
๑. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง พลังงานทดแทนจากพืชที่เหมาะสมสําหรบัประเทศไทย   
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธกิารการพลังงาน 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๗๙/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 เนื่องจาก “พลังงาน” เปนเร่ืองที่ไดรับความสนใจจากสาธารณชนเปนอยางมาก 
ในปจจุบัน และพลังงานที่นํามาใชสวนใหญเปนพลังงานจากฟอสซิล ซึ่งราคามีแนวโนมปรับตัว
สูงข้ึนอยางตอเนื่อง อีกทั้งยังเปนพลังงานที่ใชแลวหมดไป อยางไรก็ตาม มนุษยมีทางเลือก 
ในการใชพลังงานมากข้ึน โดยเฉพาะการใชพลังงานทดแทนจากพืชที่สามารถปลูกหมุนเวียน
ใชไดไมมีวันหมด 
 คณะกรรมาธิการการพลังงานจึงไดทําการศึกษา เร่ือง พลังงานทดแทนจากพืชที่เหมาะสม
สําหรับประเทศไทย โดยเปนการศึกษาที่เก่ียวของกับการนําพืชไปใชในการพัฒนาเปนพลังงาน
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 และข้ีเลื่อยจากยางพารา นํามาผลิตไฟฟาไดรวม ๑,๑๐๐ เมกะวัตต 
 แตอยางไรก็ตาม พบวาอุปสรรคสําคัญในการนําพืชพลังงานมาพัฒนาเปนพลังงาน
ทดแทนยงัคงมีอยู ไดแก  
 ๑.  การนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ เมื่อเขาสูข้ันตอนการปฏิบัติพบวาเกิดความลาชาและ
ยังขาดประสิทธิภาพ  
 ๒.  ดานการสงเสริมการพัฒนา พบวาตองใชพื้นที่ในการเพาะปลูกเปนจํานวนมาก  
มีการลงทุนสูงในระยะเร่ิมตน ใชระยะเวลานานกวาจะไดผลผลิตและคืนทนุ การขาดองคความรู
ในการเพาะปลูกและการบริหารจัดการ รัฐไมมีการจําแนกพื้นที่ (Zoning) และไมมีการจัดทํา
ฐานขอมูลการปลูกพืชเพื่อใหเกษตรกรนําไปใชประโยชนในดานการวางแผน   
 ๓. ดานระบบโครงสรางพื้นฐาน พบวาตองมีการลงทุนเพื่อขยายระบบสายสงไฟฟา
เพิ่มข้ึนจากที่มีอยู และระบบการขนสงวัตถุดิบเขาสูกระบวนการผลิตยังไมเอ้ืออํานวย  
 
 



 ดังนั้น จึงพบวาพลังงานทดแทนจากพืชที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยควรจะอยูใน
รูปแบบของการรวมกลุมในลักษณะวิสาหกิจชุมชน เพื่อใหชุมชนเปนทั้งผูผลิตและผูบริโภค 
ซึ่งถือเปนการพึ่งพาและเอ้ือประโยชนตอกันและกัน อันจะสงผลใหการลงทุนไมสูงมากนักและ
การขนสงวัตถุดิบเปนไปไดอยางสะดวก 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 จากผลการพิจารณาศึกษา คณะกรรมาธิการการพลังงานจึงมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
โดยสรุปดงันี ้
 ขอเสนอแนะในเชิงบริหาร ประกอบดวย  
 ๑. การสงเสริมการผลิตพลังงานไฟฟาจากพืชพลังงาน  
 ๒. เรงรัดการจําแนกพื้นที่ปลูกพืช (Zoning)  
 ๓. พัฒนานโยบายเก่ียวกับการปลูกพืชพลังงาน  
 ๔. พัฒนามาตรการ นโยบายในการสนับสนนุดานราคาของพชืพลังงานทดแทน  
 ๕. พัฒนาการบริหารจัดการสายสงไฟฟาเพื่อรองรับโรงไฟฟาชีวมวลและโรงไฟฟา 
กาซชีวภาพที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  
 ๖. พัฒนากลไกในการกํากับดูแลและติดตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกใหมีศักยภาพและมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  
 ๗. ดําเนินการสนับสนุนใหมีพระราชบัญญัติพลังงานทดแทนใหสามารถรองรับตอการใช
พลังงานของประเทศในอนาคตตอไป 
 ขอเสนอแนะในเชิงวิชาการ  
 ควรดําเนินการสรางตนแบบของวิสาหกิจชุมชนดานพืชพลังงาน ซึ่งมีลักษณะเปนแบบ
พันธะสัญญาผูกพันพึ่งพากัน ๓ ฝาย คือ  
 ๑. เกษตรกรผูปลูกพืชพลังงาน  
 ๒. เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว และ  
 ๓. ผูประกอบการโรงไฟฟากาซชีวภาพขนาดไมเกิน ๑ เมกะวัตต เพื่อสรางองคความรู
เก่ียวกับการผลิตพลังงานทดแทนจากพืชพลังงานในระดับชุมชน เพื่อใหเกิดการใชพลังงาน
อยางมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน 
 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๐/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
๒. กระทรวงพลังงาน 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/
๑๓๕๐๙ เร่ือง ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง พลังงานทดแทนจากพืช 
ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแหงชาติ 
เรียน เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหนาที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติ เพื่อแจงผลการพิจารณา
ของกระทรวงที่เก่ียวของ ไดแก กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงพลังงาน ปรากฏขอมูล
โดยสรุป ดังนี้ 
 ๑. กระทรวงเกษตรและสหกรณ 



     กระทรวงเกษตรและสหกรณมีความเห็นสนับสนุนประเด็นเก่ียวกับพืชที่มีศักยภาพ
และมีความพรอมที่จะนํามาใชพัฒนาเปนพลังงานทดแทน นอกจากนี้ยังไดดําเนินการกําหนดเขต
สําหรับใชที่ดินเพื่อปลูกพืชพลังงานบางประเภทแลว พรอมทั้งยังไดมีงานวิจัยสนับสนุน
พลังงานชีวมวลดวย อยางไรก็ดี กระทรวงเกษตรและสหกรณมีความเห็นเพิ่มเติมวา การนําพืชมาใช
เปนพลังงานทดแทนนั้น ตองมีมาตรการสนับสนุนทางดานราคาของพืชพลังงานทดแทนเหลานั้น 
การเชื่อมโยงผูซื้อ-ผูขาย และตองมีขอตกลงที่ชัดเจน 
 ๒. กระทรวงพลังงาน 
     กระทรวงพลังงานไดพิจารณารวมกับหนวยงานที่เก่ียวของแลว มีความเห็นดวยกับ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพลังงานพรอมมีขอคิดเห็นเพื่อการดําเนินการที่เหมาะสม
ในประเด็น ดังตอไปนี้ 
     ๑) สงเสริมการผลิตพลังงานไฟฟาจากพืช โดยเปดรับซื้อพลังงานไฟฟาจากชีวมวล
และกาซชีวภาพลวงหนา ๑ – ๒ ป กอนการขยายสายไฟฟาจะแลวเสร็จ 
     ๒) เรงรัดใหการโซนนิ่งพื้นที่ปลูกพืชพลังงาน รวมถึงจัดทําและบริหารจัดการ
ฐานขอมูลการปลูกพืชพลังงาน 
     ๓) พัฒนานโยบายเพื่อใหผูประกอบการโรงไฟฟาชีวมวลปลูกไมโตเร็วควบคูไปกับ
การดําเนินการโรงไฟฟาชีวมวล 
     ๔) สงเสริมใหมีมาตรการสนับสนุนราคาพลังงานทดแทนจากพืชที่ใชสําหรับการผลิต
ความรอน เชน มาตรการบังคับใหกลุมผูประกอบการที่ใชความรอน ความเย็น ในโรงงานหรือ
อาคาร ตองใชพลังงานทดแทนตามอัตราสวนที่กําหนด 
     ๕) แนวทางการแกไขปญหาดานการบริหารจัดการสายสางไฟฟา ระยะสั้น ควรจัดสรร
สายสงไฟฟาจากโครงการจําหนวยไฟฟาที่ถูกยกเลิกสัญญาไปใหโครงการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานขยะและพืชพลังงาน ระยะยาว ควรบริหารจัดการใหสอดคลองกับความตองการผลิต
และรับซื้อไฟฟาตามแผนพฒันาพลังงานทดแทนฯ 
     ๖) พัฒนากลไกติดตามการดําเนินงานดานนโยบายและแผนพัฒนาพลังงานทดแทนฯ 
     ๗) สนับสนุนรางพระราชบัญญัติพลังงานทดแทนฯ ใหผานความเห็นชอบและ
ประกาศใชเพื่อมีมาตรการ กลไกการแกปญหา และพัฒนาพลังงานทดแทนเพิ่มเติมจากที่มีอยู 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

  



