาก ทําใหประเทศไทยประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพ
จึง ไดศึก ษาประเด็นปญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณ ภาพในภาคอุต สาหกรรมของไทย
และนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการดําเนินงานดานอาชีวศึกษาและดานการ
พัฒ นาฝมือแรงงานในตลาดแรงงาน เพื่อใหมีการยกระดับคุณภาพของแรงงานระดับกลาง
ของประเทศ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑) รัฐบาลตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาการอาชีวศึกษา และแผนการดําเนินงาน
ที่สอดคลองกับการพัฒนาอุตสาหกรรม การบริการ และการเกษตรใน ๕ – ๑๐ ป ตามแนวทาง
ที่กําหนดไวของ 11 Key Clusters/ Industries และมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการทําแผนการ
อาชีวศึกษา วาควรมีการเรียนการสอนสาขาใดใหเหมาะสมกับพื้นที่ของประเทศไทย และในหวงเวลา
ที่มีความเหมาะสม
๒) ใหกระทรวงศึกษาธิการ มีมาตรการจูงใจบุคคลที่มีความสามารถมาเปนครูอาชีวศึกษา
เพื่อแกปญหาครูไมมีความสามารถ
๓) สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาตองจัดการศึกษา โดยประสานกับ
ภาคธุรกิจเอกชนและสถานประกอบการเปนเครือขายเพื่อจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน
๔) กระทรวงแรงงาน และกระทรวงศึกษาธิการ ควรรวมมือกับผูประกอบการด า น
อุตสาหกรรม ดานบริการ และดานการเกษตร เพื่อจัดทํามาตรฐานวิชาชีพ และวิธีประเมิน
สมรรถนะของแรงงาน รวมถึงการออกใบอนุญาตประกอบอาชีพ
๕) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา ตองกําหนด
หลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษาใหผูเรียนไดเขาเรียนรูและฝกปฏิบัติการใชเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณตาง ๆ ในสถานประกอบการใหมากกวาที่เปนอยู เพื่อสรางกระบวนการเรียนรู และมี
ความพรอมเขาทํางานหลังจบการศึกษา

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

(สภายังมิไดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ)

หนวยงานที่รับผิดชอบ

-

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

-

หมายเหตุ

-

๒๑. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง แนวทางในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
ศึกษาและวิเคราะหสถานการณปจจุบัน สภาพปญหา ปจจัยความสําเร็จ และความลมเหลว
ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อเสนอแนะแนวทาง
การกําหนดนโยบายของรัฐบาล การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ
การอาชีวศึกษาสูอาชีวศึกษาทวิภาคี ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของภาครัฐและเอกชนสูมาตรฐานสากล
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑) รัฐบาลควรกําหนดนโยบายใหนักศึกษาที่ผานโครงการทวิภาคีจนจบการศึกษาไดรับ
หนั ง สื อรั บ รองการฝ กงานจากกระทรวงแรงงานนอกเหนื อจากประกาศนี ยบัต รจากสถาน
ประกอบการและวุ ฒิ บั ต รจากกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เพื่ อ เป น การยื น ยั น ว า เป น ผู มี ทั ก ษะ
ในสาขาวิชาชีพหรือสาขางาน ที่จบการศึกษา
๒) รัฐบาลควรสงเสริมสนับสนุนและจูงใจสถานศึกษาที่มี ความพร อมในการจัด การ
อาชี ว ศึ ก ษาระบบทวิ ภ าคี อาทิ การให เ งิ น อุ ด หนุ น พิ เ ศษ รวมทั้ ง การยกย อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ
สถานศึกษา ครู ครูนิเทศ นักเรียน ที่ประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี
๓) รัฐบาลควรผลักดันใหภาคธุรกิจเอกชน เปนกลไกนําในการพัฒนาการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ผานกลไกความรวมมือของสภาหอการคา สภาอุตสาหกรรม ทั้งในระดับประเทศ
ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือ ในสาขาอาชีพตางๆ เพื่อใหภาคธุรกิจเอกชนในระดับองคกร
ความรวมมือใชศักยภาพของกลุมในการใหความชวยเหลือ ใหขอมูล และ แลกเปลี่ยนองค
ความรูในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรทีส่ อดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ
๔) รัฐบาลควรสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศกลางเกี่ยวกับ หลักสูตรที่เปด
สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาและสถานประกอบการ ที่มีความพรอมและไดรับ
การรับรองจากภาครัฐ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน
ผูสําเร็จการศึกษาในระบบทวิภาคี เพื่อเปนฐานขอมูลที่สําคัญสําหรับภาครัฐในการกําหนด
นโยบาย และ สําหรับผูเรียนทั้งภายในประเทศ และตางประเทศในการตัดสินใจเลือกศึกษา
๕) กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารควรส ง เสริ ม ให มี ก ารเชื่ อ มโยง รวมทั้ ง การจั ด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาสายปฏิบัติการวิชาชีพ (Higher Vocational Education) เพื่อพัฒนาตอยอด
ใหผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีโอกาสพัฒนาความรูและทักษะ ตลอดจนโอกาสความกาวหนา
ในดานการศึกษาในสายปฏิบัติการ

๖) คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI : Board of Investment) ควรกําหนดเงื่อนไข
ในการสนับสนุนผูมาลงทุนตั้งสถานประกอบการในประเทศไทยตองรวมสนับสนุนการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

(สภายังมิไดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ)

-

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

-

หมายเหตุ

-

๒๒. รายงานการพิจารณาศึกษา : ขอเสนอแนะในการปฏิรูปการอาชีวศึกษา
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
ตามที่รัฐบาลไดมีนโยบายสนับสนุนผูเรียนสายอาชีวศึกษาใหมีสัดสวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อให
สอดคลองกับความตองการกําลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดานอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม เกษตรกรรม การทองเที่ยวและบริการ แตการอาชีวศึกษายังไมไดรับความนิยม
ในกลุ ม ผู เขาศึ กษาต อเทาที่ค วร อนุ กรรมาธิการศึ กษาแนวทางปฏิรู ปการอาชีวศึ กษาจึงได
พิจารณาศึกษาปญหาดานตาง ๆ ของการอาชีวศึกษา ไดแก ๑) ปญหาการบริหารงานของการ
อาชีวศึกษา ๒) ศึกษาประเด็นเกี่ยวกับแนวทางในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและรูปแบบทวี
ศึกษา ๓) มาตรการในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพของการอาชีวศึกษา และ
๔) พิจารณาแกไขกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคตอการจัดการอาชีวศึกษา
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑) ขอเสนอเชิงนโยบายในการแกไขปญหาของการอาชีวศึกษาในภาพรวม
๒) ขอเสนอมาตรการสําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการของสถาบัน
การอาชีวศึกษา
๓) ขอเสนอขอแกไขพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑
๔) ขอเสนอมาตรการสําหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพของศูนยขอมูลกําลังคนอาชีวศึกษา
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๕) ขอสังเกตและขอเสนอแนะสําหรับการจัดการการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
๖) ขอสังเกตและขอเสนอแนะสําหรับการจัดการการศึกษาเรียนรวมหลักสูตรอาชีวศึกษา
และมัธยมตอนปลายหรือ ทวิศึกษา

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

(สภายังมิไดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ)

-

ผลการปฏิบัตติ าม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ

-

หมายเหตุ

-

๒๓. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง ผลกระทบของดอกเบีย้ ต่ําตอการออมของภาคประชาชนและ
ผูบริหารการลงทุน
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
เนื่องจากธนาคารแหงประเทศไทย โดยคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไดประกาศ
ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงจากรอยละ ๒ เปนรอยละ ๑.๗๕ ตอปตั้งแตวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘
ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการ กนง. ไดมีมติใหลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีกรอยละ
๐.๒๕ เปนรอยละ ๑.๕ ตอป จนกระทั่งถึงปจจุบันก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตราร อยละ
๑.๕ ตอป การกําหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยคณะกรรมการ กนง. นั้น มีจุดประสงคหลัก
เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งเสถียรภาพของคาเงินบาท
โดยใชกรอบเปาหมายเงินเฟอแบบยืดหยุน (Flexible Inflation Targeting) เปนเปาหมาย
เชิงนโยบาย นั่นคือธนาคารแหงประเทศไทยจะใชนโยบายการเงินตาง ๆ เพือ่ ทําใหอัตราเงินเฟอ
อยูในเปาหมายที่กําหนดโดยจะคํานึงถึงความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจอยางมาก เนื่องจากอัตรา
ดอกเบี้ยเกี่ยวกับประชาชนทุกภาคสวน ตั้ง แตการจับจายใชสอย การออม และการลงทุน
โดยดอกเบี้ยสามารถเปนไดทั้งผลตอบแทนสําหรับเจาของเงิน และเปนตนทุนทางการเงิน
สําหรับผูที่กูยืมเงิน ทําใหการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสงผลกระทบในเชิงตรงกันขามตอบุคคล
๒ กลุมนี้เสมอ และอัตราดอกเบี้ยยังมีผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจก็เปนตัวกําหนดอัตราดอกเบี้ยดวยเชนกัน จึงไดมีการพิจารณาศึกษาถึงมาตรการ
หรือแนวทางในการดําเนินนโยบายของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งหาแนวทางดานการออม
และการลงทุนที่เหมาะสมในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ํา
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. ขอเสนอแนะดานการออมของภาคประชาชน
๑.๑ รัฐบาลควรมีการเตรียมความพรอมโดยกําหนดแนวทางใหระบบเพื่อการออม
และการเกษียณอายุตาง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนใหมีมาตรการสงเสริมการออมเพิ่มใน
อนาคตเพื่อรองรับภาวะดอกเบี้ยต่ําที่เกิดขึ้น
๑.๒ รัฐบาลควรสรางความตระหนักรูและความรูเรื่องทางการเงิน การลงทุน ของ
ประชากรในประเทศ
๑.๓ การเพิ่มความเพียงพอของเงินออมเพื่อการเกษียณอายุ
๑.๔ รัฐควรสนับสนุนนโยบายตางๆ ในการสรางแรงจูงใจเพื่อการออม การลงทุน
และระบบบําเหน็จบํานาญภาคเอกชน
๑.๕ สนับสนุนการออมของภาคแรงงานนอกระบบประกันสังคม และนอกระบบ
บําเหน็จบํานาญภาครัฐหรือเอกชน

๒. ขอเสนอแนะตอผูบริหารการลงทุน
๒.๑ ควรมีแนวทางการกระจายความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
๒.๒ หน ว ยงานที่กํากั บดู แ ลทั้ง ผูออกตราสารและผูลงทุน ควรต องมี ก ารติดตาม
อยางใกลชิด ใหผูออกตราสารเปดเผยขอมูลแกนักลงทุนอยางเพียงพอ
๒.๓ การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๔ การมีทางเลือกในการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
๒.๕ มีการสงเสริมความรูทางการเงินแกประชาชนอยางทั่วถึง
๒.๖ สํ า นั ก งานกองทุ น ประกั น สั ง คมได มี ก ารแก ไ ขระเบี ย บว า ด ว ยการจั ด หา
ผลประโยชนของกองทุนประกันสังคม
๒.๗ ควรมีการสนับสนุนการลงทุนในกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน
๓. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๓.๑ ระบบบํานาญของประเทศไทยในปจจุบันขาดความครอบคลุมและความเพียงพอ
๓.๒ รัฐบาลควรสรางความตระหนักรูและความรูเรื่องการเงินของประชากรในประเทศ
๓.๓ ลงทุนในทุนมนุษยเพื่อยกระดับผลิตภาพของแรงงาน
๓.๔ ปรับปรุงสวัสดิการและเพิ่มความคุมครองประชากรสูงอายุ
๓.๕ ปฏิรูประบบภาษีเพื่อเพิ่มรายรับใหเพียงพอกับรายจายในอนาคต
๓.๖ รัฐบาลควรใชอํานาจฝายบริหารในการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จ
บํานาญแหงชาติ
ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงการคลัง

๑. ไมขัดของกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ เนื่องจากเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของในการเตรียมความพรอมเพื่อสนับสนุน
ผลการปฏิบัตติ าม
ใหประชาชนมีความตระหนัก ความเขาใจและความพรอมในการออมเงินใหเพียงพอต อการ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ดํารงชีพในยามชราภาพ รวมทั้งเพื่อใหผูบริหารการลงทุนมีการวางแผนเตรียมรับมือตอผลกระทบ
ของรายงานการ
ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการดําเนินการและแผนที่จะดําเนินการที่สอดคลอง
พิจารณาศึกษา จาก
กับขอเสนอแนะดังกลาว
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๒. สําหรับประเด็นขอเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมาธิการฯ ที่เสนอใหรัฐบาลใช
อํานาจฝายบริหารในการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาตินั้น เห็นควรให
การดําเนินการเปนไปตามอํานาจของสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยตราเปนพระราชบัญญัติ
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

-

๒๔. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายที่ ๕
การบรรลุ ค วามเท า เที ย มทางเพศและการเสริ มสรา งพลั ง ใหแ กสตรี
และเด็กหญิงทุกคน (Sustainable Development Goals – SDGs,
SDG5 : Achieve gender equality and empower all women and girls)
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอ ยโอกาส
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
สภานิติบัญ ญัติแ หง ชาติ โดยการดํา เนิน การของ คณะอนุกรรมาธิการกิจ การสตรี รว มกับ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน “เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนเปาหมายที่ ๕” (Sustainable
Development Goal – SDGs, SDG 5) เพื่อจะนําไปสูการพัฒนาความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดในเปาหมายที่ ๕ ใหเกิดความชัดเจนและสอดคลองกับบริบทของสังคมไทยมากยิ่งขึ้น
เพื่อการขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเปาหมายที่ ๕ ประกอบกับยังมี
ตัวชี้วัดการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอีก ๗ เปาหมาย ที่เกี่ยวของกับสตรีและเด็กหญิงบรรลุ
ไดหรือไมดวยเชนกัน จึงเปนเรื่องที่สําคัญอยางยิ่งที่ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของจะตองรวมกันทํางาน
อยางมีบูรณาการ
ผลจากการสัมมนาพบวาในระดับปฏิบัติการในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ “เปาหมายการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เป า หมายที่ ๕” (Sustainable Development Goal – SDGs, SDG 5) ของ
หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ยังมีปญหาอุปสรรคอยูมาก ทั้งในเรื่องความรูความเขาใจ
ตอหลักการและสาระสําคัญของขอตกลงแหงสหประชาชาติวาดวยเรื่องการพัฒนาหลังป พ.ศ. ๒๕๕๙
(Post ๒๐๑๕) และนั ยสํ าคั ญของตั วชี้ วั ดของเป าหมายการพั ฒนาที่ ยั่ งยื น เป า หมายที่ ๕”
(Sustainable Development Goal – SDGs, SDG 5 indicators) เพื่ อการขั บเคลื่ อนสู การบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายที่ ๕ ภายในป พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐)
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย รัฐบาลโดยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)
ควรเรงรัดใหคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นําผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ไปเปนแบบอยางของการริเริ่มดําเนินการสําหรับเปาหมายอื่น ๆ อีก ๑๖ เปาหมาย มีการจัดทํา
Roadmap การขับเคลื่อน และบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันออก
มาตรการที่จะสงเสริมสตรีในการมีสวนรวมในการตัดสินใจสําคัญ ๆ ใหมีสัดสวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓
๒. ขอเสนอแนะเชิงบริหาร รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ควรบูรณาการเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายที่ ๕ เขาเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาสตรี
ในแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห ง ชาติ และยุ ท ธศาสตร เตรี ย มความพร อมและพัฒนา
ศักยภาพสตรีเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนอยางยั่งยืน นอกจากนี้ควรดําเนินการรณรงคในเรื่อง