๒. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวของกบัดาวเทียม และแนวทาง 
      การจัดหาดาวเทียมส่ือสารภาครัฐ 
   คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธกิารการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสารมวลชน 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๗๙/๒๕๕๙ 
วันศุกร ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 โดยที่กิจการดานอวกาศนั้น ถือเปนกิจการที่มีความสําคัญกับรัฐเปนอยางยิ่ง ทั้งดาน
ความมั่นคง การพาณิชย และวิทยาศาสตร ซึ่งการดําเนินการตาง ๆ จะตองมีความสอดคลอง 
กับมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในกิจการดาวเทียม ในการนี้ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตรฯ 
จึงเห็นถึงความสําคัญของประเด็นดังกลาว โดยไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมาธิการกิจการ
อวกาศดําเนินการพิจารณาศึกษา เร่ือง นโยบายและกฎหมายที่เก่ียวของกับดาวเทียมและ 
แนวทางการจัดหาดาวเทียมสื่อสารภาครัฐ เพื่อเปนประโยชนตอกิจการดาวเทียมของประเทศ
ตอไป 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ  
 คณะอนุกรรมาธิการไดเสนอประเด็นหลักในการดําเนินการเก่ียวกับกิจการอวกาศและ
ดาวเทียมของประเทศไทยใหเปนรูปธรรม ๔ ประการ ดังนี้ 
 ๑)  การกําหนดนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนกิจการอวกาศ 
      ประเทศไทยควรใหความสําคัญกับการจัดหาดาวเทียมสื่อสารใหเพียงพอกับความ
ตองการในอนาคต สวนดาวเทียมสํารวจทรัพยากรนั้น รัฐควรสงเสริมการพัฒนาและใชระบบ
ประยุกตใหมีการใชขอมูลในการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ ควรกําหนดนโยบายใหชัดเจน
ในเร่ืองการประกอบกิจการดาวเทียมดวย 
 ๒)  การจัดตั้งองคการอวกาศแหงชาติ 
      รัฐบาลควรมีการตั้งองคการอวกาศแหงชาติ เพื่อทําหนาที่รับผิดชอบกําหนดยุทธศาสตร 
นโยบาย ควบคุมและกํากับดูแลกิจการอวกาศและดาวเทียม 
 ๓)  การตราพระราชบัญญตัิวาดวยกิจการอวกาศแหงชาติ 
      เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยยังไมมีกฎหมายวาดวยกิจการอวกาศแหงชาติ คงมีแต
เพียงกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการกระจายเสียง 
วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม เทานั้น เพื่อประโยชนในการดําเนินกิจการอวกาศ 
ใหชัดเจน ดังนั้น จึงจําเปนตองมีกฎหมายวาดวยกิจการอวกาศแหงชาติ 
 ๔)  แนวทางการจัดหาดาวเทียมสื่อสารภาครัฐ 
      แนวทางที่เหมาะสมที่สุด คือ รัฐรวมลงทุนกับเอกชน และใหเอกชนเปนผูบริหาร 
(Public Private Partnership : PPP)  
 
 



ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๔/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 คณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปนหนวยงานหลัก 
โดยรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ ในการพิจารณารายงานฯ ของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ไดพิจารณาเสร็จ และรายงานใหแกคณะรัฐมนตรีรับทราบแลว เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ 
ปรากฏผลการพิจารณาโดยสรุป ดังนี ้
 ๑)  ประเด็นการกําหนดนโยบายและทิศทางในการขับเคลื่อนกิจการอวกาศ 
      กระทรวงดิจิทัลฯ ใหขอมูลวา ในการดําเนินการที่ผานมา กระทรวงดิจิทัลฯ ไดมีการ
พิจารณาเร่ือง นโยบายและกฎหมายที่เก่ียวของกับดาวเทียม และแนวทางการจัดหาดาวเทียม
สื่อสารภาครัฐ รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของซึ่งเปนหนวยงานตามขอเสนอของคณะกรรมาธิการแลว 
ทั้งในรูปแบบคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ซึ่งมีผูแทนกระทรวงดิจิทัลฯ 
เปนองคประกอบ และ/หรือ ฝายเลขานุการ 
      นอกจากนี้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เดิม) ไดนําเสนอแนวทาง 
การบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสารของประเทศ ประกอบการพิจารณาและรับฟงความเห็น 
จากที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ และคณะอนุกรรมการที่เก่ียวของ  
กอนเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเปนแนวทางการบริหารกิจการดาวเทียมสื่อสาร
ของประเทศในระยะยาว และในชวงเปลี่ยนผาน เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ แลว 
 ๒)  ประเด็นเกี่ยวกับการจดัตั้งองคการอวกาศแหงชาติ 
      กระทรวงดิจิทัลฯ ใหขอมูลวา คณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ ไดตั้งคณะอนุกรรมการ
พัฒนากฎหมายอวกาศ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจโปรแกรมอวกาศแหงชาติ รวมทั้งศึกษากฎหมายอวกาศ
ระหวางประเทศแลว โดยมีสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 
เปนองคกรสนับสนุน และปจจุบันอยูระหวางการยกรางพระราชบัญญัติกิจการอวกาศแหงชาต ิ
 ๓) ประเด็นการตราพระราชบัญญัติวาดวยกิจการอวกาศแหงชาติ 
     กระทรวงดิจิทัลฯ ใหขอมูลวา คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมายอวกาศไดดําเนินการ
มอบหมายใหสํานักงาน กสทช. จางคณะผูวิจัยมาศึกษาเหตุผลและความจําเปนในการยกราง
กฎหมายอวกาศและกิจการดาวเทียมตามบริบทของประเทศไทย 
     สวนกฎหมายวาดวยองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม นั้น ไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติ
องคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ
กิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติแลว 
     อนึ่ง สําหรับการยกรางพระราชบัญญัติกิจการอวกาศแหงชาติ พ.ศ. .... ข้ึนใหม 
สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) อยูระหวางดําเนินการ 
 ๔) ประเด็นแนวทางการจัดหาดาวเทียมสื่อสารภาครัฐ 
     กระทรวงดิจิทัลฯ ใหขอมูลวา คณะกรรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติไดแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการดาวเทียมสื่อสารภาครัฐเพื่อความมั่นคง ข้ึน เพื่อดําเนินการ ซึ่งปจจุบัน 
คณะกรรรมการฯ ไดเห็นชอบหลักการใหดําเนินการโครงการดาวเทียมสื่อสารภาครัฐ ภายในป  



พ.ศ. ๒๕๖๓ แลว ทั้งนี้ เห็นควรใหคณะอนุกรรมการฯ เชิญหนวยงานที่เก่ียวของเขารวม
พิจารณารายละเอียดของโครงการตอไป 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 

หมายเหตุ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง สิทธิของผูตองขงัหญงิ การคุมครองสวัสดิภาพของผูตองขงัหญงิในเรอืนจํา 
   และการนําขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ไปสูการปฏิบัติ 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธกิารการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๗๙/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  
 
สงขอสังเกต  
วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 สืบเนื่องจากสถานการณผูตองขังหญิงทั่วประเทศที่ปรากฏสถิติเพิ่มสูงข้ึนทุกป ซึ่งความหนาแนน
ของจํานวนดังกลาวทําใหปญหาสิทธิของผูตองขังหญิงและการคุมครองสวัสดิภาพในเรือนจํา 
เปนเร่ืองนาหวงกังวลอยางยิ่ง คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ 
และผูดอยโอกาส สภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี จึงไดนําประเด็น
เร่ืองสิทธิของผูตองขังหญิง การคุมครองสวัสดิภาพของผูตองขังหญิงในเรือนจํา และการนํา
ขอกําหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ไปสูการปฏิบัติของกรมราชทัณฑ มาพิจารณาศึกษา
ปญหาอุปสรรค เพื่อเสนอแนะแนวทางแกไข ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงบริหาร และเชิงนิติบัญญัติ 
โดยไดทําการศึกษาทั้งจากขอมูลปฐมภูมิ ผานการรับฟงขอมูลของหนวยงานที่เก่ียวของ  
การลงพื้นที่ และขอมูลทุติยภูมิ ผานเอกสารทางวิชาการตาง ๆ   
 จากการศึกษาพบวา การบริหารจัดการทัณฑสถานหญิงและการปฏิบัติตอผูตองขังหญิง
ยังมีปญหาอุปสรรคหลายประการ อาทิ พื้นที่คุมขังคับแคบ การขาดโอกาสไดรับการศึกษา  
ฝกอาชีพ และออกกําลังกาย เนื่องจากขอจํากัดดานสถานที่และทรัพยากรเคร่ืองมือตาง ๆ  
ของที่คุมขัง 
 นอกจากนี้ ในการพิจารณารางพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. .... คณะอนุกรรมาธิการฯ 
ยังพบวามีประเด็นเก่ียวกับสิทธิของผูตองขังหญิงที่ยังเปนปญหาและอุปสรรคอยูมากถึง  
๒๒ ประเด็น 
 สําหรับปญหาการตรวจคนและตรวจรางกายของผูตองขังหญิงนั้น คณะอนุกรรมาธิการ
เห็นวา ควรดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานข้ันต่ําขององคการสหประชาชาติวาดวย 
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)  รัฐควรมีนโยบายเก่ียวกับสิทธิและการคุมครองสวัสดิภาพผูตองขังหญิงในชั้นกอน 
เขาสูเรือนจําดวย โดยใหสํานักงานตํารวจแหงชาติออกระเบียบเก่ียวกับการกักขังและการตรวจคน
เปนการเฉพาะ 



 ๓)  รัฐตองจัดสรรงบประมาณและอัตรากําลังบุคลากรของกรมราชทัณฑใหเพียงพอกับ
ภารกิจและจํานวนผูตองขัง รวมทั้งตองมีนโยบายดานการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผูตองขัง
ใหเหมาะสม 
 ๔)  รัฐควรมีนโยบายในการยายผูตองขังหญิงไปตองโทษในเรือนจําตามภูมิลําเนาเดิมได 
 ๕)  รัฐควรมีนโยบายเพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติเจาหนาที่ราชทัณฑใหเคารพสิทธิมนุษยชน
และศักดิศ์รีความเปนมนุษยของผูตองขังมากข้ึน 
 ขอเสนอแนะเชิงบริหาร 
 ๑)  กรมราชทัณฑควรมีการปรับปรุงลักษณะกายภาพของเรือนจํา 
 ๒)  กรมราชทัณฑควรมีการวางแผนงบประมาณของทัณฑสถานหญิง หรือเรือนจําหญิง 
ใหเพียงพอและเหมาะสม โดยคํานึงถึงความเสมอภาคระหวางเพศและความแตกตางในปจจัย
ตาง ๆ ดวย 
 ๓)  กรมราชทัณฑควรจัดใหมีการใหคําปรึกษาทางกฎหมายและคดแีกผูตองขังหญิง 
 ๔)  กรมราชทัณฑควรจัดใหมีการใหความรูเก่ียวกับหลักสิทธิมนุษยชน สิทธิผูตองขัง  
ตามมาตรฐานสากล 
 ๕)  กรมราชทัณฑควรมีการนํากฎกระทรวงเก่ียวกับการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงมาใช
อยางเครงครัด 
 ๖)  กรมราชทัณฑควรมีการเพิ่มบุคลากรที่เปนนักสังคมสงเคราะห พยาบาลวิชาชีพ 
และนักจิตวิทยาประจําเรือนจํา 
 ๗)  กรมราชทัณฑควรมีการเพิ่มบุคลากรทางการแพทยและนักจิตวิทยาประจาํแดนหญงิ
ในตางจังหวัด 
 ๘)  กรมราชทัณฑควรมีมาตรการที่เหมาะสมสาํหรับการดูแลแมและเด็กในเรือนจํา 
 ขอเสนอแนะเชิงนิติบัญญตั ิ
 ๑)  ควรมีการตรากฎหมายจัดตั้งสถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย เพื่อเปนกลไก
ผลักดัน สงเสริม และกํากับการนําขอกําหนดกรุงเทพไปสูการปฏิบัติอยางเครงครัดและเหมาะสม 
 ๒)  ควรนําสาระสําคัญวาดวยสิทธิและการคุมครองสวัสดิภาพของผูตองขังหญิง 
ตามขอกําหนดกรุงเทพไปบัญญัติไวในรางพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. .... 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
(สภายังมไิดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 
 

-  
 



การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

- 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง การเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๗๙/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 โดยที่โครงสรางประชากรไทยมีความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะอัตราการเกิด
ที่ลดลงสวนทางกับจํานวนผูสูงอายุที่เพิ่มมากข้ึน ทําใหจํานวนประชากรวัยทํางานมีนอย และ
โดยที่คาดหมายวาประเทศไทยจะเขาสูสังคมผูสูงอายุ (Aging Society) คือ มีจํานวนประชากร
ที่อายุ ๖๐ ปข้ึนไป มากกวารอยละ ๒๐ ในป ๒๕๖๔ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการ
เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ ในคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก สตรี ผูสูงอายุ  
คนพิการ และผูดอยโอกาส สภานิติบัญญัติแหงชาติ จึงไดศึกษาการเตรียมความพรอมเขาสู
สังคมผูสูงอายุ เพื่อรับมือกับสถานการณดังกลาว โดยไดเชิญหนวยงานที่เก่ียวของมารวม
ประชุมเพื่อรับฟงขอมูล ลงพื้นที่ และศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ ซึ่งปรากฏผลการศึกษาโดย
สรุป ดังนี ้
 ปจจัยความสําเร็จในกระบวนการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ ประกอบดวย 
 ๑)  กระบวนการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ ตองกําหนดเปนนโยบายรัฐและ
วาระแหงชาต ิ
 ๒)  แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ และแผนยุทธศาสตรชาติ เปนแผนที่จะกําหนดทิศทางการดําเนินงานดาน
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)  การบูรณาการของหนวยงานที่เก่ียวของรวมกันทุกภาคสวน 
 ๗)  หนวยงานของรัฐควรปรับบทบาทจากผูปฏิบัติมาเปน “ผูประสานงานและอํานวย
ความสะดวก” ใหชุมชนทองถ่ินดําเนินการจัดสวัสดิการใหผูสูงอายุเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย
และหลักการจัดสวัสดิการสังคม 
 ๘)  การจัดสวัสดิการผูสูงอายุตองสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุและภูมิปญญา
แตละทองถ่ิน 
 ๙)  ดําเนินการลักษณะเครือขายเพื่อสรางความรวมมือทั้งระดบัประเทศและภูมิภาค 
 ๑๐) ดําเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อผูสูงอายุอยางเหมาะสม 
 ๑๑) การเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุตองพิจารณาภาพรวมทั้งประเทศและ
สรางการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
 



ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาขางตนคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการเตรียมความพรอมเขาสู
สังคมผูสูงอายุ ในคณะกรรมาธกิารสังคม กิจการเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 
สภานิตบิัญญัติแหงชาติ มีขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ โดยสรุปดังนี ้
 มิติดานสาธารณสุข 
 ๑) การดูแลโดยครอบครัวชุมชน อาท ิ
     - ควรปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบที่เก่ียวของ
เพื่อรองรับสังคมผูสูงอายุ 
     - ควรถายโอนภารกิจของอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ิน 
     - ควรสงเสริมความรูเก่ียวกับการดูแลผูสูงอายุครอบครัวและชุมชน 
     - ควรจัดตั้งชมรมผูสงูอายุทกุทองถ่ินตามความเหมาะสม 
 ๒) การดูแลโดยภาครัฐ อาท ิ
     - ควรเพิ่มสิทธิของผูสูงอายุในการไดรับหลักประกันสุขภาพใหครอบคลุมการสงเสริม 
การตรวจ และการคัดกรองโรค 
     - ควรใหสถานพยาบาลของรัฐมีแผนกดูแลผูสูงอายุแบบองครวม 
     - รัฐตองสงเสริมอาชีพผูดูแลผูสูงอายุทีไ่ดมาตรฐาน 
     - ควรใหโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลเปนหนวยใหการสนับสนุนอาสาสมัครดูแล
ผูสูงอายุ 
     - ใหมีการจัดตั้งศูนยพัฒนาสภุาวะผูสูงอายุแบบไปเชา - เย็นกลับ 
 ๓) การดูแลโดยภาคเอกชน อาท ิ
     - รัฐควรสงเสริมและสนับสนุนใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการใหบริการสุภาพ 
แกผูสูงอายุอยางครบวงจร 
 ๔) การดูแลดานสุขภาพ 
     - รัฐควรสงเสริมกิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสมแกผูสูงอาย ุ
 มิติทางสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
 ๑) ที่อยูอาศัย อาทิ 
     - รัฐควรกําหนดหลักเกณฑการอนุญาตและการควบคุมการประกอบธุรกิจบริการ
ดูแลผูสูงอายุของเอกชนที่ไมใชสถานพยาบาล รวมถึงการสงเสริมการลงทุนในธุรกิจดังกลาว 
     - รัฐตองมีกฎหมายและมาตรการควบคุมการดําเนินธุรกิจทีพ่ักอาศัยสําหรับผูสงูอาย ุ
     - หนวยงานและองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ใหการสงเคราะหดูแลและบริการที่พัก
อาศัยแกผูสูงอายุตองปรับปรุงสภาพอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีความเหมาะสมตอ
การใชงาน 
     - รัฐควรสนับสนุนการจัดทําโครงการบานพักผูสูงอายุ หรือเปดโอกาสใหเอกชนเขามา
มีสวนรวม และกําหนดมาตรการควบคุมดูแล 
 ๒) สาธารณูปโภค คมนาคม และสิ่งแวดลอม อาท ิ
     - รัฐตองกํากับดูแลและสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐและเอกชน จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวก 
เพื่อใหผูสูงอายุเขาถึงการใชประโยชนอาคารสถานที่ การโดยสารสาธารณะทุกประเภท และ
ทางสาธารณะ 
     - รัฐควรสงเสริมสนับสนนุใหภาคเอกชนลดหยอนคาโดยสารพาหนะใหแกผูสูงอายุ 
โดยการกําหนดมาตรการทางภาษีใหกับเอกชน 
 