การขจัดอคติทางเพศ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อทางสังคม เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมอยางเปนรูปธรรม
๓. ขอเสนอแนะเชิงนิติบัญญัติ สภานิติบัญญัติแหงชาติตองแสดงบทบาทในการตรวจสอบ
และควบคุมการบริ หารราชการแผนดินเพื่ อให เปาหมาย SDGs ประสบความสําเร็จ รวมถึงการ
ยกรางกฎหมาย และจะตองยึดมั่นในคํามั่นของที่ประชุมประธานรัฐสภาโลกที่เห็นชอบรวมกันที่จะ
“ผลั กดั นเรื่ องความเท าเที ยมทางเพศขึ้ นเป นกระแสหลั กในวงการรั ฐสภา” (Mainstreaming
gender equality into the work of parliaments) โดยมีเปาหมายหลักในการเพิ่มจํานวนสมาชิก
รัฐสภาสตรีทั่วโลก สงเสริมและเพิ่มบทบาทของสตรีในรัฐสภา และใหการปกปองสิทธิสตรีเป น
กระแสหลักของการดําเนินงานของรัฐสภาไทย
ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวมีการเชื่อมโยงเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายที่ ๕ กับ (ราง) ยุทธศาสตร
ผลการปฏิบัตติ าม
การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และการจัดทําแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรการพัฒนาสตรี
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพื่อใหเกิดความสอดคลองในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานการ
ของรายงานการ
สงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ และการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยงั
พิจารณาศึกษา จาก
รวมกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเปาหมายที่ ๕ และมีการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ ดําเนินงานเพื่อการขจัดอคติทางเพศ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อทางสังคม ตลอดจน
ดํา เนิน การรว มกับ กลไกการสง เสริม ความเสมอภาคระหวางหญิง ชายในหนว ยงานภาครัฐ
(CGEO/GFP)
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๒๕. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง วิกฤตทะเลสาบสงขลาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๐ เปนพิเศษ
วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันศุกรที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการประกาศโฆษณาหรือการประชาสัมพันธเกี่ยวกับหลักเกณฑ
และรายละเอียดที่ระบุในใบแจงคาไฟฟา ซึ่งมีการเผยแพรทางเว็บไซต แผนปายประกาศ แผนพับ
และสื่อตาง ๆ เนื่องจากปรากฏขอมูลวามีเนื้อหาบางสวนไมตรงกับขอเท็จจริง ไมถูกตองครบถวน
และอาจทําใหประชาชนไดรับขอมูลคลาดเคลื่อน
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีหนวยงานระดับกรมที่เกี่ยวของ
กับการบังคับใชกฎหมายสําคัญในการบริหารจัดการลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ตองติดตามกํากับ
หนวยงานภายในกระทรวงฯ ใหดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัดและตอเนื่อง
๒. รัฐบาลควรสงเสริมสนับสนุนประชาชนกลุมที่ ๒ และ ๓ ใหมีความเขมแข็ ง และ
ตระหนักถึงความจําเปนในการที่จะตองเขามามีสวนรวมกับภาครัฐเพื่อชวยกันแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
อยางจริงจัง
๓. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะกรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ตองรีบดําเนินการขออนุมัติจาก
รัฐมนตรีเพื่อใหมีมติเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลาอีกครั้งหนึ่ง
๔. ควรใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเปน
เจาภาพหลักในการจัดทําแผนบูรณาการงบประมาณ
ขอเสนอแนะเรงดวนเชิงนโยบาย
๑. ประกาศใหการแกไขปญหาและฟนฟูทะเลสาบสงขลาเปนวาระแหงชาติ และให
บรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒
๒. เสนอจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการทะเลสาบสงขลาขึ้นในระดับพื้นที่เปนการเรงดวน
๓. มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานบูรณาการใน
การแกไขปญหา รวมทั้งเปนหนวยงานหลักในการจัดทํางบประมาณและประสานงานการบังคับ
ใชกฎหมาย
๔. ใหหนวยงานของรัฐสงเสริมและประสานงานอยางจริงจังกับเครือขายภาคประชาชน
ใหเขามามีสวนรวมกับภาครัฐในการแกไขปญหา
๕. มอบหมายคณะกรรมการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ใหกํากับ ตรวจสอบ และ
ติดตาม ประเมินผลการแกไขปญหา แลวจัดทํารายงานประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เนื่องจากทะเลสาบสงขลาเปนแหลงน้ําสําคัญทั้งดานความหลากหลายทางชีวภาพ ความสําคัญ
ผลการปฏิบัตติ าม
เชิงนิเวศแหลงน้ํา เกี่ยวของกับความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้น หาก
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
รัฐบาลไดกําหนดใหเปนวาระแหงชาติ ก็จะเปนการยกระดับความสําคัญของการแกไขปญหา
ของรายงานการ
วิกฤตของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา เพื่อสามารถเปน
พิจารณาศึกษา จาก
ตนแบบที่นําไปประยุกตใชแกไขปญหาพื้นที่ลุมน้ําอื่น ๆ ไดตอไป ทั้งนี้ตองมีการระบุโรดแมป
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การบริหารจัดการทรัพยากรและมลพิษที่ชัดเจน เปนรูปธรรม โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน
การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง การบูรณาการงบประมาณและการพัฒนาที่สมดุล
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๒๖. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การจัดทําแผนที่และขอมูลที่ดนิ โดยหนวยงานของรัฐ
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันศุกรที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
การกําหนดเขตที่ดินของรัฐเกิดขึ้นโดยกฎหมายหลายฉบับ ดวยวัตถุประสงคในการ
สงวนหวงหามที่ตางกัน อีกทั้งหนวยงานที่เปนผูดูแลที่ดินของรัฐมีหลายหนวยงานในหลาย
กระทรวง แตละหนวยงานมีหนวยงานจัดทําแผนที่ของตนเอง ใชมาตรฐานในกาจัดทําแผนที่
ที่แตกตางกัน กอใหเกิดปญหาแนวเขตที่ดินของรัฐประเภทตาง ๆ ไมสอดคลองกัน มีความเหลื่อมล้ํา
ทับซอน ทําใหเกิดการบุกรุกที่ดินของรัฐ คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผนดิน จึงไดพิจารณา
หาแนวทางกําหนดเขตที่ดินของรัฐใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยเชิญผูแทนหนวยงานที่ดูและ
ที่ดินของรัฐ หนวยงานที่เปนผูใชแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ และผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร
จั ด การที่ ดิ น และทรั พ ยากรดิ น มาร ว มประชุ ม ให ขอมู ล และเสนอความเห็ น รวมทั้ ง ศึ ก ษา
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดเขตที่ดินของรัฐโดยหนวยงานตาง ๆ ใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน และเปนที่ยอมรับในระดับสากล
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. ยกรับกฎหมายเปนพระราชบัญญัติการจัดแผนที่และขอมูลที่ดินโดยหนวยงานของรั ฐ
พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญ คือ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการทําแผนที่และขอมูลที่ดิน
โดยหนวยงานของรัฐ มีอํานาจหนาที่ กําหนดและออกระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ วิธีการเกี่ยวกับ
การจัดทําแผนที่ในที่ดินของรัฐใหเปนระบบมาตรฐานเดียวกัน และการบริหารจัดการข อมูล
ที่ดินใหมีประสิทธิภาพ วินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการบริหารการจัดทําแผนที่โดย
หนวยงานของรัฐ หรือปญหาแนวเขตที่ดินระหวางหนวยงานของรัฐดวยกัน
๒. กําหนดมาตรฐานการจัดทําแผนที่ในประเด็นหลัก กลาวคือจัดทําแผนที่ทายกฎหมาย
หรืออธิบายแนวเขตตามกฎหมายใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
๓. ใหหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่จัดทําแผนที่แสดงเขตที่ดิน ออกหนังสือสําคัญที่หลวง
ออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชน หนังสืออนุญาตใหอยูอาศัย จัดทําระวางแผนที่ และ
แผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐใหเปนไปตามมาตรฐาน

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

๑. เห็นดวยในหลักการการดําเนินการจัดทําแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
ผลการปฏิบัตติ าม
และเปนที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งสอดคลองกับขอสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ๒๕๕๘ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ใหแตงตั้งคณะกรรมการ กปนร.
ของรายงานการ
เพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ
พิจารณาศึกษา จาก
๒. เห็นดวยในหลักการที่ใหมีการยกรางกฎหมายระดับพระราชบัญญัติในการจัดทําแผน
หนวยงานที่เกี่ยวของ ที่และขอมูลที่ดินโดยหนวยงานของรัฐ ซึ่งจะเปนการดําเนินการตอเนื่องภายหลักการดําเนินการ
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ โดยคณะกรรมการ กปนร. เสร็จสิ้นแลว
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๒๗. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง แนวทางการปฏิรปู โครงสรางภาษีและระบบบริหารจัดเก็บ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดของแผนดิน
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๐ / ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
เนื่องจากประเทศไทยไมไดปฏิรูประบบภาษีอากรมาเปนระยะเวลานาน ตั้งแตป ๒๕๓๕
ที่เปลี่ยนจากการใชภาษีการคามาเปนภาษีมูลคาเพิ่ม โดยที่ผานการปรับปรุงโครงสรางภาษีอากร
สวนใหญจะดําเนินการเปนสวน ๆ ซึ่งไมไดพิจารณาการปฏิรูปโครงสรางภาษีอากรในภาพรวมทั้งระบบ
และผลกระทบตอรายไดภาษีอากรและรายไดรวมของประเทศ ซึ่งภาครัฐในฐานะผูกําหนดแนวทาง
การดําเนินนโยบายของประเทศ จึงมีความจําเปนในการปรับตัวและปรับปรุงกลไกภาครั ฐ
ใหสอดคลองกับความทาทายภายใตบริบทของประเทศไทย
ในการนี้นโยบายการคลังของประเทศเปนกลไกสําคัญหนึ่งในการรองรับการเปลี่ยนแปลง
โดยระบบภาษีอากรเปนเครื่องมือทางดานรายไดอันเปนองคประกอบสําคัญที่ควรพิจารณา
ดังนั้น เพื่อใหระบบภาษีอากรของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดรับกับ
สภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน ทั้งนี้ แนวทางการปฏิรูประบบภาษีอากรของประเทศไทย
ควรสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ขอสังเกต
๑. การแยกบัญชียื่นภาษีตามพื้นทีธ่ ุรกิจจะสรางรายไดและใหความเปนธรรมทางการคา
๒. การกําหนดอัตราภาษี VAT ใหมีอัตราที่เหมาะสมกับรายไดเหมือนตางประเทศ
๓. กําหนดวิธีการหักภาษี ณ ที่จาย ของบริษัทตางประเทศที่มิไดประกอบธุรกิจในประเทศไทย
๔. ป ด จุ ด รั่ ว ไม ใ ห ย กเว น ภาษี ศุ ล กากรแบบไม จํ า เป น และไม ใ ห ไ ด รั บ สิ ท ธิ ย กเว น
ภาษีมูลคาเพิ่ม
๕. เขมงวดการคืน ภาษีตามมาตรา ๑๙ ทวิ ใหสอดคลองกับ กฎหมายและข อตกลง
ตางประเทศ
๖. การเก็บภาษีสรรพสามิต Night Life
๗. การเก็บภาษีสรรพสามิตทองถิ่น
ขอเสนอแนะ
๑. การขยายฐานภาษี โดยกําหนดใหผูที่มีรายไดแมจะยังไมถึงเกณฑตองเสียภาษีก็จะ
ตองยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดดวย
๒. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดเก็บภาษี โดยหนวยงานจัดเก็บจะตองมีการ
ปฏิรูปโครงสรางองคกร และการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการจัดเก็บภาษีดวย

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงการคลัง

กระทรวงการคลังไดดําเนินการ และกําลังดําเนินการในประเด็นตาง ๆ ที่สอดคลองกับ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ เชน การปรับปรุงกฎหมายแนวทางการจัดเก็บ
ผลการปฏิบัตติ าม
ภาษีจากกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งอยูระหวางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ การปรับ ปรุง กฎหมายเกี่ย วกับ การคืนอากรปกปองสินคา นําเขา การตอบโตก ารทุม ตลาด
ของรายงานการ
และขอตกลง WTO และการใชระบบภาษีมูลคาเพิ่มอัตราเดียวที่ประเทศไทยใชดําเนินการอยู
พิจารณาศึกษา จาก
มีความสอดคลองกับผลการศึกษาของกองทุนการเงินระหวางประเทศ ที่ระบบวาระบบดังกลาว
หนวยงานที่เกี่ยวของ มีค วามเหมาะสมกับ ประเทศไทยแลว อยา งไรก็ดี กระทรวงการคลัง จะไดศึกษาแนวทาง
การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มหลายอัตรา ความเปนไปได และรูปแบบการดําเนินการที่เหมาะสม
สําหรับประเทศไทยตอไป
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๒๘. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การผลิตบุคลากรดานการบินของประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการคมนาคม
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๐ / ๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
ในสถานการณของการดําเนินงานอุตสาหกรรมการบินของไทยปจจุบันมีการขาดแคลน
บุคลากรการบินยังไมถึงจุดวิกฤต ปญหาที่เกิดขึ้นในหวงที่ผานมาเปนปญหาที่เกิดขึ้นในชวง
ระยะเวลาสั้น ๆ เนื่องจากหลายองคประกอบ เชน ปญหาการขาดแคลนเจาหนาที่รัฐในการออก
ใบอนุญาตผูทําการในอากาศ ปญหาการขาดแคลนแพทย เจาหนาที่เวชศาสตรการบิน ทําให
เกิดปญหาการคางสะสมของผูตองการรับการตรวจใบอนุญาตทางดานการแพทย ปญหาการ
ขยายธุรกิจของสายการบินโดยไมมีแผนการพัฒนาบุคลากรของตนเองรองรับการขยายตัวนั้น
ทําใหเกิดปญหาการดึงตัวบุคลากรการบินระหวางสายการบินตาง ๆ ปญหาการขาดความเขาใจ
ของสถาบันการศึกษาที่เปดการศึกษาดานการบิน ทําใหกําหนดหลักสูตรการศึกษาไมสอดคลอง
กับความตองการจริงของผูประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน ปญหาเรื่องการพัฒนา
ศักยภาพการศึกษาดานการบินใหเปนไปตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะปญหาดานภาษาอังกฤษ
เป น ต น แต จ ากการศึ ก ษาข อมู ล ที่ เกี่ ย วข องทํ า ให ท ราบว า มี แ นวโน ม ขยายตั ว ของธุ ร กิ จ ใน
อุตสาหกรรมการบินของโลกในอัตราที่สูงมาก ทําใหมีความจําเปนตองเตรียมบุคลากรดานการบิน
ของประเทศไทยใหมีความรู ทักษะ ความสามารถและทัศนคติการทํางานใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความกาวหนาในอุตสาหกรรมการบินอยูเสมอทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ข อ เสนอแผนปฏิ บั ติ ง านการผลิ ต บุ ค ลากรด า นการบิ น ของประเทศไทยในรายงาน
การศึกษานี้ ประกอบดวย การบูรณาการนโยบายของรัฐบาล กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติตามกฎหมาย
หลักเกณฑที่กําหนดโดยองคกรการบินสากลตาง ๆ ทําใหไดขอเสนอการพัฒนาและแกไขปญหา
การผลิตบุคลากรดานการบินของประเทศไทย เชน การจัดตั้งหนวยงานบริหารยุทธศาสตร
และการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศ การจัดตั้งสภาวิชาชีพนักบินพาณิชย
หรือการสนับสนุนสถาบันบินพลเรือนใหเปนสถาบันตนแบบของอาเซียน เปนตน โดยขอเสนอดังกลาว
จะสามารถเสริมสรางศักยภาพการพัฒนาบุคลากรดานการบินของประเทศไดครอบคลุมดานตาง ๆ
ดังนี้
- ดานยุทธศาสตรการบริหารอุตสาหกรรมการบิน
- ดานนักบิน เจาหนาทีค่ วบคุมการจราจรทางอากาศ และเจาหนาที่ดานเวชศาสตรการบิน
- ดานชางอากาศยานและวิศวกรการบิน
- ดานการผลิตบุคลากรในการบริการภาคพืน้ ภาคอากาศ และหนวยอุตุนิยมวิทยาการบิน
โดยขอเสนอตาง ๆ จะสามารถนําไปปฏิบัติและสงผลถึงการประสบความสําเร็จของ
ประเทศในการเปนผูนําในอุตสาหกรรมการบินและการเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาคอาเซียน
และภูมิภาคเอเชียตามนโยบายรัฐบาลตอไป

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงคมนาคม

กระทรวงคมนาคมไดมีคําสั่ง ที่ ๓๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ แตงตั้ง
คณะกรรมการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินของไทย โดยมีปลัดกระทรวง
ผลการปฏิบัตติ าม
คมนาคมเปนที่ปรึกษา รองปลัดกระทรวงคมนาคมดานอํานวยการ เปนประธาน และหนวยงาน
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ที่เกี่ยวของรวมเปนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการไดมีการติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ
ของรายงานการ
ตามแผนการผลิ ต นั ก บิ น พลเรื อ น และการแก ไ ขป ญ หาเร ง ด ว นของรองนายกรั ฐ มนตรี
พิจารณาศึกษา จาก
(พลอากาศเอก ประจิน จั่น ตอง) แลว ปจ จุบัน อยูร ะหวา งการจัด ทํา แผนพัฒ นาบุค ลากร
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ดานการบินของประเทศไทย
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๒๙. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง นโยบายการสงเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยียานไรคนขับ
หุนยนต และระบบอัตโนมัติ
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยียานไรคนขับ หุนยนต และระบบอัตโนมัติมีความ
รุดหนาไปอยางรวดเร็ว กอใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ขึ้นในสังคมโลก เพื่อใหประเทศไทยมีการใช
เทคโนโลยีท างดานนี้อย างเกิ ด ประโยชนสูง สุด โดยไม กอให เกิ ด ผลกระทบทั้ง ทางตรงและ
ทางออม ในสถานการณปจจุบันยังไมมีกฎหมายควบคุมเทคโนโลยีนี้โดยตรง และเพื่อสงเสริม
ผลักดันการวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยียานไรคนขับ หุนยนต และระบบอัตโนมัติ ใหเกิดขึ้น
ในประเทศอยางจริงจัง สามารถพึ่งพาตนเอง ลดการนําเขาจากตางประเทศ มีการเปดโอกาสให
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาไดแสดงศักยภาพอยางเต็มที่ โดยไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐอยางตอเนื่อง
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. ภาครัฐมีการกําหนดนโยบายและทิศทางที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการ
สงเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยียานไรคนขับ หุนยนต และระบบอัตโนมัติ
๒. การสรางความตระหนัก โดยมีทั้งการสรางความตระหนักรูในสังคม การใหองคความรู
กับผูที่กําหนดนโยบายหรือออกกฎหมาย และใหประชาชนเขาใจถึงประโยชนและการกํากับดูแล
ชีวิตของเขาในอนาคต โดยใหองคความรูในเรื่องนี้อยางตอเนื่อง
๓. การจัดหลักสูตรการศึกษา การสรางคนจากสถาบันการศึกษาตองพัฒนาทั้งกลุมทีจ่ ะ
เปนผูผลิตและผูใชในอนาคต
๔. เรงดําเนินการปรับปรุงกฎหมายและการออกกฎหมายเพื่อใชสงเสริมและควบคุม
การใชเทคโนโลยียานไรคนขับ หุนยนต และระบบอัตโนมัติ
๕. การพัฒนาโครงสรางเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อใหเกิดการผลักดันการดําเนินงาน
ที่เหมาะสม
๖. การจั ด ทํ ายุทธศาสตรในการสงเสริ มและสนับสนุน เพื่ อให การดําเนินงานตอไป
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๕๙/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