 ๓) การศึกษา อาท ิ
     - ควรใชประโยชนจากศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ (ศพอส.) 
ใหมีความชัดเจน 
     - ควรสนับสนุนใหมีโรงเรียนผูสูงอายุเพิ่มมากข้ึนและครอบคลุมองคการปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
 ๔) การปองกันอาชญากรรม 
     กระทรวงยุติธรรมและสํานักงานตํารวจแหงชาติควรมีมาตรการปองกันอาชญากรรม
รูปแบบตาง ๆ และกระทําความรุนแรงตอผูสูงอายุ ทั้งในบานพักอาศัยและสถานที่สาธารณะ
ใหแกผูสูงอายุ 
 มิติดานหลักประกันรายได 
 มีขอเสนอแนะใหรัฐตองมีมาตรการในการสงเสริมและสนับสนุนการออมและการลงทุน
ดวยตนเองของผูสูงอายุ เพื่อใหเกิดความมั่นคงทางรายได รวมถึงตองจัดใหมีสวัสดิการเบี้ย 
ยังชีพผูสูงอายุแบบไมใชการสงเคราะหดวย นอกจากนี้ ก็ควรใหความสําคัญกับกองทุนผูสูงอายุ 
การจางงานผูสูงอายุอยางตอเนื่อง และการขยายอายุเกษียณทั้งภาคราชการและเอกชน
ประกอบเชนกัน 
 อนึ่ง ควรจะตองมีการบูรณาการการบริหารจัดการฐานขอมูลผูสูงอายุใหมีความสอดคลอง
ตองตรงกันในหนวยงานตาง ๆ เพื่อสะดวกในการใหบริการดวย 
   

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๙/๒๕๖๐ 
วันศุกรที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค  พิพัฒนาศัย) สั่งและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวมีคําสั่งมอบหมายใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย เปนหนวยงานหลักในการรับขอเสนอของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณารวมกับ
หนวยงานที่เก่ียวของ และเสนอผลการพิจารณาตอคณะรัฐมนตรี ซ่ึงตอมาในการประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีไดมีมติรับทราบรายงานผลการ
พิจารณาตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เสนอ แลวปรากฏผลโดยสรุป ดังนี ้
 กระทรวงการคลัง 
 พิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินการในภาพรวมของกระทรวงการคลังมีความสอดคลอง
กับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ครอบคลุมทั้งมิติดานสาธารณสุข มิติดานหลักประกัน
รายได และมิติทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
 กระทรวงการตางประเทศ 
 พิจารณาแลวเห็นวา ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ มีความสอดคลองกับนโยบาย
เศรษฐกิจและสังคมในมิติตางประเทศ และสิ่งที่กระทรวงการตางประเทศดําเนินการอยู เชน 
โครงการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพของสถานเอกอัครราชทูตในตางประเทศ เปนตน 
 
 
 



 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 พิจารณาแลวเห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ในมิติทางสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย โดยปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สดช.) เปนผูดําเนินการใหสอดคลองกับขอเสนอดังกลาว 
 กระทรวงยุติธรรม 
 พิจารณาแลวเห็นวา ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ มีความสอดคลองกับแนวทาง 
การดําเนินงานของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ในสวนของการสรางหลักประกันสิทธิ
มนุษยชน ซึ่งปจจุบันอยูระหวางการใชบังคับแผนสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ ๓ และไดมีการ
กําหนดแผนสิทธิมนุษยชนของกลุมผูสูงอายุไวเปนการเฉพาะแลว 
 สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 พิจารณาแลวเห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ โดยปจจุบันไดมี
แผนปฏิบัติการเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑ (๑) แลว 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
 พิจารณาแลวเห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ทั้งนี้ ในสวนของกระทรวง
การพัฒนาสังคมฯ มีกรมกิจการผูสูงอายุ (ผส.) ซ่ึงเปนหนวยงานหลักในการดูแลผูสูงอายุ  
ไดดําเนินการใหสอดคลองกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ แลว โดยไดพิจารณาใหมี
ความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ยุทธศาสตร พม. ๒๐ ป และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ดวย 
 กระทรวงมหาดไทย 
 พิจารณาแลวเห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ทั้งนี้ มีการดําเนินการที่
สอดคลองกับขอเสนอแนะ ผานสวนราชการภายในของกระทรวงและองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินครอบคลุมทุกมิติของขอเสนอ 
 กระทรวงสาธารณสุข  
 พิจารณาแลวเห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ และไมมีขอขัดของใด ๆ 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 

 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 



๕. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง การสงเสริมสนับสนุนธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปราม 
      การทุจริตที่เกี่ยวของกับภาคเอกชน 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอตุสาหกรรม และการแรงงาน 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๘๑/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 โดยที่ปจจุบันทุกประเทศทั่วโลกตางใหความสําคัญกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
และเห็นวาการทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหารายแรงที่กระทบตอเสถียรภาพความมั่นคงและ
เศรษฐกิจของประเทศ บั่นทอนคุณธรรมและจริยธรรมของสังคม นอกจากนี้การทุจริตคอรรัปชั่น   
ในปจจุบันยังมีความซับซอนกวาในอดีต เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมในรูปแบบตาง ๆ  
เชน อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ การฟอกเงนิ และทรัพยสินจํานวนมาก รวมถึงอาชญากรรมขามชาติ 
เปนตน การทุจริตคอรรัปชั่นจึงมิใชเปนเพียงปญหาภายในประเทศเทานั้น แตเปนวิกฤตการณที่
กระทบตอประชาคมโลก  
 ในการนี้ องคการสหประชาชาติ (United Nations) จึงไดจัดใหมีการประชุมประเทศ
สมาชิกเพื่อรวมกันยกราง อนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานทุจริต ค.ศ. 2003 
(United Nations Convention Against Corruption-UNCAC 2003) โดยในสวนของภาค
ธุรกิจเอกชน องคการสหประชาชาติไดกําหนดใหรัฐภาคีตองมีมาตรการสําหรับการปองกัน
การทุจริตคอรรัปชั่นในการดําเนินธุรกิจ และใหมีบทลงโทษตามความเหมาะสม รวมทั้งกําหนดให 
การยักยอกทรัพยสินในภาคธุรกิจเอกชน การให หรือเรียกรับสินบนที่เก่ียวของกับเจาหนาที่
ของเอกชนเปนความผิดทางอาญา ทั้งนี้ ประเทศไทยซึ่งไดใหสัตยาบันแลวก็ตองปฏิบัติตาม
พันธกรณีโดยใหมีกลไกและมาตรการรองรับบทบัญญัติดังกลาวดวย แตปจจุบันกระบวนการ
ทางกฎหมายของประเทศไทยยังคงเพงเล็งตอการทุจริตคอรรัปชั่นของเจาหนาที่ภาครัฐ 
เปนหลัก การสืบสวนสอบสวนฟองรองตอภาคเอกชนที่เก่ียวของกับการทุจริตกระทําไดยาก  
ทั้งที่ผานมาประเทศไทยไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายแลวหลายคร้ัง แตก็ยังไมเพียงพอและ
สอดคลองกับมาตรการของ UNCAC  
 ดังนั้น คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติ
แหงชาติ จึงไดจัดทํารูปแบบทดสอบการตั้งสมมติฐาน “การสงเสริมสนับสนุนธรรมาภิบาล 
และการปองกันปราบปรามการทุจริตในภาคเอกชน” ข้ึน และไดนําเขาสูกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็น จากหนวยงานราชการ เอกชน และผูมีสวนเก่ียวของ รวมถึงไดจัดเสวนาในหัวขอ 
“การสงเสริมสนับสนุนธรรมาภิบาล การปองกันการทุจริตในภาคเอกชน และแนวทางการแกไขฯ” 
 ผลสรุปจากกระบวนการรับฟงสวนใหญเห็นดวยในหลักการที่จะใหมีกฎหมายสําหรับ
ภาคเอกชนโดยเฉพาะ มีบางสวนไมเห็นดวยในบางประเด็นพรอมกับมีขอเสนอที่ควรปรับปรุงแกไข 
ดังนั้น คณะกรรมาธิการการพาณิชย ฯ จึงไดนํามาปรับแกและจัดทํารูปแบบทดสอบการตั้งสมมตฐิานฯ 
ฉบับใหม “การสงเสริมสนับสนุนธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวของ
กับภาคเอกชน” โดยประเด็นที่สําคัญคือกําหนดให “การทุจริตที่เก่ียวของกับภาคเอกชน 
หมายถึง การที่เอกชนกระทําการทุจริต จนกอใหเกิดความเสียหาย หรือสงผลกระทบอยางรุนแรง