๑. เรงพัฒนากําลังคน สนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
โดยสถาบันการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ วท. สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมโดยการพัฒนาเขต
นวัตกรรมที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณโดยความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศในรูปแบบที่หลากหลาย
๒. สรางความตระหนัก ประชาสัมพันธ และสงเสริมการใชงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ผลการปฏิบัตติ าม
ในอนาคต มีการใหความรูกับภาคเอกชน ใหเตรียมพรอมเพื่อใหมีศักยภาพในการแขงขันในอนาคต
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๓. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการเสนอใหมีความเขมขนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
ของรายงานการ
และนวัตกรรม โดยการสงเสริมการบรรจุวิชาที่เกี่ยวของในหลักสูตร STEM และเชื่อมโยงองคความรู
พิจารณาศึกษา จาก
ความชํานาญของหลาย ๆ ภาคสวน รวมถึงจัดทําหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและอาจารยผูสอน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๔. ปรับปรุงกฎหมาย และเรงพัฒนากฎหมายเพื่อควบคุม การขออนุญาตใช การทําวิจัย
และพัฒนา ตลอดจนใหประชาชนเห็นความสําคัญในเรื่องความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ
๕. สนับสนุนใหมีโครงสรางพื้นฐานการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่เกี่ยวของกับยานไรคนขับ
ควบคูกับการยกเวนกฎระเบียบเพื่อการวิจัยและพัฒนา
๖. จัดทํายุทธศาสตรเพื่อสงเสริมและสนับสนุน ๒ สวน คือ ในระดับภาพรวมของประเทศ
และระดับผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับแตละกลุมควบคูกันไป
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

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

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
ปจจุบันเปนที่ยอมรับในวงการการอาชีวศึกษาวาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเปนรูปแบบ
ที่มีประสิทธิภาพกวาการจัดการอาชีวศึกษารูปแบบอื่น ๆ ซึ่งการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานและภาคประกอบการที่เกี่ยวของในการดําเนินการ
ทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน และที่สําคัญคือภาคประกอบการ เขามามีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาจึงจะเดินหนาไปสูความสําเร็จได การดําเนินการของสถานประกอบการเพื่อให
มีความพรอมนั้น ตองมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมและตองมีคาใชจาย มาตรการจูงใจใหไดรับ
ความรวมมือจากสถานประกอบการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือ การที่สถานประกอบการสามารถ
นําคาใชจายจากการดําเนินการในความรวมมือจัดการศึกษาระบบทวิภาคีกับสํานักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาไปลดหยอนภาษีเงินไดจากกรมสรรพากร
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
การแกไขปญหาระยะสั้น เมื่อเกิดขอจํากัดดานตาง ๆ ตอสถานประกอบการที่เขามา
มีสวนรวมและใหความชวยเหลือในการจัดการศึกษา ตองใหความชวยเหลือสถานประกอบการ
ตามความเหมาะสม รูปแบบการชวยเหลือควรประกอบดวย การชวยอธิบายขอกําหนดของกฎหมาย
ตลอดจนกฎระเบียบของหนวยงานภาครัฐ การชวยเตรียมเอกสารขอมูลทั้งในสวนที่ตองเสนอ
ต อ กรมพั ฒ นาฝ มื อ แรงงาน และเอกสารที่ จ ะต อ งยื่ น เพื่ อ ลดหย อ นภาษี ต อ กรมสรรพากร
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเขาพบเจาหนาที่ระดับสูงของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน
เพื่ออธิบายหลักการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี วิธีการปฏิบัติ และคาใชจายที่สถานประกอบการ
ตองรับผิดชอบ
การแกไขปญหาระยะยาว สมควรที่จะดําเนินการใหมีกฎหมายที่สงเสริมการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีเปนการเฉพาะ โดยใหมีบทบัญญัติสวนหนึ่งสําหรับการแกไขปญหาระยะยาวใน
๒ ประเด็น คือ
๑. ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. เปนผูใหการรับรองหลักสูตร
ที่ใชในการเรียนที่สถานประกอบการ
๒. ใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนผูกําหนดประเภทและอัตราของคาใชจายที่
สามารถนําไปยื่นขอลดภาษีจากกรมสรรพากร

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๖ / ๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงศึกษาธิการ

ขอเสนอในการแกไขปญหาระยะสั้น สอศ. สามารถดําเนินการไดและไดทําไปแลว คือ
การใหความชวยเหลือสถานประกอบการที่ประสงคจะขอใชสิทธิประโยชนทางภาษีตอกรมสรรพากร
โดยศูนยอาชีวศึกษาไดประชุมชี้แจง จัดทําเอกสารคูมือและแบบฟอรม ตลอดจนใหคําแนะนํา
ผลการปฏิบัตติ าม
เปนรายสถานประกอบการ นอกจากนั้นกรมพัฒนาฝมือแรงงานไดชี้แจงใหหนวยงานระดับ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ภูมิภาคถือปฏิบัติ รวมถึงจัดงบประมาณเพื่อการพัฒนาครูฝกในสถานประกอบการใหอีกดวย
ของรายงานการ
ขอเสนอในการแกไขปญหาระยะยาว ที่กําลังดําเนินการคือ การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
พิจารณาศึกษา จาก
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ/หรือ จัดทํากฎหมายสงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
หนวยงานที่เกี่ยวของ
เปนการเฉพาะ ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนของการเสนอใหฝายกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาพิจารณา
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๓๑. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง กระบวนการในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ
ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในฐานะหนวยงานหลักมีบทบาทหนาที่สําคัญในการ
กํา หนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในทุกระดับที่สอดคลองกับแนวทางพัฒนา
ของประเทศ ไดจัดทําแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) บนพื้นฐาน
แนวความคิดที่ตองการใหการกีฬาเปนสวนสําคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคสวนและเปนกลไก
สําคัญในการสรางคุณคาทางสังคม ตลอดจนการกีฬาเปนสวนสําคัญในการสงเสริมเศรษฐกิจ
ของประเทศ ไดกําหนดประเด็นการพัฒนาการกีฬาที่สําคัญไว ๖ ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตร
การสงเสริมใหเกิดความรูและความตระหนักดานการออกกําลังกายและการกีฬาขั้นพื้น ฐาน
ยุ ท ธศาสตร ก ารส ง เสริ ม ให ม วลชนมี การออกกํ า ลั ง กายและมี ส ว นร ว มในกิ จ กรรมการกี ฬ า
ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นากี ฬ าเพื่ อ ความเป น เลิ ศ และต อ ยอดเพื่ อ ความสํ า เร็ จ ในระดั บ อาชี พ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเปนสวนสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับการกีฬา และยุทธศาสตรการยกระดับ
การบริหารจัดการดานการกีฬาใหมีประสิทธิภาพ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. การขับเคลื่อนแผนทุกระดับควรมีความสอดคลองสัมพันธกันทั้งสาระสําคั ญ ของ
แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติกับการบริหารจัดการ
๒. จัดทําแผนปฏิบัติการเพือ่ ทํางานรวมกับหนวยงานคณะบูรณาการและคณะกรรมการ
๓. การสรางเครือขายสําหรับการพัฒนากีฬาชาติ
๔. ใหการสนับสนุนสงเสริมผูปฏิบัติและคณะกรรมการทุกระดับ ทุกเครือขายใหมีความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
๕. กํากับ ติดตาม และสรุปความกาวหนาเปนระยะ ๆ และสรุปประเมินปลายแผนตองกําหนด
รูปแบบวิชาการ และผูรับผิดชอบ พรอมรายงานตอผูเกี่ยวของ
๖. การจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการวางแผน การวัดประเมินผล และการรายงาน
๗. การจัดทําแผนงาน โครงการประจําปของหนวยงานทางการกีฬาและหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดความพรอมดานการพัฒนาของแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ
๘. ควรมีการผลักดันใหมีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาและกีฬาในสถานศึกษาทุกระดับ
๙. ควรมีการผลักดันการนําวิทยาศาสตรการกีฬาไปบูรณาการกับการออกกําลังกาย
๑๐. เรงผลักดันใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแหงชาติ
๑๑. พัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของไทยใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหไทยเปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมการกีฬาของอาเซียน

๑๒. แผนพัฒนากีฬาชาติทั้ง ๖ ยุทธศาสตรตองทํารวมกันหลายหนวยงานที่เกี่ยวของ
ควรใหมีโครงสรางดานการกีฬาและบุคลากรเฉพาะในระดับกระทรวงเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลอง
และเกิดประโยชนตอการกีฬาของชาติ
ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

(สภายังมิไดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ)

-

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

-

หมายเหตุ

-

๓๒. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรือ่ ง สภาพปญหาและผลกระทบทีเ่ กิดจากการเลนกีฬาในกลุมเด็ก
กรณีศึกษาการเลนกีฬามวยในกลุมเด็ก
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอ ยโอกาส
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
การชกมวยเด็กมีทั้งขอดีและขอเสียหลายประการ ขอดี เชน เปนการสงเสริมศิลปะ
แมไมมวยไทย สงเสริมการพัฒนาทางดานรางกายและจิตใจในเรื่องความกลาหาญ ความเขมแข็ง
การฝกทักษะปองกันตัว และเพื่อความสนุกสนาน ซึ่งเปนกีฬาที่ไดรับความนิยมฝกกันทั่วไป อีกทั้ง
ยังเปนการสรางเสริมคุณลักษณะการมีวินัย และใหเด็กรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลจาก
ปญหายาเสพติด ในดานผลเสียพบวาการนําเด็กมาแขงขันชกมวยนั้นขัดแยงกับพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และกฎหมายอื่น ๆ อีกหลายฉบับ นอกจากนี้
ยังเกิดปญหาการแสวงหาประโยชนจากการจัดการแขงขันชกมวยเด็ก เชน การพนัน เปนตน
และที่สําคัญมีผลการวิจัยสมองของนักมวยเด็กจากโครงการวิจัยโดยแพทยวาหากชกมวยตั้งแต
วัยเด็ก จะสงผลกระทบตอการทํางานของอวัยวะสมองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังสงผล
ตอการเจริญเติบโตของสมองและสติปญญาที่ลดต่ําลงเนื่องจากการบาดเจ็บ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. มิติดานกฎหมาย
๑.๑ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ กําหนดชวงอายุและกฎกติกา
ในการแขงขันกีฬาชกมวยเด็กใหมีความเหมาะสม โดยนําผลการวิจัยทางการแพทยมาประกอบ
การพิจารณา
๑.๒ การเสนอรางพระราชบัญญัติสงเสริมความปลอดภัยในการกีฬาและนันทนาการ
สําหรับเด็กและเยาวชน พ.ศ. ....
๒. มิติดานรางกายและจิตใจ
๒.๑ ดานรางกาย ควรมีการกําหนดระเบียบ กติกาในการชกมวยเด็กเบื้องตน คือ
ไมมีการตอสูแบบปะทะ ในเด็กอายุต่ํากวา ๑๐ ป แตใหฝกฝนทักษะกับครูฝก หรือชกและเตะ
กระสอบทราย เรียนรูทาตาง ๆ ของมวยแทน สําหรับเด็กอายุ ๑๐ – ๑๕ ป มีการตอสูแบบ
ปะทะโดยไมมุงเนนทํารายเปา และหามชกศีรษะ หามมีเจตนาทําราย นอกจากนี้ตองกําหนด
จํานวนยก เวลาแตละยก ระยะเวลาหางในการชกแตละครั้งใหเหมาะสมกับแตละชวงอายุ
ตลอดจนมีการใสอุปกรณปองกันอยางครบถวน
๒.๒ ดา นจิต ใจ โดยเฉพาะเด็กที่ไมพ รอมจะชกมวย แตอาจถูกบัง คับและอาจมี
ความจําเปนตาง ๆ ควรพิจารณากําหนดมาตรการและแนวทางในการดูแลเยียวยาทั้งระหวางการชก
และการดูแลภายหลังการชก

๓. มิติดานวัฒนธรรม
๓.๑ สนับสนุนใหการชกมวยเด็กเปนเพียง “การรักษาศิลปวัฒนธรรม และกีฬาที่มี
กฎกติกาที่เหมาะสมตามอายุ” และตอง “ไมชกมวยเปนอาชีพ ไมคิดวาการชกมวยเปนการ
ทดแทนคุณ การยกเลิกทารุณกรรมใชแรงงานเด็ก และไมเปนการพนัน”
๓.๒ รณรงคและสงเสริมใหการแขงขันชกมวยไทยเปนกีฬาที่ไดรับการอนุรักษและ
สืบสานวัฒนธรรมไทย โดยตองกําหนดใหผูเลนมีอายุไมต่ํากวา ๙ ป อยูภายใตการควบคุมดูแล
ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
๓.๓ สนับสนุนใหเปนกีฬาที่มีการสอนและฝกซอมอยางแพรหลาย เชนเดียวกับกีฬา
ของชาติอื่น เชน เทควันโด หรือยูโด
๓.๔ กําหนดมาตรการทางสังคมควบคูไปกับการแกไขปญหาในมิติอื่น ๆ
ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

(สภายังมิไดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ)

-

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

-

หมายเหตุ

-

๓๓. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การติดตามผลการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผน ดินไดทําการศึกษาติดตามการปฏิบั ติ ต าม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยจากการศึกษาพบปญหาหลายประการ ไดแก การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนนั้น มีปญหา
ความไมชัดเจนวาหนวยงานของรัฐใดบางที่จะตองจัดทําคูมือ ทําใหมีหนวยงานที่จัดทําคูมือ
จํ า นวนมาก ถึ ง ๘๗๐,๕๐๙ คู มื อ เป น ป ญ หาการตรวจรั บ รองของสํ า นั กงาน ก.พ.ร. และ
หนวยงานเจาของคูมือไมสามารถปดประกาศใชคูมือไดรวดเร็วเทาที่ควร นอกจากนี้ยังพบวา
กระบวนงานบางประเภทยังมีปญหาในเรื่องขั้นตอนและระยะเวลาที่แมจะผานการตรวจรับรอง
จาก ก.พ.ร. แลว แตประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนเห็นวายังมีระยะเวลามากเกินไป
ศูนยบริการรวมหลายแหงมีประชาชนไปใชบริการนอย เพราะประชาชนไมคอยรูจักและ
บางแหงอยูหางไกลชุมชนมาก การติดตอไมสะดวก มีคาใชจายในการเดินทางมาก นอกจากนี้
ทั้งประชาชนและเจาหนาที่ยังขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสาระสําคัญและเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติฯ และปญหาดานการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัด เนื่องจาก
ไมมีหนวยงานกลางทําหนาที่ประสานงานที่ชัดเจน
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. ทบทวนคูมือที่มีจํานวนมากเกินไปวามีความจําเปนหรือไม สวนงานบางประเภทที่ยงั
มีขั้นตอนและระยะเวลาการพิจารณามาก ใหสํานัก ก.พ.ร. ทําการศึกษาจําแนกประเภทและ
เสนอแนะในการปรับปรุงลดระยะเวลาใหรวดเร็วขึ้น
๒. ควรกําหนดที่ตั้งศูนยบริการรวมใหสอดคลองกับลักษณะการใหบริการ ไมควรจัดตั้ง
ในศาลากลางจังหวัดที่หางไกลเมืองและชุมชนมาก เพราะประชาชนจะไมไดรับความสะดวก
๓. สํานักงาน ก.พ.ร. และจังหวัด ควรเพิ่มความเขมขนในการประชาสัมพันธใหความรู
แกประชาชนใหกวางขวางและตอเนื่อง สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้น ควรเนนย้ําใหเขาใจถึง
ภาระหนาที่ที่จะตองปฏิบัติอยางเต็มความสามารถ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและเจตนารมณ
ของกฎหมาย
๔. ในดานการบริหารจัดการ เห็นควรใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทําความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย
สั่งการใหผูวาราชการจังหวัดมอบหมายใหสํานักงานจังหวัด เปนหนวยประสานงานกลางในจังหวัด
และสํานักงาน ก.พ.ร. ควรทําการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลาว
อยางสม่ําเสมอ

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

(สภายังมิไดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ)

-

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

-

หมายเหตุ

-

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

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
จากผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน เกี่ยวกับกลไกการ
กํากับดูแลการบริหารราชการแผนดินแบบประชารัฐ พบวา ปญหาในการกํากับดูแลการบริหาร
ราชการแผนดิน ประกอบดวย
๑. องคกรที่ทําหนาที่กํากับดูแล มีหลายหนวยงาน โดยมีขอบเขตและอํานาจหนาที่
ไมชัดเจน การกํากับดูแลยังไมเปนไปแบบปองกันเชิงรุกและทันตอเหตุการณ
๒. หนว ยงานที่ถูก กํา กับ ดูแ ล ยัง ไมมีทัศ นคติที่ดีกับ การกํา กับ ดูแ ล จึง ขาดการให
ความรวมมือ รวมไปถึงการใหขอมูลที่จําเปน
๓. ระบบขอมูลขาวสารในการบริหารราชการที่เปนสวนรวมทั้งประเทศยังไมไดมีการจัดทํา
รวมทั้งไมมีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศที่จําเปนใหหนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชน
สามารถเขาถึงและใชประโยชนไดอยางเพียงพอ
๔. การสื่อสารและการมีสวนรวมของประชาชน ยังไมมีกลไก ชองทาง กระบวนการ
และระเบียบปฏิบัติที่เหมาสม ใหประชาชนไดติดตามและตรวจสอบการกํากับดูแลอยางเพียงพอ
ในแบบประชารัฐ ทําใหประชาชนยังไมเกิดความตระหนักรู เชื่อมั่น กระทั่งอยากเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่จะสนับสนุนการกํากับดูแลการบริหารราชการที่ดี
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการกํากับแบบดั้งเดิม คือ การใชการสอบทาน เปนการใช
การประเมินผลสัมฤทธิ์
๒. การปรับเปลี่ยนทัศนคติของหนวยราชการตาง ๆ ใหตระหนักถึงความสําคัญของ
การประเมินผล
๓. การจัดทําระบบขอมูลขาวสาร และการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศในการกํากับ
ดูแ ลติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตอสาธารณะ
อยางเปนรูปธรรม
๔. การเพิ่มชองทาง กลไก และกระบวนการมีสวนรวมทางตรงแบบประชารัฐใหเหมาะสม
ขอเสนอแนะเชิงกฎหมาย
๑. การปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู ไดแก พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อใหหนวยงานของรัฐมีความรับผิดชอบในการเปดเผยขอมูลชัดเจนขึ้น และกฎหมาย
วาดวยการปรับโครงสรางอํานาจสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถิ่น
๒. การพัฒนากฎหมายใหมที่จําเปน ไดแก รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....