ตอรัฐ สาธารณประโยชน ความมั่นคงของประเทศ ระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ 
หรือตอบุคคลอ่ืนในวงกวาง” ซึ่งเปนเร่ืองที่เปนคดีใหญเทานั้น มิใชคดีเล็กระหวางเอกชนทั่วไป 
 อนึ่ง รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดกําหนด “หนาที่ของรัฐ” 
ใหรัฐตองสงเสริม สนับสนุน และใหความรูแกประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดใหมีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อปองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกลาว อยางเขมงวด รวมทั้งกลไกในการ
สงเสริมใหประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีสวนรวมในการรณรงคใหความรู ตอตาน หรือชี้เบาะแส 
โดยไดรับความคุมครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ ดังนั้น คณะกรรมาธิการการพาณิชยฯ  
จึงเห็นสมควรใหมีการพิจารณาเร่ืองนี้อยางจริงจัง โดยมุงเนนดานธรรมาภิบาลในการปองกัน
การทุจริตอันเปนมาตรการที่สอดคลองกับ UNCAC และนําเสนอรัฐบาลพิจารณาตราเปน
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) ควรเพิ่มระบบปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น เมื่อพบเห็นเบาะแสการทุจริต 
ในธุรกิจเอกชนเพื่อกําจัดความเสียหาย 
     (๕) ควรสนับสนุนใหมีกฎหมายนี้ เนื่องจากไมมีโอกาสเกิดข้ึนในระบบการเลือกตั้ง 
ที่ใชเงินซื้อเสียง จึงเปนเร่ืองที่นาเสียดายหากแนวความคิดริเร่ิมนี้ไมไดรับการพิจารณา 
     ขอเสนอแนะ 
     (๑) ควรเพิ่มเติมมาตรการปองกันพฤติกรรมที่อาจเกิดความเสี่ยงตอการทุจริต
คอรรัปชั่น 
     (๒) ควรเพิ่มเติมมาตรการชวยเหลือภาคธุรกิจเอกชนเพื่อใหความรวมมือตอภาครัฐ
ในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น มากกวาที่จะมุงเนนการลงโทษ 
     (๓) ควรมีบทบัญญัติที่ชัดเจน ใหรวมถึงบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยดวย 
     (๔) ควรปฏิรูปกฎหมายของประเทศทั้งหมดที่ลาสมัยและยังใชบังคับอยู 
     (๕) กระบวนการตรากฎหมายเพียงอยางเดียวไมอาจแกไขปญหาการทุจริต
คอรรัปชั่นใหหมดสิ้นไปจากสังคมไทยไดทั้งหมด ผูที่เก่ียวของทุกฝายจะตองรวมมือกัน
ดําเนินการแกไข กลาวคือ 
      (๕.๑) สรางจิตสํานึกใหแกคนในชาติวาปญหาทุจริตคอรรัปชั่นเปนปญหาที่
ทําลายประเทศและประชาชนทุกฝาย ภาคธุรกิจเอกชนก็ถูกการทุจริตคอรรัปชั่นเอารัดเอาเปรียบ  
      (๕.๒) ผูบริหารระดับสูงของประเทศจะตองปฏิบัติตนและดําเนินการใหเปน
แบบอยาง ไมมีพฤติกรรมทุจริตคอรรัปชั่น 
     (๕.๓) ปรับปรุงโครงสรางระบบในการควบคุม กํากับดูแล มีกฎระเบียบที่รัดกุม 
ชัดเจนโปรงใสและตรวจสอบได 
 
 



 ๒. ขอคิดเห็นของฝายที่ไมเห็นดวย 
     (๑) ประเทศไทยมีหนวยงานเก่ียวกับการทุจริตคอรรัปชั่นหลายหนวยงาน แตขาด
ประสิทธิภาพ ซึ่งปญหาดังกลาวเกิดจากอํานาจของรัฐที่เพิ่มมากข้ึน และเปนบอเกิดคอรรัปชั่น
ในตัวเอง 
     (๒) รางกฎหมายฉบับนี้ยังคงมีความซ้ําซอนกันทั้งบทบาทและอํานาจหนาที่ระหวาง
หนวยงานที่เก่ียวของตาง ๆ ตามกฎหมายฉบับอ่ืน 
     (๓) ประเทศไทยขาดการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ซึ่งการบังคับใชกฎหมาย
อยางมีประสิทธิภาพ ยอมเปนสิ่งสําคัญกวาการตรากฎหมายเพิ่มข้ึน 
     (๔) กฎหมายบางฉบับใหอํานาจเจาพนักงานของรัฐเฉพาะรายมากเกินไป จนอาจใช
อํานาจนั้นกลั่นแกลงภาคเอกชนเพื่อใหแลกเปลี่ยนผลประโยชนบางประการ 
     (๕) ควรระมัดระวังการใหสิทธิพิเศษของผูที่มีคุณสมบัติข้ันต่ํากับการเปนคูสัญญา
ภาครัฐ เนื่องจากอาจกลายเปนบอเกิดแหงการทุจริตคอรรัปชั่นในรูปแบบใหม 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 จากการศึกษาและรวบรวมความคิดเห็นผูที่เก่ียวของแลว คณะกรรมาธิการการพาณิชยฯ  
มีความเห็น สรุปดังนี้ 
 (๑) กระบวนการธรรมาภิบาลในบริษัทเอกชน มีความจําเปนตองดําเนินการใหทั่วถึง 
เพื่อความเทาเทียมกันในการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้ แมวาในปจจุบันจะมีระเบียบและ/หรือ 
ขอระเบียบของหนวยงานและองคกรตาง ๆ แตก็ยังขาดสภาพการบังคับใชทางกฎหมาย ดังนั้น 
การมีกฎหมาย กลไกและเคร่ืองมือในการสงเสริมใหเกิดธรรมาภิบาลจึงเปนสิ่งสําคัญ ทั้งยังเปน
การปองกันการทุจริตคอรรัปชั่นไดตั้งแตตน 
 (๒) การทุจริตคอรรัปชั่นที่สรางความเสียหายรุนแรงในปจจุบัน มักเกิดจากความรวมมือ
ของ ๓ ภาคสวน คือ นักการเมือง ขาราชการ และเอกชน ทั้งนี้ การบังคับใชกฎหมายที่มีอยู 
ยังไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรมีการปรับแกกฎหมายเพื่อลงโทษภาคเอกชนที่ทุจริต 
อยางจริงจังและมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกทั้ งประเทศไทยไดใหสัตยาบันอนุสัญญา
สหประชาชาติ UNCAC ๒๐๐๓ สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองอนุวัติกฎหมายตามอนุสัญญา
ดังกลาว เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นของภาคเอกชน ทั้งนี้จึงมีขอเสนอ  
ใหบัญญัติกฎหมายเพื่อปองกัน ปราบปรามการทุจริตของภาคเอกชนในลักษณะพิเศษเปนการ
เฉพาะ เพิ่มเติมจากกฎหมายที่มีอยูในปจจุบัน เพื่อสรางกลไกและเคร่ืองมือในการเอาผิด 
กับภาคเอกชนที่ทุจริตใหทันตอเหตุการณและมีประสิทธิภาพ 
 (๓) คณะกรรมาธิการการพาณิชยฯ มีความเห็นวารูปแบบทดสอบการตั้งสมมติฐานของ
คณะทํางาน ในคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม จะชวยเสริมใหเกิดการบังคับใชกฎหมาย
ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังนั้น คณะกรรมาธิการการพาณิชยฯ จึงไดนําขอคิดเห็น ขอสังเกต 
และขอเสนอตาง ๆ ที่ไดรับจากกระบวนการรับฟงความคิดเห็นนํามาปรับแกและจัดทํา 
รูปแบบทดสอบการตั้งสมมติฐานฯ ฉบับใหม โดยประเด็นที่สําคัญคือกําหนดให “การทุจริต 
ที่เก่ียวของกับภาคเอกชน หมายถึงการที่ภาคเอกชนกระทําการทุจริตจนกอใหเกิดการเสียหาย
หรือส งผลกระทบอยาง รุนแรงตอ รัฐ สาธารณประโยชน  ความมั่นคงของประเทศ  
ระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ หรือตอบุคคลอ่ืนในวงกวาง” ซึ่งเปนคดีใหญเทานั้น 
มิใชคดีเล็กที่เกิดข้ึนระหวางเอกชนโดยทั่วไป อันจะเปนการปองกันและปราบปรามการทุจริต
คอรรัปชั่น ที่สงผลเสียหายตอประเทศชาติอยางแทจริง 
  



ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๒๙/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี
พิจารณาแลวมีคําสั่งมอบหมายใหสํานักงาน ป.ป.ช. เปนหนวยงานหลักรับขอเสนอของ
คณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณารวมกับกระทรวงพาณิชย กระทรวงยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และหนวยงาน    
ที่เก่ียวของ 
 ในการนี้ สํานักงาน ป.ป.ช. ไดประชุมหารือกับหนวยงานที่เก่ียวของแลวมีความรวมโดย
สรุปรวมกันวา โดยหลักของเจตนารมณของรายงานการพิจารณาศึกษาฯ แลว เปนเจตนารมณ
ที่ดีในการแกไขปญหาการทุจริตที่เก่ียวกับภาคเอกชน 
 แตประเด็นขอเสนอวิธีการปฏิบัตินั้น ที่ประชุมมีมติโดยเสียงขางมาก (ยกเวน กระทรวง
พาณิชย และสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค) ไมเห็นดวยกับการกําหนดใหมี
คณะกรรมการสงเสริมสนับสนุนธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริตที่เก่ียวกับภาคเอกชน 
(คณะกรรมการ ส.ป.อ.) รวมถึงการจัดตั้งศูนยอํานวยการคณะกรรมการ ส.ป.อ. เนื่องจากเห็น
วาปจจุบันมีสํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน ป.ป.ท. รวมถึงสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เปนหนวยงานหลักในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
ทั้งภาครัฐและเอกชนอยูแลว 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

 
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะในหลักการของคณะกรรมาธิการ 

 

หมายเหตุ  
 ในสวนของขอเสนอใหมีองคกรการปองกันการทุจริตที่เก่ียวกับภาคเอกชนนั้น ยังมี
ขอพิจารณาเก่ียวกับอํานาจหนาที่และความคุมคาที่ตองพิจารณาเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖.  รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง ขอเสนอและรางกฎหมายเกี่ยวกับแผนและขัน้ตอนการดาํเนนิการ 

     ปฏิรูปประเทศดานการศกึษา 

 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๘๓/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 รายงานของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาฉบับนี้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค
เพื่อรายงานผลการพิจารณาการศึกษา เร่ือง ขอเสนอและรางกฎหมายเก่ียวกับแผนและข้ันตอนการ
ดําเนินการปฏิ รูปประเทศด านการศึกษาตามรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญตัิแหงชาติ ซ่ึงรางรัฐธรรมนูญดังกลาวได
กําหนดใหมีการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาที่จะตองเปนไปตามกฎหมายวาดวยแผนและข้ันตอน
การปฏิรูปประเทศ และตองเร่ิมดําเนินการปฏิรูปภายในหนึ่งปนับแตวันนประกาศใชรัฐธรรมนูญ 
และจะตองดําเนินการใหสัมฤทธิ์ผลภายในหาป รวมทั้งไดกําหนดใหมีการจัดทําขอเสนอและ
รางกฎหมายที่เก่ียวของกับการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ จึงไดแตงตั้งคณะทํางาน
ยกรางขอเสนอนี้ข้ึนโดยการศึกษาวิจัย วิเคราะหและสังเคราะหกฎหมาย นโยบาย หลักวิชาการ 
และขอมูลที่เก่ียวของ รวมทั้งการประชมุระดมสมองและการรับฟงความคิดเห็นจากผูเก่ียวของ
ทั้งสี่ภูมิภาค 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 จากการดําเนินการของคณะกรรมาธิการทําใหไดขอสรุปที่เปนขอเสนอเก่ียวกับแผนและ
ข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาโดยสรุปดังนี้ 
 ๑. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศดานการศึกษา 
 จากการศึกษาวิเคราะหปจจัยทางยุทธศาสตร สภาพปญหาและความตองการของประเทศ 
ปญหาในการจัดการการศึกษายุทธศาสตรชาติ และนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเงื่อนไขเวลา
ในการบริหารของรัฐบาล จึงมีขอเสนอแนะเก่ียวกับจุดหมายของการปฏิรูปการศึกษา คือ 
“การศึกษาเพ่ือความสุขและสันติภาพ” โดยมุงให “การศึกษาพัฒนาคน และพัฒนาชาติ” 
และมีขอเสนอยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย โดยแบงการดําเนินงานตามยุทธศาสตร 
เปน ๓ ระยะ ตามเปาหมายเวลา ดังนี้ 
 (๑) ยุทธศาสตรระยะสั้นหรือเรงดวน ดําเนินงานภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
      ๑.๑ ปรับปรุงกฎหมายและโครงสรางปฏิรูปการศึกษา โดยการปรับปรุงแกไข
กฎหมายทางการศึกษาและกฎหมายที่เก่ียวของ เนนการกระจายอํานาจสูโรงเรียนนิติบุคคล
รูปแบบใหมโดยใชโรงเรียนเปนฐาน รวมทั้งการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและสภา
วิชาชีพครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา 



      ๑.๒ ปรับปรุงระบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู โดยจัดตั้งองคกรที่มีบทบาท
หนาที่โดยตรงและชัดเจนในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
      ๑.๓ พัฒนาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาชาติ โดยการพัฒนาและขยาย 
การอาชีวศึกษาในรูปแบบความรวมมือ พัฒนาอาชีพเพื่อใหผู เ รียนมีอาชีพที่สอดคลอง 
กับความตองการของประเทศ 
      ๑.๔ สนับสนุนและสงเสริมโรงเรียนนิติบุคคล (รูปแบบใหม) โดยการปรับปรุง
กฎหมายและหลักเกณฑที่สงเสริมและสนับสนุนใหโรงเรียนที่มีศักยภาพสามารถบริหาร 
จัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
      ๑.๕ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ โดยการปรับปรุงระบบ 
จัดสรรอัตรา การสรรหา การผลิต การใชการพัฒนาครู คณาจารย ผูบริหารและบุคลากร
ทางการศึกษา ใหเกิดคุณภาพอยางเปนระบบเพื่อใหมีสมรรถนะในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน
อยางมีคุณภาพ 
      ๑.๖ พัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการสงเสริมสนับสนุนพัฒนา
คุณภาพผูเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสมตามสภาพ และบริบทใหมีโอกาสพัฒนา 
อยางมีคุณภาพสูงข้ึน 
      ๑.๗ พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา โดยการยกเลิกระบบที่เปน
อุปสรรคและพัฒนาระบบประเมินคุณภาพการศึกษาแบบใหมใหเปนระบบ และกลไก 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ 
 (๒) ยุทธศาสตรระยะกลาง ดําเนินงานภายใน ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๔) 
      ๒.๑ พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการพัฒนาระบบการจัดสรร
อัตรา การสรรหา การผลิต การใชการพัฒนาครู คณาจารย ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษา
ใหเกิดคุณภาพอยางเปนระบบตอเนื่องเพื่อใหมีความพรอมในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไปสู
เปาหมายที่กําหนด 
      ๒.๒ พัฒนาประสิทธิภาพโรงเรียนขนาดเล็ก โดยการพัฒนาคุณภาพผู เรียน 
ในโรงเรียนขนาดเล็กที่เหมาะสมตามสภาพและบริบทใหมีโอกาสพัฒนาอยางมีคุณภาพสูงข้ึน
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
ความพอเพียงเพื่อความสุขที่ยั่งยืนโดยการจัดระบบและกลไกในการขับเคลื่อนอยางเปน
รูปธรรมและตอเนื่อง 
      ๓.๓ พัฒนาระบบการศึกษาตลอดชวงชีวิต โดยการพัฒนาระบบการศึกษาทั้งระบบ
อยางตอเนื่องเพื่อการสรางคนและสรางชาติ 
      ๓.๔ พัฒนาสังคมและการเรียนรูเพื่อความสุขอยางยั่งยืน โดยการสรางกระบวนการ
เรียนรูของผูเรียน ชุมชน และสังคม ในการพัฒนาที่กอใหเกิดประโยชนสุขตอสังคมไทย 
ประชาคมอาเซียน และสังคมโลกอยางยั่งยืน 
  

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๔๔/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง) สั่งและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวมีคําสั่งมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลัก 
รับขอเสนอของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณารวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ และหนวยงานที่เก่ียวของ โดยในประชุมรวมกันที่ประชุมสวนใหญเห็นดวยกับขอเสนอ
ของคณะกรรมาธิการฯ อยางไรก็ดี มีประเด็นความเห็นเพิ่มเติม โดยสรุปดังนี้ 
 ๑)  ดานเด็ก 
      การจัดตั้งสถาบันใหม ควรพิจารณากลไกที่มีอยูเดิมมากกวาการจัดตั้งสถาบันใหม 
 ๒)  ดานกองทุน 
      ควรคํานึงถึงความซ้ําซอนกับกองทุนตามกฎหมายที่มีอยูแลว และเจตนารมณของ
การตั้งกองทุนดวย 
 ๓)  ดานครูและอาจารย 
      การรับรองสถาบันผลิตครูในระบบเปดและปด ควรมีมาตรการควบคุมจํานวนการผลิต
มากกวาการรับรองสถาบันฯ 
 ๔)  ดานการเรียนการสอน 
      เห็นควรสอดแทรกการพัฒนาที่เนนความมีวินัย ซื่อสัตยสุจริต ไปในหลักสูตรในทุก
ระดับการศึกษา และปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ Active Learning 
 ๕)  ดานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา 
      การกําหนดมาตรฐานอาชีพควรเชื่อมโยงกับคาตอบแทนดวย 
 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

 
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะในหลักการของคณะกรรมาธิการ 

 



หมายเหตุ  
 หนวยงานที่เก่ียวของมีขอคิดเห็นเพิ่มเติมใน ๕ ประเด็น ซ่ึงเปนรายละเอียดเพื่อการ
ดําเนินการที่เหมาะสมในทางปฏิบัติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗.  รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง การจัดการศึกษาสําหรับคนหูหนวก การผลิตและการบริการ 