๓. กฎหมายสําคัญที่ควรดําเนินการเพิ่มเติม คือ กฎหมายวาดวยการคุมครองผูแจงเบาะแส
(Whistleblower Protection Act) เพื่อใหประชาชนไดมีชองทางหรือกลไกในการใหขอมูล
ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงาน ก.พ.ร.

หนวยงานที่เกี่ยวของมีความเห็นสอดคลองกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ โดยเห็นวา
การกํากับดูแลควรมุงไปที่การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และหนวยงานที่กํากับตรวจสอบควรจะมี
ระบบการรายงานที่เปนมาตรฐานและชัดเจน เพื่อสรางความนาเชื่อถือของการตรวจสอบ
และขณะนี้ในระบบราชการ รัฐบาลไดกําหนดใหมีตัวชี้วัดที่สรางความรับรู ความเขาใจที่พยายาม
จะทําใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร เปดชองทางในการเผยแพรขอมูล นอกจากนี้ในภาครัฐ
ยังมีพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะสามารถขอขอมูลจาก
ทางราชการได
ผลการปฏิบัตติ าม
มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทางความคิดของหนวยราชการตาง ๆ ใหพรอมรับการ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ถูก ตรวจสอบ ยินดีใหความรวมมือในการใหขอมูล การใชกลไกทางสารสนเทศ ปรับเปลี่ยน
ของรายงานการ
กระบวนการทํางานใหมีการเปดเผยขอมูลมากขึ้น เพื่อความรวดเร็วในการบูรณาการทํางาน
พิจารณาศึกษา จาก
และความโปรงใส สําหรับฐานขอมูลที่จะเปนเครื่องมือสนับสนุนภารกิจ หรือเปนฐานขอมูลกลาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ ที่รวบรวมในทุกเรื่องหรือภารกิจในแตละดานของภาครัฐนั้น ในปจจุบันยังไมมี มีเพียงกลไก
การรายงานใหคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบเทานั้น สวนกลไกในการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ใหประชาชนทราบในแตละเรื่องนั้นยังตองใหหนวยงานที่เกี่ยวของที่ทําหนาที่กํากับดูแลและ
หนวยงานที่ถูกกํากับดูแลดําเนินการ ซึ่งในเรื่องฐานขอมูลและการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น
กระทรวงดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คมอยู ร ะหว า งการดํ า เนิ น การเพื่ อ ให ภ าครั ฐ มี ค วาม
เชื่อมโยงและเปดเผยขอมูล ใหทุก ๆ ภาคสวนสามารถใชประโยชน และประชาชนไดรับบริการ
ที่ทั่วถึง ซึ่งมีหลายโครงการ เชน โครงการพัฒนาระบบ Cloud ภาครัฐ (G-Cloud) โครงการพัฒนา
เครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (GIN) โครงการใหบริการซอฟตแวรผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต เปนตน
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๓๕. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
พิจารณาศึกษาวิเคราะหกระบวนการและแนวทางตางๆ ในการจัดทํายุทธศาสตรการปฏิรูป
การศึ กษาของประเทศไทยให มี ประสิ ทธิ ภาพและสั มฤทธิ์ผล ศึ กษาและวิ เคราะห กระบวนการ
รูปแบบ แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตรทางการศึกษาเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซี ยน
รวมทั้งศึกษากลั่นกรองกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของดานการศึกษา เพื่อนําไปกําหนดเปน
ประเด็นยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยใหบรรลุเปาหมาย “การศึกษาสรางคน
คนสรางชาติ ใหมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬามีขอเสนอแนะจุดหมายของการปฏิรูปการศึกษา
โดยแบงยุทธศาสตร เปนดังนี้
๑. ยุทธศาสตรระยะสั้นหรือเรงดวน ดําเนินงานภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
๑) ปรับปรุงกฎหมายและโครงสรางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อใหเอื้อตอการปฏิรูป
๒) ปรับปรุงระบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู เพื่อใหตอบสนองและสอดคลอง
กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการพัฒนาประเทศ
๓) พัฒนาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาชาติ
๔) สนับสนุนและสงเสริมโรงเรียนนิติบุคคล เพื่อใหมีอิสระในการบริหารจัดการ
อยางมีหลักธรรมาภิบาล
๕) พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
๖) พัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อใหผูเรียนและโรงเรียนมีความพรอม
ในการเรียนรู
๗) พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อยกเลิกระบบที่เปนอุปสรรคและ
พัฒนาระบบประเมินคุณภาพแบบใหม
๒. ยุทธศาสตรระยะกลาง ดําเนินงานภายใน ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
๑) พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ
๒) พัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อเพิ่มความพรอมในการเรียนรูอยางตอเนื่อง
และยั่งยืน
๓) พัฒนาระบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู เพื่อใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมอยางตอเนื่อง
๔) พัฒนาการศึกษาสูป ระชาคมอาเซียน เพื่อใหเกิดความรวมมือดานการศึกษา
๕) พัฒนาเทคโนโลยีและเครือขายการเรียนรู เพื่อใหมีระบบเทคโนโลยีและเครือขาย
การเรียนรูที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู
๖) พัฒนาชุมชนการเรียนรู เพื่อขยายและยกระดับคุณภาพชุมชน

๗) จัดระบบการคลังเพื่อการศึกษา เพื่อใหประชาชนมีโอกาสและความเสมอภาค
ในการเขาถึงบริการทางการศึกษา
๓. ยุทธศาสตรระยะยาว ดําเนินงานภายใน ๑๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๕)
๑) ขยายโอกาสและการมีสวนรวมทางการศึกษา เพื่อใหทุกภาคสวนมีโอกาสและมี
สวนรวมทางการศึกษาทุกระดับอยางแทจริง
๒) ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนคนไทยใหเพียงพอเพื่อความสุขที่ยั่งยืน
๓) พัฒนาระบบการศึกษาตลอดชวงชีวิต
๔) พัฒนาสังคมการเรียนรูเพื่อความสุขอยางยั่งยืน
ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการปฏิบัตติ าม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ

กระทรวงศึกษาธิการ ไดพจิ ารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
สภานิติบัญญัติแหงชาติรวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิตทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สํานักงบประมาณ และหนวยงานที่เกี่ยวของในประเด็นตางๆ ที่ประชุมสวนใหญเห็นดวยกับ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ

หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

ขอคิดเห็นเพิ่มเติมของหนวยงาน
๑) แนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษา ควรคํานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลง
ของโลกโดยเฉพาะความกาวหนาดานเทคโนโลยี
๒) การปรับปรุงกฎหมายและโครงสรางการปฏิรูปการศึกษา บทเรียนจากการกระจาย
อํ า นาจการบริ ห ารจั ด การของมหาวิ ท ยาลั ย ทํ า ให ท ราบว า เมื่ อ มี ก ารกระจายอํ า นาจแล ว
มหาวิทยาลัยตองมีความรับผิดชอบ (Accountability) โดยปจจุบันพบปญหาเรื่องรองเรียนเปน
จํานวนมาก จึงควรใหความสําคัญกับประเด็นดังกลาวและตองมีการเตรียมความพรอม มีระบบ
คัดกรองโรงเรียนที่พรอมเพื่อดําเนินการนํารอง และศึกษา/ประเมินขอดีขอเสียดวย
๓) ปรั บปรุ งระบบหลั กสู ตรและการจั ดการเรี ยนรู ควรมี การปรั บให เหมาะสม มี ความ
เชื่อมโยงและยืดหยุนตอผูเรียน
๔) ปรับระบบการคลังเพื่อการศึกษา โดยรัฐบาลมีการจัดทํายุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณที่แบงเปน ๒ มิติ คือ ๑) Function (พื้นฐาน) และ ๒) Agenda (บูรณาการ)
๕) การจัดตั้งหนวยงานใหม ควรตองมีการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบและมีการ
พิจารณาใหรอบคอบ เนื่องจากมีผลกระทบตอภาระงบประมาณในระยะยาว

๓๖. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ของประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหประเด็นแนวทางการพัฒนาการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษา เพื่อชวยพัฒนากระบวนการสอนใหกับครู
และอาจารยที่มุงเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง และชวยสนับสนุนใหนักเรียนพัฒนากิจกรรมตาง ๆ
การทํางานอยางอิสระและพัฒนาความรับผิดชอบของตนเอง
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
คณะกรรมาธิ การการศึ ก ษาและการกี ฬ ามี ข อ เสนอแนะในเชิ ง นโยบายการพั ฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของประเทศไทย ดังนี้
๑) การกําหนดนโยบายทั้งของผูนําประเทศและผูอํานวยการโรงเรียน ใหจัดหาสถานที่
โครงสรางพื้นฐานระบบไอซีที การทํางานรวมกับผูปฏิบัติงาน และการพัฒนาวิชาชีพสําหรับ
ครู แ ละอาจารย เร ง รั ด ดํ า เนิ น การโครงการต า ง ๆ ที่ กํ า หนดไว ภ ายใต ก รอบนโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT 2020) พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ใหสําเร็จลุลวง และ
จัดตั้งหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดานเทคโนโลยี เพื่ อการศึ กษาของประเทศเพื่ อรับผิด ชอบ
ภารกิจดังกลาว ตลอดถึงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
๒) กระทรวงศึกษาธิการตองจัดระบบการเรียนรูที่อํานวยความสะดวกใหแกผูสอนและ
ผูเรียนใหมีอิสระจากปญหาการจัดตารางการเรียนการสอน และใหความสําคัญกับการพัฒนา
บุคลากรและใหความชวยเหลือครูและอาจารยเพื่อใหมีสมรรถนะที่เพียงพอตอการออกแบบ
หลักสูตรการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยการจัดอบรมครูและอาจารย และสงเสริม
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีคุณภาพเขาสูระบบการเรียนการสอนในรูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหนวยงานที่เกี่ยวของ
พิจารณาแลว ปรากฏผลดังนี้
๑. กระทรวงศึกษาธิการมีการกําหนดนโยบายนโยบายทั้งของผูนําประเทศและผูอํานวยการ
โรงเรียนซึ่งใหความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียบรอยแลว ในแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕
และแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวะ
ศึ กษา และยั ง มี แ ผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ลเพื่ อการศึ กษาของกระทรวงศึ กษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๖๑ –
๒๕๖๔ ซึ่งอยูระหวางการดํา เนินการปรับปรุงรา งแผนเพื่อเสนอคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารเพื่ อการศึ กษา (CIO) และรั ฐมนตรี ว าการกระทรวงศึ กษาธิ ก าร
นอกจากนั้น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ที่ครอบคลุมนโยบายดังกลาวเชนกัน
๒. กรณีการเรงรัดดําเนินการโครงการตาง ๆ ที่กําหนดไวภายใตกรอบนโยบายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT 2020) พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ใหสําเร็จลุลวง ปรากฏรายละเอียด
ในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙ และการจัดเตรียมทรัพยากรการเรียนรูรูปแบบ
ดิจิทัลที่สมบูรณในแตละองคกรของกระทรวงศึกษาธิการก็มีความพรอมแลว นอกจากนั้น
การสงเสริมใหมีการใชงานไอซีทีอยางแพรหลายในชุมชน กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคมไดดําเนินการเรียบรอยแลว โดยมีศูนยดิจิทับชุมชนรุนใหม ๒๔,๗๐๐ หมูบาน
๓. การจัดตั้งหนวยงานดูแลรับผิดชอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ
ผลการปฏิบัตติ าม
ประเทศปจจุบันการสนับสนุนการดําเนินการเครือขายงานวิจัยของประเทศ เครือขาย UniNet
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ เปนเครือขายเดียวของประเทศไทยที่เชื่อมตอกับเครือขายการศึกษาวิจัยกับประเทศอื่นทั่วโลก
ของรายงานการ
โดยความรวมมือระหวาง UniNet และ ThaiSam เพื่อเชื่อมโยงกับเครือขายเพื่อการศึกษาวิจัยไทย
พิจารณาศึกษา จาก
ในนาม ThaiREN โดยการเชื่อมโยงเครือขายเขากับเครือขายเพื่อการศึกษาวิจัยของสหภาพยุโรป
หนวยงานที่เกี่ยวของ
และเอเชี ย และเครื อข า ยอิ น เทอร เน็ ต เพื่ อ การศึ กษาวิ จั ย ของญี่ ปุ น ซึ่ ง ป จ จุ บั น มี กิ จ กรรม
ทางดานการศึกษาวิจัยของประเทศจํานวนมากที่ใชงานผานโครงขายดังกลาว
๔. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไดติดตั้งขยายโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ
ภายใตชื่อ เน็ตประชารัฐ จํานวน ๒๔,๗๐๐ หมูบาน เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๐
๕. การพัฒนาหลักสูตร กระทรวงแรงงานมีขอเสนอวาสถานประกอบการตองการแรงงาน
ที่มีประสบการณเปนอันดับหนึ่ง ตอมาถึงจะพิจารณาเรื่องวุฒิการศึกษา ควรปรับหลักสูตร
อาชีวศึกษาใหนักศึกษามีโ อกาสไดไปทํางานในสถานประกอบการจริ งดวยเพื่ อใหสามารถ
ทํางานไดทันทีที่จบการศึกษา
๖. การพัฒนาบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักสูตรการ
รูเทาทันสื่อสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ เพื่อพัฒนากําลังคน
ดานดิจิทัลที่รองรับการปรับโครงสรางการพัฒนากําลังคนทางดานดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสัง คมไดสง เสริ ม ให มี
โครงการพัฒนากําลังคนดิจิทัลหลายระดับตั้งแตมืออาชีพหรือบุคคลทั่วไป
๗. สื่อการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยสํานักงานบริหาร
เทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ พั ฒ นาการศึ ก ษาได มี ก ารดํ า เนิ น โครงการส ง เสริ ม และพั ฒ นา
สื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหลายโครงการ

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการมีรางพระราชบัญญัติเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... ซึ่งอยูระหวาง
การพิจารณา โดยมีวัตถุประสงคในการบูรณาการเครือขายการศึกษาแหงชาติ

๓๗. รายงานการพิจารณาศึกษา : ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงรางพระราชบัญญัติ
ผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. ....
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงาน
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันศุกรที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหแนวทางการแกไขปรับปรุงรางพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ
สมุนไพร พ.ศ. .... ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อใหมีเนื้อหา
สาระครอบคลุมถึงการควบคุม กํากับ ดูแล ผลิตภัณฑสมุนไพรเปนการเฉพาะ อันจะเปนการสงเสริม
ใหมีการพัฒนาการผลิต และการใชประโยชนจากสมุนไพรอยางมีคุณภาพและครบวงจร กําหนด
มาตรการควบคุมคุณภาพ กํากับดูแลและคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค ตลอดจนใหมีกลไก
เพื่อควบคุม กํากับ ดูแลผลิตภัณฑสมุนไพรที่เปนยาแผนไทย ยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑจาก
สมุนไพรที่ใชเพื่อการสงเสริมสุขภาพจากสมุนไพรที่ใชเพื่อการสงเสริมสุขภาพที่มีการพัฒนาไป
อยางรวดเร็ว
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงานมีขอเสนอแนะที่สาํ คัญ
โดยสรุป ดังนี้
๑) ควรกําหนดใหพระราชบัญญัตินี้มีเนื้อหาครอบคลุมผลิตภัณฑสมุนไพรสําหรับสัตวดวย
เนื่องจากสัตวเปนอาหารของมนุษย การใชสมุนไพรกับสัตวแทนสารเคมียอมเปนประโยชน
ตอมนุษย
๒) ใหมีหลักเกณฑกําหนดประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลิตภัณฑสมุนไพรที่จะตอง
ขึ้นทะเบียน หรือแจงรายละเอียด หรือจดแจง
๓) เพิ่มอํานาจของคณะกรรมการนโยบายใหมีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนและ
การพัฒ นาผลิต ภัณ ฑส มุนไพร และควรเพิ่ม ผูแ ทนสภาอุต สาหกรรมแหง ประเทศไทยและ
ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทยเปนกรรมการนโยบายดวย
๔) ควรกําหนดใหคณะกรรมการผลิตภัณฑสมุนไพรมีอํานาจกําหนดมาตรฐานสําหรับ
ผลิตภัณฑสมุนไพรใหเหมาะสมกับประเภท ชนิด ของผลิตภัณฑสมุนไพร
๕) ควรใหหนวยงานของรัฐที่ไดรับยกเวนไมตองขอใบอนุญาตตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติน้ีเชนเดียวกับเอกชน
๖) ควรคงไวซึ่งหลักเกณฑในการยื่นขอขึ้นทะเบียนตํารับผลิตภัณฑสมุนไพรโดยใหมี
รายละเอียดเกี่ยวกับสรรพคุณ วิธีใช ประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย เพื่อความ
ปลอดภัยและสรางการยอมรับจากผูบริโภค
๗) ควรแก ไขชื่ อหมวด ๑๐ จาก “หมวดส งเสริ มสนั บสนุ นและการพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ
สมุนไพร” เปน “ผูประกอบการที่เปนวิสาหกิจชุมชน หรือผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม”