      ลามภาษามือ 

 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๘๓/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙) 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ตระหนักถึงประโยชนและความสําคัญของการจัดการศึกษาสําหรับ 
คนหูหนวก การผลิตและการบริการลามภาษามือ จึงมอบใหคณะอนุกรรมาธิการกิจการ 
คนพิการศึกษาการจัดการศึกษาสําหรับคนหูหนวก การผลิต และการบริการลามภาษามือ  
อันประกอบไปดวยสาระสําคัญ ๕ ประเด็น ไดแก ๑) การจัดการศึกษาสําหรับคนหูหนวก  
๒) การผลิตลามภาษามือ ๓) การบริการลามภาษามือ ๔) กรณีตัวอยางเก่ียวกับการศึกษา
สําหรับคนหูหนวก การผลิตและการบริการลามภาษามือ และ ๕) ขอเสนอแนะตอการจัด
การศึกษาสําหรับคนหูหนวก  
 โดยมีรายงานผลการพิจารณา โดยสรุปดังนี ้
 ๑. การจัดการศึกษาสําหรับคนหูหนวก  
     ๑) สถานการณของการจัดการศึกษาสําหรับคนหูหนวกในปจจุบัน ปรากฏขอมูล  
เชน สมาคมคนหูหนวกไดจัดตั้งศูนยดูแลเด็กกอนวัยอันควร โรงเรียนพญาไทไดจัดการเรียน 
การสอนระดับอนุบาล – ป.๖ โดยรับเด็กพิการเขารวมเรียนดวย เปนตน 
     ๒) ปญหาและอุปสรรคตอการจัดการศึกษาสําหรับคนหูหนวก ดานครูการศึกษา
พิเศษ เชน การขาดแคลนครูสอนนักเรียนหูหนวก ขาดความรูดานการจัดการศึกษาสําหรับ 
คนหูหนวกที่ทันสมัย ขาดอุปกรณเคร่ืองชวยความพิการตางๆ อาทิ เคร่ืองชวยฟง และประสาท 
หูเทียม รวมถึงการขาดสื่อ วัสดุ อุปกรณ เทคโนโลยีแหลงเรียนรูตางๆ ดานการจัดระบบการจัด
การศึกษา เชน ไมมีหลักสูตรจัดการที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนหูหนวก ขาดแคลนลามภาษามอื 
ครูการศึกษาพิเศษดานคนหูหนวก เชน การศึกษาสําหรับคนหูหนวกของประเทศไทยไมได 
ใหความสําคัญตอคนหูหนวก ดานครอบครัว เชน ครอบครัวขาดความรูความเขาใจเร่ือง
นักเรียนหูหนวก ผูปกครองไมสามารถสื่อสารกับเด็กได ดานสังคมและคนทั่วไป เชน คนทั่วไป
ขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับคนหูหนวก และมีเจตคติที่ไมถูกตองเกี่ยวกับความสามารถ
ของคนหูหนวก ดานบทบาทของหนวยงานที่เก่ียวของ เชน โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่รับ
นักเรียนหูหนวกมีจํานวนนอยมาก การจดัการศึกษาของอาชีวศึกษายังขาดแคลนครูการศึกษาพิเศษ 
 ๒. การผลิตลามภาษามือ 
     ๑) สถานการณของการผลิตลามภาษามือในปจจุบัน คือ ภาควิชาหูหนวกศึกษา 
วิทยาลัยราชสุดาไดปดตัวลง ๓ หลักสูตร เนื่องดวยขอจํากัดตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร  
     ๒) ปญหาและอุปสรรคตอการผลิตลามภาษามือในปจจุบันคือ ยังขาดสถาบันศึกษา 
และบุคลากรผูสอนภาษามือ 
 



 ๓. การบริการลามภาษามือ  
     ๑) สถานการณของการบริการลามภาษามือในปจจุบันจําแนกออกเปน หนวยจัดบริการ
ลามภาษามือ มีลามภาษามือจํานวนทั้งสิ้น ๖๒๓ คน โดยแบงเปนลามภาษามือที่เปนคนหูดี 
จํานวน ๕๑๐ คน และลามภาษามือที่เปนคนหูหนวกหรือหูตึงจํานวน ๑๑๓ คน แตยังไมครอบคลุม
ทุกจังหวัด จึงจําเปนตองใชบริการลามภาษามือจากจังหวัดใกลเคียง 
     ๒) ปญหาและอุปสรรคตอการบริการลามภาษามือไมเพียงพอในการใหบริการ
สาธารณะ เนื่องจากมีผูตองการใชบริการลามภาษามือดานตางๆ อยางหลากหลาย 
 ๔. กรณีตัวอยางเกี่ยวกับการศึกษาสําหรับคนหูหนวก การผลิตและการบริการลาม
ภาษามือ 
     จากการเปรียบเทียบกับระบบการเรียนการสอนของคนหูหนวกในตางประเทศ 
กับประเทศไทย ทําใหพบวาระบบการเรียนการสอนของประเทศไทยควรมีวิธีการผลิตและ
คัดเลือกครูที่มีคุณภาพ และใหความสําคัญตอการดําเนินงานดานการพัฒนาคนหูหนวกรวมกับ
โรงเรียนและสถาบันศึกษาเพื่อดูแลและสงเสริมกลุมคนหูหนวกตั้งแตเด็ก สวนปญหาการขาดแคลน
ลามภาษามือ ควรกําหนดใหวิชาภาษามือเปนวิชาเลือกในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และให
ครูหูหนวกไดไปทําหนาที่สอนวิชาภาษามือ 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะตอการจัดการศึกษาสําหรับคนหูหนวก การผลิตและการบริการลามภาษามือ 
แบงไดเปน ๓ ประเด็นดังนี้ 
 ๑. การพัฒนางานจัดการศึกษาสําหรับคนหูหนวก ควรดําเนนิการดังตอไปนี ้
     ๑.๑ ประกาศใหภาษามือไทยเปนภาษาแมของคนหูหนวก และภาษามือไทยเปน
ภาษาประจําชาติไทยตามหลักสากลในประเทศตางๆ 
     ๑.๒ ปรับแกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
     ๑.๓ สงเสริมใหมีภาษามือไทยมาตรฐาน โดยกําหนดนโยบาย ระบบ และกลไกในการ
ดําเนินงานจัดทําภาษามือไทยมาตรฐาน 
     ๑.๔ เรงคัดกรองความพิการทางการไดยินตั้งแตแรกเกิดหรือแรกพบความบกพรอง
ทางการไดยิน รวมทั้ง สนับสนุนใหคนหูหนวกไดรับการฟนฟูทางการไดยิน ไดใชอุปกรณเคร่ืองชวย 
ความพิการตางๆ 
     ๑.๕ จัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (คนหูหนวก) และแผนชวยเหลือ
ครอบครัว/ผูปกครอง โดยเฉพาะการสอนใหพอแมคนหูหนวกใหเรียนรูเร่ืองลูกหูหนวกการเรียนรวม 
การใชภาษามือและภาษาไทยในการสื่อสาร 
     ๑.๖ พัฒนาระบบการจัดการศึกษาสําหรับคนหูหนวกใหเปนสากลและทันสมัย 
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 สงเสริมการเพิ่มจํานวนและพัฒนาครูสอนนักเรียนหูหนวก (ครูหูหนวก  
ครูการศึกษาพิเศษ ครูสอนรายวิชา ครูสอนคนหูหนวก ครูสอนภาษาศาสตร)  
     ๑.๑๓ สงเสริมการเพิ่มจํานวนและพฒันาครูฝกพูดหรือนักแกไขการพูด 
     ๑.๑๔ สนับสนุนการปฏิบัติงานศูนยบริการนักศึกษาพิการ 
 ๒. การพัฒนางานผลิตลามภาษามือ ควรการดําเนินการดังตอไปนี ้
     ๒.๑ สรางหลักประกันการมีงานทํา การบรรจุทํางานในหนวยงานภาครัฐ สวัสดิการ 
และอัตราเงินตอบแทน 
     ๒.๒ สนับสนุนงบประมาณใหสถาบันการศึกษา และสมาคมลามภาษามือแหงประเทศไทย
ผลิตลามภาษามือใหเพียงพอ 
     ๒.๓ สนับสนุนการจัดทําหลกัสูตรผลิตลามภาษามือระดับตางๆ 
     ๒.๔ สนับสนุนการใหทุนผลติลามภาษามืออยางเหมาะสม 
     ๒.๕ สนับสนุนการจัดระบบประเมินความรูและทักษะการเปนลามภาษามือ 
     ๒.๖ พัฒนาองคความรูดานการผลิตลามภาษามือ 
     ๒.๗ พัฒนา CODA – Children of Deaf Adults ใหเปนลามภาษามือ เพื่อใหการผลิต
และการบริการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
     ๒.๘ สงเสริมงานวิจัยและพัฒนา เก่ียวกับคนหูหนวก และลามภาษามืออยางกวางขวาง 
ตอเนื่อง และสม่ําเสมอ 
 ๓. การพัฒนางานบริการดานภาษามือ ควรดําเนินการดังตอไปนี ้
    ๓.๑ จัดทํายุทธศาสตรลามภาษามือระยะที่ ๒ เพื่อกําหนดแนวทางและมาตรการ 
ในการแกไขปญหา 
    ๓.๒ สรางความรูความเขาใจ และเจตคติเชิงสรางสรรคแกสังคมโดยรวมและหนวยงาน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน เร่ือง คนหูหนวก ลามภาษามือ ตลอดจนประเด็นตางๆที่เก่ียวของ 
    ๓.๓ สนับสนุนการพัฒนาบริการของศูนยการบริการถายทอดการสื่อสารแหงประเทศไทย 
ใหครอบคลุมทั้งการสื่อสารเบื้องตนในชีวิตประจําวัน พรอมทั้งสงเสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
    ๓.๔ สนับสนุนการจัดตั้งและเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรเครือขายลามภาษามือ 
ในจังหวดัตางๆ 
    ๓.๕ สนับสนุนการจัดตั้ง “สภาวิชาชีพลามภาษามือ” เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิ
ของลามภาษามือ 
    ๓.๖ ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแหงชาติ
วาดวยบริการลามภาษามือ พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อพัฒนาลามภาษามือใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลและ
ทันสมัยอยูเสมอ 
  