๘) ควรใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทําหนาที่กํากับดูแลและใหการรับรอง
ผลิตภัณฑสมุนไพรเนื่องจากเปนหนวยงานสากลเปนยอมรับจากทุกฝาย
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุ ข โดยกรมการแพทย แ ผนไทยและการแพทย ท างเลื อ ก และ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงการคลัง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพาณิชย
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี กระทรวงศึ กษาธิ การ กระทรวง
อุตสาหกรรม และหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาแลว ปรากฏผลที่สําคัญโดยสรุปดังนี้
๑) รา งพระราชบัญญัติผลิต ภัณฑสมุนไพร พ.ศ. .... มีวัต ถุป ระสงคจ ะใชกับ มนุษย
การใชสมุนไพรกับสัตวจะอยูภายใตกฎหมายวาดวยยา ทั้งนี้ การนําสมุนไพรมาใชกับสัตวในการ
รักษาโรคหรือสงเสริมสุขภาพ อาจจะตองจัดทํากฎหมายควบคุมกรณีดังกลาวดวย
ผลการปฏิบัตติ าม
๒) คณะกรรมการสมุนไพรแหงชาติ เห็นควรเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอํานาจของ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ คณะกรรมการเกี่ยวกับการกําหนดใหหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสมุนไพรจัดทํา
งบประมาณแบบบูรณาการในการสงเสริมสมุนไพรใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนแมบท
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
แหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๓) คณะกรรมการผลิ ต ภั ณ ฑ ส มุ น ไพรควรให เพิ่ ม ผู แ ทนจากสภาอุ ต สาหกรรมแห ง
ประเทศไทยและผูแ ทนสภาหอการค า แห ง ประเทศไทย เพื่ อให มี ผู แ ทนองค กรเอกชนเปน
กรรมการดวย ตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการพาณิชยฯ แตใหผูแทนองคกรทั้งสองแหง
ไปชี้แจงตอคณะกรรมการกฤษฎีกาเอง
๔) ไดแกไขหมวด ๔ การขึ้นทะเบียนตํารับผลิตภัณฑสมุนไพร มาตรา ๓๕ (๕) เปนดังนี้
“เอกสารเกี่ยวกับสรรพคุณ วิธีใช ประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย หลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด” ตามขอเสนอของคณะกรรมาธิการพาณิชยฯ
ที่ตองการใหการขึ้นทะเบียนตํารับผลิตภัณฑสมุนไพรมีความปลอดภัยและสรางการยอมรับ
จากผูบริโภค
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๓๘. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง บุคลากรในกระบวนการดูแลผูสูงอายุ
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
พิ จ ารณาศึ กษาและมี ขอเสนอแนะเกี่ ย วกั บการผลิต ผูดู แ ลผูสู งอายุอาชีพ เนื่ องจาก
ปจจุบันการผลิตผูดูแลผูสูงอายุอาชีพยังไมมีหนวยงานหรือองคกรที่เปนหลักในการกําหนด
การควบคุมคุณภาพมาตรฐานอาชีพที่ชัดเจน ขาดระบบการติดตามการทํางานของบุคลากรดังกลาว
ไมมีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอยางตอเนื่อง ขาดการกําหนดใหขึ้นทะเบียนผูประกอบอาชีพ
ดู แลผู สู งอายุ และศู นย บริ การรั บดู แลผู สู งอายุ ผู ดู แลผู สู งอายุ อาชี พในสถานดู แลผู สู งอายุ
บางแหงไมไดรับการฝกอบรมการดูแลผูสูงอายุ อีกทั้งหลักสูตรที่ใชในการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ
มีความหลากหลายเนื่องดวยมีการจัดทําขึ้นโดยหลายหนวยงาน
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะดานนโยบาย
๑. บุคลากรทางการแพทยและบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย
๑) รัฐควรสรางแรงจูงใจเพื่อใหแพทยทํางานในพื้นทีช่ นบทมากขึ้น
๒) รัฐ ควรสนับ สนุน ใหโ รงพยาบาลของรัฐ ที่มีจํา นวนเตีย งตั้ง แต ๑๒๐ ขึ้น ไป
ทุกแหงจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุ และยกระดับขึ้นเปนแผนกรักษาผูสูงอายุ ประกอบกับรัฐตองมีการ
วางแผนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและบุคลากรสนับสนุนทางการแพทยเพื่อใหเพียงพอ
ตอความตองการในอนาคต อีกทั้งควรกําหนดใหมีแพทยอายุรศาสตรสาขาผูสูงอายุหรือแพทย
ที่มีความรูดานเวชศาสตรผูสูงอายุประจําแผนกรักษาผูสูงอายุโดยเฉพาะ
๓) รัฐตองสงเสริม สนับสนุน สรางแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแล
ผูสูงอายุใหเปนอาชีพที่มีความเปนสถาบันทางวิชาชีพ มีมาตรฐานวิชาชีพสังคมใหการยอมรับ
๒. ผูดูแลผูสูงอายุ
๑) ควรกําหนดใหกรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษยเปนหนวยงานหลักกํากับดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ และทําหนาที่
ประสานการทํางานระหวางหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของตลอดจนมาตรฐานของผูดูแลผูสูงอายุ
๒) ควรจัดทําหลักสูตรพื้นฐานการฝกอบรมผูดูแลผูสูงอายุทุกหลักสูตรใหมีความ
ชัดเจนโดยการกําหนดรายละเอียดเนื้อหาหลักสูต รขั้นต่ําที่ผูดูแลผูสูงอายุ ควรจะต องได รั บ
การเรียนรูฝกอบรมเกี่ยวกับการดูแลผูสูงอายุ
๓) กําหนดแนวทางการพัฒนาใหอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและบุคคลที่ประกอบอาชีพ
ผูดูแลผูสูงอายุมีเสนทางอาชีพ (Career Path) และมีความเจริญกาวหนาตามเสนทางอาชีพ
๔) สรางระบอบอาสาสมัครที่ทําหนาที่ดูแลผูสงู อายุใหเปนระบบทีช่ ัดเจนมากขึ้น
๕) หนวยงานรัฐควรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดูแลผูสงอายุและ
สิทธิประโยชนของผูสงู อายุผานสือ่ รูปแบบตาง ๆ เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง

ขอเสนอแนะดานกฎหมาย
๑) ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของออกกฎกระทรวงบังคับใชหลักสูตรอบรมพื้นฐานและ
หลักสูตรมาตรฐาน
๒) ควรแกไขกฎหมายใหองคกรปกครองทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ทั้งดานการสงเสริม
ดูแลและสงเคราะหผูสูงอายุ เพื่อใหการแกไขปญหาเรื่องคาตอบแทนอาสมัครขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนการแกไขอยางยั่งยืน
๓) แพทยสภาและสภาการพยาบาลตองควบคุมกํากับมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุ
ที่จําเปนตองไดรับการดูแลโดยการใชอุปกรณเครื่องชวยหายใจหรือการทําหัตถการ
๔) ควรกําหนดใหผูดูแลผูสูงอายุสามารถใหการดูแลผูสูงอายุโดยใชอุปกรณดังกลาว
ซึ่งจําเปนตองมีกฎหมายใหความคุมครองการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุ
๕) กําหนดใหมีกฎหมายควบคุมการประกบอาชีพผูดูแลผูสูงอายุ
๖) กระทรวงสาธารณสุขควรเรงดําเนินการอออกกฎหมายควบคุมกํากับดูแลการดําเนินกิจการ
สถานประกอบการรับดูแลผูสูงอายุ
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

(สภายังมิไดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ)

-

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

-

หมายเหตุ

-

๓๙. รายงานการพิจารณาศึกษา : การเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย
โอกาสและศักยภาพในการแขงขัน
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงาน
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
เพื่อศึกษาแนวทางที่ทําใหไทยสามารถขยายการคาและการลงทุนไปอาเซียนเพิ่มขึ้น
และไดรับประโยชนจากการเปน AEC
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุ ต สาหกรรม และการแรงงานไดมี ขอเสนอแนะ
แนวทางที่จะทําใหประโยชนจากการเปน AEC ดังนี้
๑. กระทรวงพาณิชยตองเจรจาและผลักดันใหสมาชิกอาเซียนปฏิบัติตามกฎ กติกา
ของขอตกลงการลดภาษีในอาเซียนอยางเครงครัด โดยเฉพาะการเจรจาใหมาเลเซีย ฟลิปปนส
และอินโดนีเซีย ลดภาษีในกลุมสินคาออนไหวสูงลง ไดแก ขาว และน้ําตาล เพื่อใหไทยไดรับประโยชน
จากขอตกลง
๒. สมาชิ กอาเซี ยนหลายประเทศมี แต มต อมากกว าไทย โดยเฉพาะกลุ มประเทศที่ มี
ขอตกลงลดภาษีระหวางกันภายใตกรอบ GMS (กรอบความรวมมือลุมแมน้ําโขง) และไดรับ
สิท ธิพิเ ศษทางภาษีศุลกากร (GSP) จากประเทศพัฒนาแลว ดังนั้น ไทยจึงควรตระหนักและ
เขาใจสถานการณเพื่อวิเคราะหแนวโนมที่อาจสงผลกระทบตอเศรษฐกิจการคาของไทย
๓. กฎระเบียบดานการผานแดนและถายลําตองอยูในหลักสากลเดียวกัน ภาครัฐตองเรง
ปรับปรุงกฎระเบียบและบังคับใชกฎหมายที่ควบคุมดูแลการขนสงสินคาผานแดนอยางเขมงวด
๔. ลดชองวางการกีดกันทางการคาในรูปแบบมาตรการที่มิใชภาษี (NTB) โดยเจรจา
ผลักดันอยางจริงจังใหสมาชิกอาเซียนเรงลด/ยกเลิกมาตรการที่เปนการกีดกันการคา
๕. การสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศ รัฐควรใหน้ําหนักตอนักลงทุนที่เขามา
ลงทุนดานการเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีการใชนวัตกรรมใหม ๆ ในการผลิต รวมทั้งการผลิต
ที่ไมสงผลกระทบตอธุรกิจ SMEs และควรมีมาตรการสนับสนุนและสงเสริม SMEs ที่สนใจ
ออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบานเพื่อใชสิทธิประโยชนดาน GSP ในประเทศเหลานั้น
๖. เรงพัฒนาดานการคาและบริการ (Trade in Service) ควบคูไปกับการสงเสริม
การคาสินคาและการพัฒนาการคาออนไลน (E-Commerce)
๗. ผลักดันการเจรจากรอบ RCEP (อาเซียน+๖) และควรวางกลยุทธในการเจรจาใหดี
และใช RCEP เปนตัวดึงดูดการคาและการลงทุนจากตางประเทศ
การประชุมสภา ครั้งที่ ๗๑/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงพาณิชย

๑. ประเด็นขอตกลงการลดภาษีในอาเซียน
ความตกลงการคาสินคาของอาเซียน (ATIGA) อนุญาตใหประเทศสมาชิกอาเซียนคงภาษีสูงกวา
รอยละ ๕ สําหรับรายการสินคาออนไหวสูงได โดยระบุไวในตารางลดภาษีของตน และไมถือวา
ขัดพันธกรณี ATIGA ซึ่งสินคาออนไหวสูง ๒ รายการ คือ ขาว และน้ําตาล อยางไรก็ดี ความตกลง
ATIGA มีบทบัญญัติที่ระบุ ความเป นไปได ในการทบทวนรายการสิ นค าดั งกล าว โดยการเจรจา
ทบทวนขึ้นอยูกับการตัดสินใจของกลุมสมาชิก ซึ่งกระทรวงพาณิชยจะเสนอใหสมาชิกอาเซียน
พิจารณาทบทวนรายการสินคาออนไหวสูงตอไป
๒. ประเด็นสมาชิกอาเซียนหลายประเทศแตมตอมากกวาไทย
๑) ในขณะนี้ประเทศในกลุม GMS ยังไมมีขอตกลงทางดานมาตรการทางการคา
ที่เกี่ยวของกับภาษี จึงยังไมมีการใหสิทธิพิเศษทางภาษีระหวางกัน
๒) กระทรวงพาณิ ชยแ ละหนว ยงานที่ เกี่ ยวข องไดติด ตามสถานการณแนวโนม
เศรษฐกิจ การคา ที่อาจสง ผลกระทบตอไทยอยา งใกลชิด ตลอดจนวิเคราะหแ นวโนม และ
ไดดําเนินการตาง ๆ เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
๓. กฎระเบียบดานการผานแดนและถายลํา
๑) กรมศุลกากรไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อเจรจาจัดทําความตกลงระหวางประเทศ
วาดวยการผานแดนทางบกกับประเทศที่มีความประสงคจะผานแดนสินคาทางบกกับประเทศไทย
ไดแก กัมพูชา และมาเลเซีย ทั้งนี้ ประเทศที่มีความตกลงวาดวยการขนสงทางถนนกับไทย
ผลการปฏิบัตติ าม
แลว คือ สปป.ลาว
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๒) บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงประเทศ
ของรายงานการ
มาเลเซี ย ว า ด ว ยการขนส ง สิ น ค า เน า เสี ย ง า ยผ า นแดนโดยทางถนนจากประเทศไทยผ า น
พิจารณาศึกษา จาก
มาเลเซียไปยังสิงคโปร มิไดเปนปญหาอุปสรรคตอการขนสงสินคาไทยผานแดนมาเลเซี ยไป
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ยังสิงคโปร
๔. การลดช อ งว า งการกี ด กั น ทางการค า ในรู ป แบบมาตรการที่ มิ ใ ช ภ าษี (NTB)
๑) กระทรวงพาณิชยและหนวยงานที่เกี่ยวของใหความสําคัญกับปญหาขอกีดกัน
ทางการคาในรูปแบบมาตรการที่มิใชภาษี NTMs และไดมีการหยิบยกขึ้นหารือกับประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย นในการประชุ ม ระดั บ ต า ง ๆ นอกจากนี้ อาเซี ย นได จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก าร
เชิงยุทธศาสตรดานการคาสินคาภายใตอาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๕ กําหนดแนวทางการ
จัดการกับผลกระทบอันเกิดจาก NTMs
๒) อาเซียนไดมีการดําเนินความรวมมือดานมาตรฐานและการรับรองมาตั้งแต
ป ๒๕๓๕ เพื่ออํานวยความสะดวกในการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน
๕. การสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นา ๑๐
อุตสาหกรรมเปาหมายที่เปนฐานอุตสาหกรรมอนาคต รวมทั้งการยกระดับอุตสาหกรรมเดิมที่
ประเทศไทยมีพื้นฐานดีอยูแลวใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มดวนนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น นออกจากนี้
กระทรวงพาณิชยไดสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการ SMEs มาอยางตอเนื่องผานการ
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ
๖. การพัฒนาดานการคาและบริการ กระทรวงพาณิชยไดกําหนดยุทธศาสตรธุรกิจ
บริการไทย โดยมีเปาหมายในการเปนศูนยกลางธุรกิจบริการของอาเซียน โดยมียุทธศาสตรที่สําคัญ
๔ ดาน ไดแก ๑) การสรางนักรบธุรกิจบริการสูภูมิภาค ๒) การตอยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
๓) การเชื่อมตอธุรกิจบริการไทยสูตลาดโลก ๔) การยกเครื่องดานกฎหมายและขอมูลธุรกิจบริการ

นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการดําเนินการที่สําคัญเพื่อสรางความ
เชื่อมั่นในการเทคโนโลยีดิจิทัล ตามแผนยุทธศาสตรที่ ๖ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล
๗. การผลักดันการเจรจากรอบ RCEP (อาเซียน+๖) ไทยไดผลักดันการเจรจากรอบ RCEP
ใหบรรลุผลสําเร็จโดยเร็ว เนื่องจากเห็นประโยชนที่จะเกิดขึ้นเมื่อความตกลง RCEP มีผลใชบังคับ
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๔๐. รายงานการพิจารณาศึกษา : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต (โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ)
เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาชุมชนในพื้นที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการพลังงาน
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
พิจารณาศึกษาเรื่องการพัฒนาพื้นที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลาใหมีความมั่นคงทางดาน
พลังงานไฟฟา
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ควรเปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบโครงการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟาชุมชนในพื้นที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
๒. แนวทางแกไขปญหาความมั่นคงระบบไฟฟาในพืน้ ที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
๑) ระยะสั้น กฟภ. ควรเรงรัดการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา (Generator) เพื่อใชแกปญหา
ไฟฟาดับในเบื้องตนในพื้นที่อําเภอเบตง ระยะยาว กฟภ. ควรเรงรัดดําเนินการพัฒนาโรงไฟฟา
ชีวมวลของผูประกอบการในพื้นที่อําเภอเบตงใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว
๒) กฟภ. ควรพิจารณาเปดรับซื้อไฟฟาเพื่อใหเปนโรงไฟฟาชีวมวลแหงที่ ๓ ทั้งนี้
ควรกําหนดใหใชเชื้อเพลิงแบบผสมระหวางเชื้อเพลิงชีวมวล (ไมยางพารา) กับเชื้อเพลงขยะของ
เทศบาลเมืองเบตงเพื่อรองรับกับระบบจัดการขยะที่จะผลิตเปนเชื้อเพลิงแข็ง (RDF) ในอนาคต
๓) กฟภ. ควรนําเอาโครงการโครงขายไฟฟาอัจฉริยะ (Smart Grid) ขนาดที่เหมาะสม
เขามาใชในการบริหารจัดการ
๓. การรวมทุนระหวางชุมชนกับโรงไฟฟาชีวมวล ควรใหชุมชนเจาของสวนยางในพื้นที่
รวมตัวกันในรูปแบบของ “สหกรณ” โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนเจาของเรื่องในการจัดตั้ง
และบริหารจัดการ
๔. กฎหมายและระเบียบที่มีอยูเดิมสามารถใชได โดยมีแนวทางการปรับปรุง ดังนี้
๑) การแกไขสัญญาเพื่อสนับสนุนโรงไฟฟาชีวมวลที่มีอยูเดิม ๒ ราย
๒) การใหความเห็นชอบและปรับปรุงระเบียบใหมีการรับซื้อไฟฟาในพื้นที่อําเภอเบตง
อีก ๑ ราย
๓) การปรับปรุงระเบียบเพื่อนําระบบ Micro Grid เขามาบริหารจัดการ
๔) การปรับปรุงระเบียบและแกไขสัญญาในการรับซื้อไฟฟา จากโรงไฟฟาชีวมวล
ขนาดเล็กมาก ใหเปนสัญญาแบบเสถียร
๕) การจัดทําสัญญาและปรับปรุงระเบียบในเรื่องการรวมทุนระหวางชุมชนกั บ
ผูประกอบการโรงไฟฟา
๕. เรื่องอื่น ๆ
๑) การจัดทําแผนปลูกพืชทดแทนไมยางพาราที่ถูกตัดไปเปนเชื้อเพลิง
๒) การพัฒนาพลังงานทดแทนประเภทอื่น ๆ ในพื้นที่

๓) การชะลอโครงการขยายสายเสาสงของ กฟฝ. ออกไปกอน และนํางบประมาณ
มาเรงรัดโครงการ Micro Grid) ใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงมหาดไทย

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

หมายเหตุ

กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ไดดําเนินการเสริมสรางความมั่นคง
ด า นพลั ง งานในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ทั้ ง จากกรณี ก ระแสไฟฟ า ขั ด ข อ งหรื อ กรณี
การกอการราย วางระเบิดเสาไฟฟาจากแหลงกําเนิดตนทาง เพื่อใหระบบไฟฟาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ทั้ ง นี้ เห็ น ด ว ยกั บ ข อเสนอแนะของคะกรรมาธิ ก ารและได นํ า ไปพิ จ ารณา
ดําเนินการตอไป

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ไดมีขอสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้
๑) ขอเสนอสําหรับการจัดตั้งโรงไฟฟาชีวมวลแหงที่ ๓ หากจะมีการใชเชื้อเพลิงจากขยะเปน
เชื้อเพลิงเสริมสําหรับโรงงานไฟฟาชีวมวล (ไมยางพารา) จะตองมีการกําหนดความชัดเจนของ
เชื้อเพลิงหลักหรือวัตถุดิบที่จะขอรับการสนับสนุน เตรียมขยะเชื้อเพลิง (RDF) ใหมีคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมกับชีวมวลจากไมยางพารา ควบคุมใหเปนไปตามมาตรฐานควบคุมการปล อยทิ้ง
อากาศเสียจากเตาเผาขยะมูลฝอยตาม พ.ร.บ.การสงเสริมรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องการกําหนดมาตรฐานควบคุม
การปลอยทิ้งอากาศจากโรงไฟฟาใหม พ.ศ. ๒๕๕๓
นอกจากนี้ การตั้งโรงไฟฟาเพื่อสรางความมั่นคงดานพลังงานไฟฟา ควรเปนโรงงานแบบ
กระจายศูนย มีโรงไฟฟาขนาดเหมาะสมกับความตองการใชไฟฟาของแตละพื้นที่
๒) การดําเนินธุรกิจรวบรวมไมยางพาราเพื่อดําเนินการตามโครงการ ควรใหสหกรณ
ที่มีอยูเดิมในพื้นที่ดําเนินการ แตหากจะตั้งสหกรณเพื่อรองรับการรวบรวมไมยางพาราขายใหกับ
โรงไฟฟา ควรมีการประชาสัม พันธใหผูที่ประสงคเปน สมาชิกสหกรณมีค วามเขาใจในการ
ดําเนินโครงการฯ
๓) การจัดตั้งโรงไฟฟาชีวมวล ตองคํานึงถึงระยะทางการขนสงวัตถุดิบไมยางพารา และ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
๔) ควรเพิ่มเติมกฎหมายและระเบียบ เพื่อสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของ
ชาวบานใหครอบคลุม

๕) ขอ เสนอที่ ใ ห โ รงไฟฟ า และโรงเลื่ อ ยถื อ หุ น ในสหกรณ ขั ด กั บ มาตรา ๓๓ แห ง
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากโรงไฟฟาและโรงเลื่อยไมไดเปนบุคคลธรรมดา
และประกอบอาชีพเกษตร
๖) ขอเสนอที่ใหสหกรณถือหุนในโรงไฟฟา ขัดกับมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ. ๒๕๔๒
๗) การดําเนินการที่นอกเหนือขอบังคับหรือระเบียบสหกรณ เห็นควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
พิจารณาดําเนินการตอไป

๔๑. รายงานการพิจารณาศึกษา : ระเบียบของที่ประชุมใหญตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด
วาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุตธิ รรมและกิจการตํารวจ
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
พิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณา
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑) ศาลปกครองควรเร ง รั ดประชาสัม พั นธให ผู ใชบริ การทราบถึ งช องทางการชําระ
คาธรรมเนียมศาลและรายชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ไดทําความตกลงกับศาลปกครอง
ผานทางเว็บไซตของศาลปกครองและติดประกาศ ณ ที่ทําการศาลปกครองทุกแหง
๒) ศาลปกครองควรมีมาตรการในการตรวจสอบและปองกันการที่บุคคลอื่นยินยอมให
ใชบัตรเครดิตของตนเพื่อเปนชองทางในการหาประโยชนจากการที่ยินยอมใหใชบัตรเครดิตของ
ตนชําระคาธรรมเนียมศาลแทน
๓) ศาลปกครองควรหารือกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพื่อหาแนวทางในการปองกัน
มิใหมีการใชบัตรเครดิตปลอมมาชําระคาธรรมเนียมศาล
๔) ในการคืนคาธรรมเนียมศาล ศาลปกครองควรกําหนดวิธีปฏิบัติใหสอดคลองกั บ
วิธีการชําระคาธรรมเนียมศาลตามระเบียบนี้ดวย
๕) ศาลปกครองควรหารือกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพื่อปองกันมิใหมีการเอา
วิธีการชําระเงินที่ใชผานบัตรเครดิตมาเปนชองทางในการหาประโยชนในการชักชวนใหใชบัตร
เครดิตในการชําระคาธรรมเนียมศาลตามระเบียบนี้
๖) การกําหนดชองทางการชําระคาธรรมเนียมศาลตามระเบียบนี้ ศาลปกครองควร
ดําเนินการใหเปนไปตาม มาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส
พ.ศ. ๒๕๔๔
๗) ศาลปกครองควรกําหนดใหชัดเจนวาตองมีการออกใบรับใหครบคลุมถึงการชําระ
คาธรรมเนียมศาลตามชองทางอื่น
๘) การกําหนดใหชําระคาธรรมเนียมศาลตามขอ ๓๔ (๓) ทางอินเตอรเน็ต ศาลปกครอง
ควรใชถอยคําซึ่งเปนคําศัพทใหตรงกับศัพทบัญญัติที่จัดพิมพอยูในหนังสือ ภาษาสื่อฉบับราช
บัณฑิตยสภา ซึ่งใชคําวา “อินเทอรเน็ต” (INTERNET)
๙) ดอกผลที่เกิดจากการฝากเงินที่เปนคาธรรมเนียมศาลของศาลปกครองควรพิจารณา
คืนใหแกคูความที่ศาลสั่งใหคืนคาธรรมเนียมศาลดวย

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

(สภายังมิไดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ)

-

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

-

หมายเหตุ

-

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

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
ศึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงโรงสรางและการจัดความสัมพันธระหวาง
การบริหารราชการสวนกลางกับสวนภูมิภาคใหมีค วามชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะ
และความคลองตัวในการดําเนินการบริหารราชการใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีความเปนเอกภาพ
สามารถบูรณาการเพื่อเชือ่ มโยงการทํางานในมิติตาง ๆ เขาดวยกัน
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. การจัดความสัมพันธเชิงโครงสรางของการบริหาร เห็นสมควรใหมีการปรับปรุง
การจัดความสัมพันธเชิงโครงสรางของการบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคใหชัดเจน
และไม ซ้ํ า ซ อ น เพื่ อ ให เ กิ ด บู ร ณาการและตอบสนองต อ ป ญ หาของจั ง หวั ด และประชาชน
ในพื้นที่
๒. การจัดความสัมพันธเชิงระบบการบริหาร สมควรมีการจัดความสัมพันธเชิงระบบ
ปริหารระหวางราชการสวนกลางแลราชการสวนภูมิภาค ใหมีการบูรณาการมีเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
๒.๑ ดานอํานาจหนาที่ ควรกําหนดอํานาจหนาที่ของราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค
ใหชัดเจน เพื่อมิใหเกิดความทับซอนกัน
๒.๒ ดานการมอบอํานาจ ราชการสวนกลางควรตองมีการมอบอํานาจใหราชการ
สวนภูมิภาคอยางเพียงพอ
๒.๓ ดานการบริหารงานบุคคล ผูวาราชการจังหวัดควรมีอํานาจกํากับดูแลการทํางาน
ในพื้นที่ สามารถเสนอความดีความชอบตอสวนกลางหรือใหคุณใหโทษแกขาราชการที่ทํางาน
ในพื้นที่ได เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดสามารถทําหนาที่บูรณาการการทํางานในพื้นที่ใหเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
๒.๔ ดานการงบประมาณ ระบบงบประมาณแบบเนนพื้นที่จะเปนเครื่องมือในการ
เชื่อมโยงหรือบูรณาการภารกิจของทุกภาคสวนใหลงไปสูพื้นที่และประชาชนที่เปนรูปธรรมได
๓. การจัดความสัมพันธในดานการกํากับดูแลการบริหารราชการแผนดิน ควรมีกระบวนการ
ในการกํากับดูแลใหราชการสวนภูมิ ภาคไดป ฏิบัติและมีผลสัม ฤทธิ์ ในการปฏิบัติงานตามที่
ราชการสวนกลางไดแบงอํานาจใหไป ทั้งนี้ การนํานโยบายของราชการสวนกลางไปปฏิบัติหนาที่
ในพื้นที่ ควรกําหนดใหมีระบบ การทํางานแบบเบ็ดเสร็จ (One – Stop Service) เพื่อใหราชการ
สวนภูมิภาคสามารถปฏิบัติหนาที่แทนราชการสวนกลางได
นอกจากนี้ ภาครัฐควรใหความสําคัญกับการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่ ง ได กํ า หนดกํ า หนด
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไว

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงาน ก.พ.ร.

๑. การจัดความสัมพันธเชิงโครงสรางของการบริหาร
๑) แนวทางการจั ด ส ว นราชการในภู มิ ภ าคตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ ๔
เมษายน ๒๕๖๐ เขมงวดกับการจัดตั้งหนวยงานสวนกลาง ในภูมิภาคมากขึ้น โดยไมใหจัดตั้ง
หากมีสวนราชการสวนภูมิภาคอยูแลว ซึ่งจะชวยไมใหเกิดความซ้ําซอนกับภารกิจของราชการ
บริหารสวนภูมิภาค ทั้งนี้การถายโอนภารกิจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองพิจารณา
ความพรอมและศักยภาพของแตละทองที่เปนสําคัญดวย
๒) สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการตามขอสั่งการนายกรัฐมนตรีที่ใหหนวยงานปรับ
บทบาทเพื่ อ ปฏิ รู ป ราชการ ๔.๐ โดยกํ า หนดให ส ว นราชการจั ด ทํ า แผนปฏิ รู ป องค ก าร
(Transformation Plan) ซึ่ ง จะนํ า ไปสู ก ารปรั บ เปลี่ ย นบทบาทภารกิ จ และโครงสร า งทั้ ง
สวนกลางและสวนภูมิภาคใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
๒. การจัดความสัมพันธเชิงระบบการบริหาร
ดานอํานาจหนาที่ ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
ลั ก ษณะภารกิ จตามแนวทางการจั ดสว นราชการในภู มิภ าคตามมติค ณะรัฐ มนตรี เมื่ อวันที่
๔ เมษายน ๒๕๖๐
ผลการปฏิบัตติ าม
การมอบอํานาจ กระทรวงมหาดไทยเห็นวาควรพิจารณาทบทวนแนวทางในการ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ มอบอํานาจใหกับผูวาราชการจังหวัดในกรณีที่เกี่ยวของกับการบูรณาการและแกไขปญหาที่จะ
ของรายงานการ
สงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแตง อ.พ.ร. เกี่ยวกับการมอบ
อํานาจ เพื่อเปนกลไกในการกําหนดหลักเกณฑ แนวทาง หรือวินิจฉัยที่เกี่ยวกับการมอบ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ อํานาจตาง ๆ ใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย
ดานการบริหารงานบุคคล กระทรวงมหาดไทยเห็นวาควรใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
พิจ ารณารวมกับหัว หนาสว นราชการตนสังกัดในการประเมินความดีความชอบของหัวหนา
สวนราชการในพื้นที่ รวมทั้งการพิจารณาเพิ่มโควตาพิเศษสําหรับหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดโดยใหครอบคลุมหัวหนาสวนราชการอื่นใหจังหวัดดวย
ดา นงบประมาณ กระทรวงมหาดไทยเห็นดวยกับควรจัดสรรงบประมาณตาง ๆ
ลงในพื้น ที่ ในลักษณะการเนนพื้นที่ โดยจัดสรรวงเงินสนับสนุนในการขับเคลื่อนการแกไข
ปญหาพื้นที่หรือวาระเรงดวนของจังหวัดและอําเภอ
๓. การจัดความสัมพันธในดานการกํากับดูแลการบริหารราชการแผนดิน
หนวยงานตาง ๆ มีความเห็นวากลไกการตรวจสอบในปจจุบันชวยใหการกํากับดูแล
มีความครอบคลุมในทุกมิติไดอยางครบถวน ตลอดจนไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมทั้งใน
รูปแบบประชารัฐและประชาชนดวยแลว

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๔๓. รายงานการพิจารณาศึกษา : การถายโอนภารกิจโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหประเด็นปญหาอุปสรรคในการกระจายอํานาจดานการ
สาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีแผนการดําเนินการถายโอน
สถานีอนามัยใหแลวเสร็จภายในป ๒๕๕๓ ซึ่งมีปญหาอุปสรรคดานความพรอมของทุกฝาย
ที่เกี่ยวของ ทําใหในหวงเวลาที่ผานมาจนถึงป ๒๕๕๙ มีการถายโอนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลเพียง ๕๑ แหง จากทั้งหมด ๙,๗๘๗ แหง
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
คณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่นไดศึกษาการกระจายอํานาจดานการสาธารณสุข
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวเห็นวา
๑) การถายโอนภารกิจดังกลาวตองปรับเกณฑการประเมินความพรอมในการถายโอน
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและเตรียมความพรอมใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
โดยนําการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห งชาติ
(สปสช.) ตามหลักเกณฑในคูมือการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือ
พื้นที่มาเพิ่มในเกณฑประเมินดวย
๒) ตองปรับขั้นตอนในการประเมินเพื่อดําเนินการในการถายโอนใหมีหวงเวลาที่ชัดเจน
และงายในการปฏิบัติจากเดิมที่ประเมินในครั้งเดียวใหประเมินเปนขั้นตอน ซึ่งหากองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นใดสามารถดําเนินการไดตามขั้นตอนกอนเวลาที่กําหนดก็สามารถดําเนินการ
โอนได
๓) การถายโอนภารกิจไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองมีความชัดเจนทั้งในดาน
ภารกิจ บุคลากร งบประมาณ และดานอื่น ๆ ตองปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบสําหรับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลใหชัดเจน ทั้งนี้ ใหกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของต อง
ดําเนินการผลักดัน สนับสนุนและสงเสริมในการเตรียมการกอนการโอนและหลังการถายโอน
๔) ต องให กระทรวงสาธารณสุขพิ จ ารณากํ าหนดรายละเอี ย ดเกี่ ยวกั บการถ ายโอน
ภารกิจดานสงเสริมสุขภาพใหสอดคลองกับขอเสนอดังกลาว และใหสํานักงานคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําขอเสนอไปเปนขอมูลประกอบการ
จัดทํารางแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... และ
รางแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓)

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงสาธารณสุข

กระทรวงสาธารณสุ ขได ประชุ มร วมกั บกระทรวงมหาดไทย สํ านั กงานคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เลขาธิการ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยและผูแทนมูลนิธิเครือขายหมออนามัย พิจารณา
ข อ สั ง เกตและข อ เสนอแนะดั ง กล า วแล ว เห็ น ควรให ก ารถ า ยโอนภารกิ จ ด า นสาธารณสุ ข
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ผานเกณฑการประเมิน
ผลการปฏิบัตติ าม
ความพรอมของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโดยความสมัครใจ รวมถึงความตองการและ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ ประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนหลัก และการปรับเกณฑการประเมินความพรอมและการ
ของรายงานการ
ปรับคณะกรรมการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อรองรับการถายโอน
พิจารณาศึกษา จาก
ภารกิจดานสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดย
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กระทรวงสาธารณสุขมีสวนนํารวม และรางแผนการกระจายอํานาจใหแ กองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... และรางแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ ๓) ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยกระทรวงสาธารณสุข
มีสวนนํารวมและใหกระทรวงสาธารณสุขทําการศึกษาคุณลักษณะ ปจจัยแหงความสําเร็จและ
ปญหาอุปสรรคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หลังการถายโอนภารกิจใหแกองค กร
ปกครองสวนทองถิ่น
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๔๔. รายงานการพิจารณาศึกษา : รายงานการปฏิรูปประเทศดานการเมือง : รางพระราชบัญญัติการเสริมสราง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... เสนอตามรายงาน
ของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง และตามวาระการปฏิรูป
ที่สําคัญเรงดวน (๒๗ วาระ) ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุม “คน”
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการเมือง
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๕๒/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
พิจารณาศึกษา รายงาน “การปฏิรูปประเทศดานการเมือง : รางพระราชบัญญัติการเสริมสราง
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... เสนอตามรายงานของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศดานการเมือง และตามวาระการปฏิรูปที่สําคัญเรงดวน (๒๗ วาระ) ในป
พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุม “คน” โดยมุงเนนพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติการเสริมสรางวัฒนธรรม
ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. ....
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑) ตามที่ กํ า หนดให ค ณะกรมการเสริ ม สร า งวั ฒ นธรรมทางการเมื อ งในระบอบ
ประชาธิปไตยรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ
และนอกระบบ หลักสูตรและฝกอบรมเพื่อสรางวิทยากรเปนวิทยากรตนแบบหรือหลักสูตรอื่นใด
ตามที่แผนแมบทกําหนด นั้น อาจพิจารณาใหสถาบันการศึกษาภายใตการกํากับทีมีจุดเดน
ดานการเมืองและการเผยแพรประชาธิปไตยเปนองคกรที่รวมดําเนินการ
๒) องคประกอบสําคัญของคณะกรรมการเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิ ป ไตย ยั ง เป น ผู ที่ เกี่ ย วข องกั บ การเมื องซึ่ ง อาจเป น อุ ป สรรคต อความสํ าเร็ จ ในการ
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
๓) รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังขาดการกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งจะแสดงใหเห็นวา
ประชาชนมีความเขาใจและไดมีการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ไปในแนวทางที่ดีขึ้นกวาที่ผานมา
๔) หลักการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนหลักการที่ดีและมีประโยชนในการเสริมสราง
วัฒ นธรรมทางการเมือง จึง อาจผลักดัน ใหแ นวทางการเสริม สรางวัฒนธรรมทางการเมือง
ตามพระราชบัญญัตินี้บรรจุไวในแผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง และการศึกษา และ
หากสามารถผลักดันใหเปนหนึ่งในแผนยุทธศาสตรชาติไดก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ปจจุบันพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผลการปฏิบัตติ าม
มีผลบังคับใช และสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีประกาศ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่องแตงตั้ง
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ คณะกรรมการปฏิ รู ป ประเทศด านตา ง ๆ จํ า นวน ๑๑ คณะ โดยสํ า นั กงานคณะกรรมการ
ของรายงานการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทําหนาที่สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูป
พิจารณาศึกษา จาก
ซึ่งอยูระหวางจัดทํารางแผนปฏิรูปประเทศ และเห็นวาขอสรุปของรายงานฉบับนี้ เกี่ยวของโดยตรง
หนวยงานที่เกี่ยวของ กั บคณะกรรมการปฏิ รู ปประเทศด านการเมื อง จึ งนํ าส งให คณะกรรมการเพื่ อใช ประกอบการ
พิจารณาจัดทํารางแผนปฏิรูปประเทศดานการเมืองตอไป
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๔๕. รายงานการพิจารณาศึกษา : ปญหาวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : กรณีศึกษาปญหาน้ําเสีย
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๕๙/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันศุกรที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
ศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาน้ําเสียในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. ขอเสนอแนะทั่วไป ปรับปรุงแกไขตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ดังนี้
ตนน้ํา สรางจิตสํานึกละความตระหนักรูของประชาชนโดยใหประชาชนรับรูถึงพิษภัย
จากน้ําเสีย หนาที่และการมีสวนรวมในการปองกันและลดการเกิดน้ําเสีย การปรับปรุงกฎหมายและ
พัฒนากลไกในการแกไขปญหาน้ําเสีย วางแผนระบบบําบัดน้ําเสียไวในผังเมือง รวมทั้งนํามาตรการ
ทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมมาใชในการแกไขปญหา
กลางน้ํา จัด การหรือบํา บัด น้ํา เสีย กอนปลอยออกจากแหลง กํา เนิด ทั้ง ดว ยการ
บัง คับใชกฎหมายอยางจริงจัง การมีมาตรการในการตรวจสอบการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย
ของสถานประกอบการ การสนับสนุน และสรางแรงจูงใจใหประชาชนที่ไมอยูในเขตบริการ
บําบัดน้ําเสียติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ (On-Site) ที่ไดมาตรฐาน
ปลายน้ํา บําบัดน้ําเสียภายหลังจากถูกปลอยมาจากแหลงกําเนิด รวมทั้งการนําน้ํา
ที่บําบัดแลวมาใชประโยชนตอไป สรางระบบรวบรวมน้ําเสีย การนอมนําศาสตรพระราชา
ในการจัดการน้ําเสียมาประยุกตใชอยางจริงจัง และมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
บําบัดน้ําเสียอยางตอเนื่อง
๒. ขอเสนอแนะการแกไขปญหาน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร
๑) ควรพิจารณาการใชคูคลองในพื้นที่ใหไดประโยชนสูงสุดทั้งในการปองกันน้ําทวม
และการแกไขปญหาน้ําเสีย รวมทั้งพิจารณาการใชอุโมงคระบายน้ํา เพื่อสนับสนุนการแกไข
ปญหาน้ําเสีย
๒) ควรพิจารณาการสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวมขนาดเล็กในบางพื้นที่ และควร
ศึกษาความเปนไปไดในการใชพื้นที่บริเวณปากซอยกอนลงสูทอระบายน้ําริมถนน และปากคลอง
กอนลงสูคลองใหญหรือแมน้ํา
๓) ควรพิจารณาทําทอระบายน้ําเสียแยกออกจากทอระบายน้ําฝน ในพื้นทีม่ ีระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม และมีความหนาแนนสูงของกิจกรรมที่เปนแหลงกําเนิดน้ําเสีย
๓. ขอเสนอแนะการแกไขปญหาน้ําเสียของปริมณฑล
๑) ควรเร ง รั ด จั ด การแก ไ ขป ญ หาระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย รวมที่ ค ลองด า น เพื่ อ ให
สามารถใชในการบําบัดน้ําเสียใหจังหวัดสมุทรปราการ
๒) องค กรปกครองส ว นท องถิ่ น ควรพิ จ ารณาถึ ง ความเป น ไปได ใ นการจู ง ใจให
ประชาชนใหความรวมมือในการติดตั้งที่ดักไขมันและถังบําบัดสําเร็จรูป

๓) ปจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนในรูปอาคารชุด และหมูบานจัดสรรจะอยูใน
เขตปริมณฑลเพิ่มมากขึ้น จึงควรมีการวางระบบทอรวบรวมน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้าํ ฝน
และติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียรวมของแตละหมูบานจัดสรรและอาคารใหพรอมรองรับตั้งแตเริ่มแรก
และมีระบบติดตามตรวจสอบการทํางานของระบบอยางตอเนื่อง และรายงานผลใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของดําเนินการตอไป
๔. ขอเสนอแนะการแกไขปญหาน้ําเสียที่เชื่อมโยงระหวางกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลควรมีการประสานงานดานการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
ใหสามารถสนับสนุนกันและกันได รวมทั้งบูรณาการดานการบริหารจัดการขอมูลเพื่อการจัดการ
น้ําเสียดวย
๕. ขอเสนอแนะการแกไขปญหาน้ําเสียดานกฎหมาย
๑) ควรปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับน้ําเสียที่กระจัดกระจายอยูหลายฉบับให
เชื่อมโยงกันและสรางบูรณาการกฎหมาย
๒) ควรปรับปรุงแกไขกฎหมายและองคกรผูรักษาการตามกฎหมาย ใหมีความชัดเจน
สอดประสานกันและไมขัดแยงกัน
๓) ควรปรับปรุงแกไขบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหมีเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวของกับเรื่องน้ําเสีย หรือแยกบัญญัติ
ใหเปนพระราชบัญญัติการจัดการน้ําเสียเปนการเฉพาะ
๔) ควรทบทวนและปรับปรุงแกไขการจัดแบงองคกรตามโครงสรางในปจจุบันวามี
ความเหมาะสมเพียงใดกับการทํางานเกี่ยวกับน้ําเสียเชิงบูรณาการ
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๑. ขอเสนอแนะทั่วไป
ต น น้ํ า หน ว ยงานในพื้ นที่ปริ ม ณฑลส วนใหญรวมทั้ง กรุง เทพมหานครมี กิ จกรรม
แนวทางสรางจิต สํา นึกและความตระหนักรู ทั้ง นี้หนวยงานที่เกี่ย วของจะรับขอเสนอแนะ
ในประเด็นของตนน้ําไปดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรมมากขึ้น
การปรั บปรุ งกฎหมายและพั ฒนากลไกในการแก ไขป ญหาน้ํ าเสี ย กระทรวงทรั พยากร
ผลการปฏิบัตติ าม
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูระหวางการเสนอรางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
สิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับใหม
ของรายงานการ
เรื่องการวางแผนระบบบําบัดน้ําเสียในการวางผังเมือง หนวยงานในพื้นทีเ่ ห็นวาการ
พิจารณาศึกษา จาก
วางผังเมืองใหมีระบบบําบัดน้ําเสียไวยังมีความจําเปน และจะรับขอเสนอแนะไปประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินงานในระดับจังหวัดตอไป
กลางน้ํา การจัดการน้ําเสียกับแหลงกําเนิดกรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑล
จะใชมาตรการบังคับใชกฎหมายควบคูไปกับการสนับสนุนสรางแรงจูงใจ นอกจากนี้ หนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดมีการผลักดันใหมีการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียตั้งแตการขออนุญาตและเห็นวา
การรณรงคในสวนของชุมชนตองมีการสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหกับประชาชน
เพิ่มมากขึ้นดวย

ปลายน้ํา ปจจุบันกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการปรับรูปแบบของการจัดการ
น้ําเสียในภาพรวมของพื้นที่จากระบบบําบัดน้ําเสียขนาดใหญซึ่งมีขอจํากัดในเรื่องการหาพื้นที่
กอสรางมาเปนระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็กที่ใชพื้นที่นอยกวา ทั้งนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของจะนํา
ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ไปปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการนอมนํา
ศาสตรพระราชามาประยุกตใชในการจัดการน้ําเสียบริเวณแหลงน้ําตาง ๆ
๒. การแกไขปญหาน้ําเสียของกรุงเทพมหานคร
๑) กรุงเทพมหานครกําลังดําเนินการแกไขปญหาน้ําเสียในคลองแสนแสบและ
คลองลาดพราวใหเห็นเปนรูปธรรม เพื่อเปนตนแบบในการนําไปใชกับคลองอื่น ๆ ตอไป
๒) การใชอุโมงคระบายน้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจําเปนตองศึกษาถึงความเปนไปไดกอน
๓) สํา หรับ การกอสรางระบบบําบัด น้ําเสีย ขนาดเล็กขนาดเล็กตามพื้นที่ตาง ๆ
และการใชพื้นที่สวนสาธารณะมากอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย กรุงเทพมหานครไดดําเนินการแลว
ในบริเวณสวนวชิรเบญจทัศ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครรับประเด็นเรื่องการใชทอระบายน้ําเสีย
แยกออกจากทอระบายน้ําฝนไปพิจารณาดําเนินการ
๓. ขอเสนอแนะการแกไขปญหาน้ําเสียของปริมณฑล
๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีการศึกษาประเมินศักยภาพ
ทางเทคนิคและการยอมรับของประชาชนสําหรับการใชประโยชนของโครงการระบบรวบรวม
และบํา บัด น้ํา เสีย แตเ นื่องจากคดีค ลองดา นยัง อยูระหวา งการพิจ ารณาของศาลปกครอง
จึงยังไมสามารถดําเนินการเรื่องดังกลาวไดจนกวาศาลปกครองจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด
๒) องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ปริมณฑลมีการสนับสนุนการติดตั้งถังดักไขมัน
แตมีปญหาเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติที่ไมสามารถติดตั้งได ทั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาแนวทางจูงใจ
แนวทางอื่น ๆ ตอไป
๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีนโยบายสงเสริมใหใชทอรวบรวม
น้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน ทั้งนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของรับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
และจะผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการดําเนินการเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
๔. การแกไขปญหาน้ําเสียที่เชื่อมโยงระหวางกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
กรุงเทพมหานครมีการตรวจวักคุณภาพน้ําคลองทั้งหมดในพื้นที่ จํานวน ๒๘๖ จุด
๑๖๒ คลอง และยิ น ดี ส นั บ สนุ น ข อมู ล ให กับ จั ง หวั ด ในพื้ น ที่ ป ริ ม ณฑลให ส ามารถนํ า ไปใช
ประโยชนได ในอนาคตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติปละสิ่งแวดลอม โดยกรมควบคุมมลพิษ
จะมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อรวบรวมขอมูลดานสิ่งแวดลอมและ
บูรณาการขอมูลรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
๕. การแกไขปญหาน้ําเสียดานกฎหมาย
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูระหวางการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งจะแกไขใหครอบคลุมปญหา
ความซ้ําซอนและการจัดการน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในสวนของการทบทวน ปรับปรุง
แกไข และการจัดแบงองคกร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีนโยบายที่จะให
โอนองคการจัดการน้ําเสียไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อใหมีการสนับสนุนการบริหารจัดการ
น้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๔๖. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง “การแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม”
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบ
ราชการไทยใหเปนรูปธรรม
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๘๓/๒๕๕๙
วันศุกรที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
สงขอสังเกต
วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙
สาระสําคัญ
ศึกษาปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทย และมีขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหา
ระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
๑. ขอเสนอแนะการดําเนินงานดานนิติบัญญัติ รัฐสภาควรมีการศึกษาเชิงวิจัยและ
วิเคราะหถึง กฎหมายตาง ๆ ที่ออกมาบัง คับ ใชวา จะมีประสิทธิภ าพเพีย งใดในสังคมไทยที่
มักจะมีปญหาในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย การศึกษาทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การบริหารงานบุคคลของขาราชการทุกประเภทและผลของการบังคับใช รวมทั้งการแกไข
ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสังคมไทย นอกจากนี้ฝายนิติบัญญัติ
ยังควรติดตาม ตรวจสอบ โดยการตั้งกระทูถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของรัฐบาล
ตลอดจนการใหความเห็นชอบและการสรรหาผูดํารงตําแหนงที่สําคัญตองพิจารณาอยางละเอี ยด
รอบคอบ
๒. ขอเสนอแนะการดําเนินการดานบริหาร รัฐบาลควรใหความสําคัญในทางปฏิบัติ
อยางจริงจังที่จะทําใหเกิดการแกปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม ดวยการที่
ผูนําระดับสูงตองเปนแบบอยางที่ดี และถือปฏิบัติตามระบบคุณธรรม ใชหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง
ใหสวนราชการทุกประเภททุกหนวยงานมีการจัดทํากฎระเบียบเพื่อใชในการบริหารงานบุคคล
ดานตางๆ อีกทั้งตองประเมินภารกิจใหเหมาะสมกับขนาดองคกรไมปลอยใหขนาดองคกรของ
องคกรเติบโตอยางไมสมเหตุสมผล จนเกิดปญหาอันจะนําไปสูการแยงชิงตําแหนงที่จะเอื้อใหเกิด
ระบบอุปถัมภ นอกจากนี้รัฐบาลควรศึกษาแนวทางความเปนไปไดในการจัดตั้งองคกรสําคัญที่มีผล
ตอการบริหารงานบุคคลของราชการ
๓. ขอเสนอแนะการดําเนินการดานตุลาการและกระบวนการใหความเปนธรรม
หน ว ยงานที่เกี่ ยวของกับการพิจารณาอุ ทธรณ ร องทุ กข และคดี ควรลดขั้นตอน
ระยะเวลาในกระบวนการเรียกรองความเปนธรรมใหมคี วามสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม เขาถึงงาย
มีบทลงโทษที่สอดคลองกับความรายแรงของการกระทําความผิดและลงโทษอยางเด็ดขาด
รวมทั้งกําหนดใหมีระบบคุมครองพยานและบุคคลผูแจงเบาะแสหรือใหขอมูลภายในองค กร
และควรเผยแพรผลของคดีอันเกิดจากการทุจริตในระบบราชการใหสาธารณะชนไดรับทราบ
๔. ขอเสนอแนะการดําเนินการดานสังคมและการรับรู การอบรมปลูกฝงและสราง
ความรูค วามเขา ใจใหแ กขา ราชการและประชาชนมีจิต สํา นึกความรับ ผิด ชอบ รูจัก หนา ที่
ตอบแทนคุณแผนดิน ชี้ใหเห็นโทษและพิษภัยของระบบอุปถัมภ โดยเริ่มตั้งแตเด็กเล็กจนถึง
ผูใหญ สื่อมวลชนควรนําเสนอขาวการใชระบบอุปถัมภ การทุจริตคอรรัปชัน รวมทั้งผลเสียหาย

ที่เกิดขึ้นใหกับสังคมไดรับรูอยางตอเนื่อง สวนภาคประชาชนตองรูเทาทันขอมูลขาวสารและ
สนใจติดตามขอมูลขาวสารของบานเมืองอยางมีวิจารณญาณ รวมทั้งแจงเบาะแสการกระทําผิด
และรวมคัดคานนโยบายที่กอใหเกิดความเสียหายตอสวนรวม นอกจากนี้ สถาบันการศึกษา
ควรจัดอบรม ปลูกฝง และวางกรอบของหลักสูตรเพื่อประโยชนแกบานเมืองใหแกเจาหนาที่
ของภาครัฐและเอกชน
ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงาน กพ.

ผลการปฏิบัตติ าม
สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. และหน ว ยงานที่เกี่ ย วข อง เห็ น ด ว ยในหลั กการตามข อเสนอของ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทย
ของรายงานการ
ใหเปนรูปธรรม ในภาพรวม โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาระบบ
พิจารณาศึกษา จาก
อุปถัมภในแตละดานตามบทบาท ภารกิจ อํานาจหนาที่ของหนวยงาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๔๗. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรือ่ ง การศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแกไขกฎหมายวาดวย
การคุม ครองผูบ ริโภค
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางแกไขกฎหมาย
วาดวยการคุมครองผูบริโภค
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางการแกไขกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ลาสมัยเพราะใชบังคับมาเปนเวลานาน ใหมีบทบังคับที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมปจจุบัน ตลอดจนสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
คณะกรรมาธิการวิสามัญไดยกรางแกไขพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒
โดยหารือกับทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ ตลอดจนทําการศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายและโครงสรางหนวยงานคุมครองผูบริโภคในตางประเทศทั้งในสหรัฐฯ ญี่ปุน เกาหลีใต
และสิงคโปร โดยไดเสนอประเด็นแกไขตาง ๆ ดังนี้
๑. ใหค ณะกรรมการคุม ครองผูบ ริโ ภคมีบ ทบาทเพิ่ม ขึ้น ในฐานะเปน ผูกํา หนดและ
บู รณาการนโยบาย กํ าหนดกฎเกณฑ สั่ งการด านการคุ มครองผู บริ โภค (Regulator) ตลอดจน
พิจารณาปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากกรอบของพระราชบัญญัติคุมครองผูบริ โภค
พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยเฉพาะประเด็นคุมครองผูบริโภคที่ยังไมมีหนวยงานใดกํากับดูแลเปนการเฉพาะ
รวมทั้งวางแนวทางหรือแผนงานดานคุมครองผูบริโภคที่ควรจะเปนในอนาคต
๒. ใหระบบงานและภารกิจคุมครองผูบริโภค (Operator) มีการกระจายอํานาจลงไป
ระดับภูมิภาคและจังหวัดใหมากยิ่งขึ้น
๓) ใหเกิดการเรงรัดกระบวนการแกไขยุติขอพิพาทใหแกผปู ระกอบการ
๔) เพิ่มบทบาทองคกรเอกชนในการเปนพันธมิตรเพื่อคุมครองผูบริโภค

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ไดมีหนังสือแจงหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
ผลการปฏิบัตติ าม
คุมครองบริโภค เพื่อขอรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการพิจารณาศึกษา
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ดังกลาว โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของ จํานวน ๒๔ หนวยงาน ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
ของรายงานการ
คุ ม ครองผู บ ริ โ ภค เห็ น ว า รายงานการพิ จ ารณาดั ง กล า วมี ข อ เสนอแนะให มี ก ารยกร า ง

พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ

พระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติหลักการ
เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ ในหลายประเด็น และมีบางประเด็นที่มีความแตกตาง ในสวน
ความเห็นของหนวยงานตาง ๆ สวนใหญเห็นชอบในหลักการของรายงานการพิจารณาดังกลาว

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

-

๔๘. รายงานการพิจารณาศึกษา : ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยการกําหนดคดี
หลัก เกณฑ วิธีก าร และเงื่อนไขในการขอบัง คับ คดีต ามคํา พิพากษา
ศาลปกครองชั้นตน พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับ
หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาที่ของรัฐที่มิไดปฏิบัติตามคําบังคับ
ของศาลปกครอง ใหถูกตอง ครบถวน หรือปฏิบัติลาชาเกินสมควร พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการสามัญ พิจารณาศึกษาระเบียบของที่ป ระชุม ใหญตุลาการ
ในศาลปกครองสูงสุดวาดวยการกําหนดคดี หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขอบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบีย บของที่ป ระชุม ใหญตุล าการในศาลปกครองสูง สุด วา ดว ยหลัก เกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข ในการปรับ หนว ยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ข องรัฐ
ที่มิไดปฏิบัติตามคําบังคับของศาลปกครองใหถูกตอง ครบถวนหรือปฏิบัติ
ลาชาเกินสมควร พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
วันศุกรที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
เนื่ องจากมี การอุ ท ธรณ คํ า พิ พ ากษาต อศาลปกครองสู ง สุ ด ซึ่ ง หากคํ า พิ พ ากษาศาล
ปกครองสูงสุดมีผลทําใหคําพิพากษาหรือคําบังคับของศาลปกครองชั้นตนเปลี่ยนแปลงไป ก็อาจ
สงผลกระทบตอการดําเนินการบังคับตามคําพิพากษาของศาลชั้นตนที่ไดดําเนินการไปแลว
หรืออาจสรางความเสียหายเพิ่มเติมที่ยากแกการเยียวยาได ดังนั้น ในการพิจารณาคําขอใหมี
การปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลชั้นตนโดยไมตองรอจนกวาคดีจะถึงที่สุด จึงควรกําหนดแนวทาง
ที่ควรนําไปใชในการพิจารณาดวย ดังเชนที่ไดกําหนดไวในมาตรา ๖๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติใหศาลคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐและปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแก
การบริหารงานของรัฐประกอบดวยหรือตามขอ ๗๒ วรรคสาม ของระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่บัญญัติใหศาล
พิจารณาวาตองไมทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงที่ยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง
หรือตองไมเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐหรือแกบริการสาธารณะ ซึ่งแนวทางตามกรณี
นี้ควรกําหนดตามที่เหมาะสมแกกรณี ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกตางจากที่กําหนดไวในมาตรา ๖๖
วรรคสอง หรือขอ ๗๒ วรรคสาม ก็ได ทั้งนี้ เพื่อเปนการคุมครองประโยชนสาธารณะหรื อ
ประโยชนของคูกรณี

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ควรเพิ่มเติมเนื้อหาไวในระเบียบดังกลาว โดยกําหนดเปนแนวทางวา “ในการที่ศาล
ปกครองสู ง สุ ด จะมี คํ าสั่ง ให ปฏิ บั ติต ามคํ าบัง คั บของศาลปกครองชั้ นต น ให คํ า นึ ง ถึ ง ปญหา
อุปสรรคที่อาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรางแรงที่ยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลังและ
ปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหารงานของรัฐหรือแกบริการสาธารณะประกอบดวย”
ทั้งนี้ ศาลปกครองจะไดรีบไปดําเนินการออกประกาศหรือคําแนะนําของประธานศาลปกครอง
สูงสุด เพื่อกําหนดแนวทางการใชดุลพินิจในเรื่องนี้
ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ศาลปกครอง

ประธานศาลปกครองสูงสุด ไดออกประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เรื่อง การพิจารณา
คําขอใหมีการปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนโดยไมตองรอจนกวาคดีจะถึงที่สุด
ผลการปฏิบัตติ าม
โดยประกาศไดมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เปนตนไป โดยมีสาระสําคัญวา
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ในการพิจารณาคําขอใหมีการปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนโดยไมตองรอจนกวา
ของรายงานการ
คดีจะถึงที่สุด ใหศาลปกครองสูงสุดคํานึงถึงเหตุดังตอไปนี้ประกอบดวย
พิจารณาศึกษา จาก
(๑) ปญหาอุปสรรคที่อาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงที่ยากแกการเยียวยาแกไข
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ในภายหลังหากใหมีการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนไปกอนที่คดีจะถึงที่สุด
(๒) ปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหารงานของรัฐหรือแกบริการสาธารณะ
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ

การออกประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดดังกลาวเปนการสอดคลองกับขอสังเกตของ
คณะกรรมาธิการ ในการที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งใหปฏิบัติตามคําบังคับของศาลปกครองชั้นตน
ใหคํานึงถึงปญหาอุปสรรคที่อาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรางแรงที่ยากแกการเยียวยาแกไข
ในภายหลังและปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นแกการบริหารงานของรัฐหรือแกบริการสาธารณะ
ประกอบดวย

หมายเหตุ

-

๔๙. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง สภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหาที่อยูอาศัยของคนจนเมือง
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแกไขปญหาที่อยูอาศัยของคนจนเมือง
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันจันทรที่ ๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
จากการพิจารณาศึ กษาทํ าให พบป ญหา อุปสรรค และขอจํากั ดในการแกไขปญหาและ
พัฒนาที่อยูอาศัยของคนจนเมืองในเรื่องขอจํากัดในเชิงนโยบาย กฎหมาย และกลไกการพัฒนาที่อยู
อาศัย ในระดับ ชาติที่ผา นมายัง ไมมีการกํา หนดประเด็น ที่อยูอาศัย ใหเปน นโยบายหลัก ใน
ระดับ ชาติ ทํ า ให ก ารพั ฒ นาที่ อ ยู อ าศั ย กระจายดํ า เนิ น การอยู ใ นหลายกระทรวง หลาย
คณะกรรมการ ขาดการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ทั้งชุมชน นักวิชาการ และภาคเอกชน
ขาดการบูรณาการการทํางานรวมกันของหนวยงานตาง ๆ มีการกระจุกตัวของการถือครองที่ดิน
ขาดการวางแผนดานที่อยูอาศัยเพื่อรองรับโครงการพัฒนาขนาดใหญรวมทั้งแรงงานอพยพที่เขา
มาสูเมือง
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ควรใหมีการตราเปนกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพื่อเปนกฎหมายหลักในการดําเนินการ
ด านที่ อยู อาศั ยของชาติ รวมทั้ งกํ าหนดแนวทางในการจั ดตั้ งกองทุ นเพื่ อที่ อยู อาศั ยแห งชาติ
การผลักดันใหมี พระราชบั ญญัติ กองทุนธนาคารที่ดิน พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดิ นอั ตรากาวหน า
และพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร เปนตน และรัฐบาลตองมี
นโยบายที่ชัดเจนในการใหหนวยงานที่มีหนาที่ในการแกปญหาที่อยูอาศัย เชน สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน (องคการมหาชน) และการเคหะแหงชาติ สามารถนําที่ดินเหลานั้นมาพัฒนาเปน
โครงการที่อยูอาศัยรองรับคนจนเมือง และผูมีรายไดนอย ควรใหมีการผลักดันใหกฎหมายเกี่ยวกับ
กิจกรรมเพื่อสังคม (Social Enterprise) มีผลบังคับใชโดยเร็ว ในการแกไขปญหาและพัฒนา
ที่อยูอาศัยตองเพิ่มบทบาทองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหสามารถดําเนินการแกไขปญหาที่อยูอาศัย
ไดครอบคลุม โดยการปรับแกกฎ ระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นสามารถใชงบประมาณพัฒนาของทองถิ่นตนเอง รัฐบาลควรมีนโยบายใหหนวยงาน
รัฐที่ดําเนินโครงการตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอประชาชนใหคิดงบประมาณในการอุดหนุนดานการ
แกไขปญหาที่อยูอาศัย และการพัฒนาสาธารณูปโภคเปนตนทุนในโครงการเพื่อใหประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบสามารถนํางบประมาณที่ไดรับไปจัดสรางโครงการที่อยูอาศัยใหมได รวมถึงการจั ดตั้ง
กองทุนสวัสดิการระดับชุมชนและระดับเมือง

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

(สภายังมิไดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ)

-

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

-

๕๐. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การศึกษาและเตรียมความพรอมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช
ไฟฟาเปนพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย
คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเตรียมความพรอมกับการพัฒนาเทคโนโลยี
การใชไฟฟาเปนพลังงานในการขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย
ที่ประชุมสภา
มีมติเห็นชอบดวย
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ
และสงขอสังเกต
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗
สรุปสาระสําคัญ
ของรายงาน
การพิจารณาศึกษา

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
สงขอสังเกต
วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
สาระสําคัญ
ศักยภาพของประเทศไทยมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียานยนตแบบปจจุบัน
ไปเปนยานยนตไฟฟา โดยรัฐบาลและหนวยงานทุกภาคสวนไดตระหนักถึงความสําคัญในการ
ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตในปจจุบนั ทีจ่ ะไดรับผลกระทบทั้งดานที่
เปนโอกาสและภัยคุกคาม ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญมุงเนนใหประเทศไทยสามารถบูรณาการ
ความสามารถของอุตสาหกรรมไทยใหสวนตาง ๆ ใหเกิดอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาไดสอดคลอง
ทันเวลากับความกาวหนาของเทคโนโลยีนี้ โดยที่ยังสามารถรักษาระดับการผลิตและการจําหนาย
ยานยนตสันดาบภายในที่ประเทศไทยเปนฐานการผลิตใหญในภูมิภาค และเตรียมแผนการรับผล
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทจี่ ะทําใหอุตสาหกรรมชิ้นสวนบางประเภทที่อาจตองมีการปรับตัวสูง
ใหไดรับผลกระทบทางลบนอยที่สุด
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
- หนวยงานภาครัฐควรสงเสริมลงทุนการผลิตรถยนตไฟฟาโดยคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนควรสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตรถยนตไฟฟา กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะที่สําคัญ
เชน มอเตอร แบตเตอรี่ BMS (Battery Management System) และ DCU (Drive Control Unit)
สําหรับรถยนตไฟฟา และกิจการใหบริการอัดประจุไฟฟาสําหรับรถยนตไฟฟา ควรกําหนดใหผูที่
ไดรับการสงเสริมอาจไดรับสิทธิประโยชนไมตางจากการสงเสริมในอุตสาหกรรมยานยนตที่ผานมา
- หนวยงานภาครัฐควรสนับสนุนสงเสริมสําหรับการผลิตรถยนตรับจางสามลอที่ขับเคลื่อน
ดวยพลังงานไฟฟา (รถตุกตุก) หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของควรพิจารณาใชมาตรการตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการลงทุนเหมือนกับกรณีการสงเสริมการผลิตรถยนตไฟฟา รวมไปถึงการใหทุน
สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาการผลิตรถยนตรับจางสามลอที่ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา
การอบรมและพัฒนาบุคลากรใหสามารถมีความรูและความเชี่ยวชาญในการผลิตรถยนตรับจาง
สามลอที่ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา
- หนวยงานภาครัฐควรสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อจัดจางรถยนตไฟฟา
มาใชในหนวยงานราชการ หนวยงานภาครัฐควรสนับสนุนกิจการรถยนตไฟฟาดวยการพิจารณา
จัดซื้อจัดจางรถยนตไฟฟามาใชในหนวยงานราชการ โดยมีการกําหนดรายละเอียดในกฎหมาย
หรือระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อรองรับการดําเนินการดังกลาว

ที่ประชุมสภา
มีมติรับทราบผล
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

การประชุมสภา ครั้งที่ ๖๘/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

หนวยงานที่รับผิดชอบ

กระทรวงพลังงาน

- สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ไดดําเนินการซึ่งสอดคลองตามขอเสนอแนะ
แลวโดยไดออกประกาศที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่อง นโยบายการสงเสริมการลงทุนการผลิตรถยนตไฟฟา
ชิ้นสวน และอุปกรณ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยไดใหการสงเสริม ๔ รายการหลัก
(๑) สง เสริมการผลิตที่เกี่ยวของกับรถยนตไฟฟาทั้งหมด (๒) สง เสริมชิ้นสวน ๑๓ รายการ
(๓) สงเสริมสถานีอัดประจุ (๔) สงเสริมการผลิตรถโดยสารไฟฟา
- การสนับสนุนการผลิตรถชนิดตาง ๆ ดังนี้
ผลการปฏิบัตติ าม
- รถสามลอไฟฟา (รถตุกตุกไฟฟา): กองทุนเพื่อการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
สงเสริมไดใหเงินสนับสนุนโครงการเปลี่ยนแปลงรถสามลมเครื่องยนตเปนรถสามลอไฟฟา
ของรายงานการ
- แท็กซี่ไฟฟา: คณะรัฐมนตรีไดมีมอบหมายใหกระทรวงพลังงานศึกษาการนําแท็กซี่
พิจารณาศึกษา จาก
มาปรับเปลี่ยนเปนรถยนตขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา ซึ่งกระทรวงพลังงานอยูระหวางเตรียม
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การศึกษา
- รถโดยสารไฟฟา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน มีนโยบายสงเสริม
การผลิตแลว
- สํานักงบประมาณกําหนดใหหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ สามารถจัดซื้อรถยนตไฟฟาแบบแบตเตอรี่ได โดยมีเปาหมายใหมีสัดสวนการใชประมาณรอยละ ๒๐ ของรถยนตใหม
ทั้งหมดที่หนวยงานจัดซื้อ กําหนดบัญชีคุณลักษณะเฉพาะและบัญชีราคาของรถยนตไฟฟ าแบบ
แบตเตอรี่ และเพิ่มเติมรถยนตไฟฟาแบบแบตเตอรี่เขาไปในบัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐไทย
การติดตามขอสังเกต/
กระทรวงพลังงานในฐานะหนวยงานหลักไดรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของดําเนินการ
ขอเสนอแนะของ
สอดคลองกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญอยางครบถวน
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ
หมายเหตุ

-