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓/๒๕๖๑ 
วันศุกรที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ

 รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค  พิพัฒนาศัย) สั่งและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวมีคําสั่งมอบหมายใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย เปนหนวยงานหลักในการรับขอเสนอของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณารวมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เก่ียวของ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ไดดําเนินการ



พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

ประชุมหารือรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เก่ียวของเรียบรอยแลว ที่ประชุม
เห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ ทุกประเด็น โดยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใน
รายละเอียดเพื่อประโยชนตอความเหมาะสมทางปฏิบัติ 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

 
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะในหลักการของคณะกรรมาธิการ 

 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘.  รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายระบบการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการ 

       ในภูมิภาค 

 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๘๔/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ ตระหนักและ 
เห็นความสําคัญของระบบการบริหารจัดการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคที่ตองการให
ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารจัดการในแนวทางที่สอดรับกับยุทธศาสตร “ประชารัฐ” 
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแหงชาติ จึงดําเนินการรวบรวมขอคิดเห็น
จากผูเก่ียวของ มาวิเคราะหและประมวลเปน “รายงานการพิจารณา เร่ือง ขอเสนอเชิงนโยบาย
ระบบการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค” เพื่อเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ     
ในการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการดานการศึกษาใหเขมแข็งยั่งยืนและเปนที่ยอมรับ
ของสังคม โดยมีความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ๑. ควรกําหนดเปาหมายการดําเนินการ แผนยุทธศาสตร กระบวนการและข้ันตอน 
ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการการศึกษาในภูมิภาคอยางชัดเจน 
 ๒. ควรปรับปรุงบทบาทและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.) 
ใหเปนไปอยางสมดุลและเหมาะสม 
 ๓. ควรสงเสริม สนับสนุนคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.) ใหมีอํานาจหนาที ่
ในการบริหารครอบคลุมการศึกษาทุกระดับ 
 ๔. ควรใหผู อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตมีสวนรวมในการเปน
คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.) 
 ๕. ควรมีการตรวจสอบบุคคลที่ไดรับตําแหนงคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.) 
ใหมีความโปรงใส และแตงตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อ.กศจ.) เพื่อทําหนาที่
ติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
 ๖. ควรจัดสรรงบประมาณการบริหารจัดการของสํานักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
 ๗. ควรปรับโครงสรางการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธกิารในภูมิภาค  
 ๘. ควรกําหนดหลักเกณฑและตัวชี้วัดของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (กศจ.)  
ในการแตงตั้งขาราชการบุคลากรครู ใหมีมาตรฐานชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๙. ควรมีการจัดตั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ในทุกจังหวัด 
 ๑๐. ควรสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองใหกับผูเก่ียวของทั้งบุคคลและหนวยงาน  
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 ๑๑. ควรมีการจัดทําฐานขอมูลรวมกันอยางบูรณการในทุกมิติ เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
 
 



ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๔๔/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง) สั่งและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีพิจารณาแลวมีคําสั่งมอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงานหลักในการ     
รับขอเสนอของคณะกรรมาธิการฯ ไปพิจารณารวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
ไดดําเนินการประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของเรียบรอยแลวที่ประชุมมีความเห็น       
ในประเด็นตาง ๆ โดยสรุป ดังนี ้
 ดานการบริหารจัดการ 
 ๑) ควรสงเสริม สนับสนุนใหมีสภาการศึกษาจังหวัด โดยมีศึกษาธิการจังหวัดเปนเลขานุการ 
เพื่อใหมีการประชุมและติดตามประเมินการดําเนินงานในพื้นที่อยางสม่ําเสมอ 
 ๒) ควรจัดทําฐานขอมูลรวมกันของขาราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ผูเรียน  
โรงเรียน และสถานศึกษา 
 ๓) ควรจัดสรรงบประมาณใหสํานกังานศึกษาธิการจังหวัดดําเนินการใหเปนรูปธรรม 
 ๔) ควรกําหนดเผาหมาย แผน กระบวนการ และข้ันตอนใหมีความชัดเจน 
 ๕) ควรสรางความรูความเขาใจใหผูมีสวนเก่ียวของทุกฝายรวมกันดําเนินการระบบการ
บริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาคอยางมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 ๖) ควรสรางความโปรงใสในการคัดเลือกบุคคลเขามาเปนกรรมการในคณะกรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดอยางมีธรรมาภิบาล 
 ๗) ควรใหอํานาจคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสามารถตั้งคณะอนุกรรมการ  
เพื่อใหการบริหารจัดการในพื้นที่มีความรวดเร็วยิ่งข้ึน 
 ดานการบริหารงานบุคคล 
 ๑) ควรสงเสริม สนับสนุนใหจังหวัดเปนเขตพื้นที่ในการบรรจุแตงตั้งและโยกยาย
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหสามารถกระจายอัตรากําลังไปในพื้นที่ตาง ๆ 
อยางสมดุลและมีประสิทธิภาพ 
 ๒) ควรกําหนดหลักเกณฑ ตัวชี้วัด และข้ันตอนในการบรรจุขาราชการครูและบุคลากร
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 เพื่อเพิ่มการมีสวนรวมและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

 
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะในหลักการของคณะกรรมาธิการ 

 

หมายเหตุ  - 

 

 

 



๙. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง ขอเสนอเชงินโยบายเกี่ยวกบัแนวทางการพัฒนาและยกระดบัสมรรถนะ 
        มาตรฐานวิชาชีพผูบรหิารสถานศกึษา    
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธกิารการศกึษาและการกีฬา  

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๘๔/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 รับฟงความเห็นและไดดําเนินการรวบรวมขอคิดเห็นจากผูที่เก่ียวของมาสงัเคราะหเปนขอเสนอ
เชิงนโยบายและประมวลผลเปนรายงานการพิจารณาศึกษาเพื่อเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
คณะรัฐมนตรี และคณะรักษาความสงบแหงชาติ เพื่อยกระดับคุณภาพและการบริหารจัดการ
การศึกษาใหเปนที่ยอมรับของสังคมอยางยั่งยืนและเขมแข็ง 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑)  ฝายการผลิตและฝายใชครู ควรรวมกันกําหนดหลักเกณฑมาตรฐานวิชาชีพผูบริหาร
สถานศึกษาใหมีความชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งกําหนดเสนทางความกาวหนา
ในการเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาในแตละระดับใหมีความชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติ
ใหเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ 
 ๒)  การเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตองใชการวัดความรูและสมรรถนะ 
เปนเกณฑแทนวุฒิการศึกษา รวมทั้งควรเปดกวางใหผูที่สําเร็จการศึกษาในสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ
นอกเหนือจากการบริหารการศึกษา 
 ๓)  กําหนดใหการประเมินเขาสูตําแหนงเปนการประเมินสมรรถนะแทนการประเมิน
ความรูเพียงอยางเดียว โดยเพิ่มชุดสมรรถนะผูบริหารใหมเพิ่มเติมที่ใชทั้งในการสอบคัดเลือก
และการจัดหลักสูตรพัฒนาผูบริหาร 
 ๔)  การพิจารณาการเขาสูตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา การใหจังหวัดเขามามีสวนรวม
ในการคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาภายในจังหวดัของตนจะสามารถทําใหการคัดเลือกผูบริหาร
ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 
 ๕)  ควรจัดใหผูบริหารสถานศึกษาไดรับการฝกอบรมและการพัฒนาดานการบริหารจัด
การศึกษา ความเปนผูนํา และดานอ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง 
 ๖)  ควรมีหนวยงานหรือคณะบุคคลทําหนาที่ติดตามผลการดําเนินงานตามวิสัยทัศน 
ของผูบริหารสถานศึกษาที่ไดแถลงไวเปนประจํา เพื่อใหการบริหารจัดการมีความโปรงใส 
และมีประสิทธิภาพ 
 ๗)  ควรกําหนดเงื่อนไขความกาวหนาในวิชาชีพผูบริหารจากผลงานการพัฒนาคุณภาพ 
การเรียนรูในสถานศึกษาเทานั้น โดยไมผูกกับขนาดหรือที่ตั้งสถานศึกษา 
 ๘)  ควรกําหนดเกณฑการพัฒนาและเสนทางอาชีพของครูใหมีความชัดเจน และสงเสริม 
สนับสนุนใหครูศึกษาตอในสาขาที่ตนเองจบการศึกษามาเฉพาะทางเพิ่มข้ึน และควรกําหนด
สิทธิประโยชนของครูผูสอนใหมีความเหมาะสมและเทาเทียมกับสายบริหาร 



 ๙)  ควรกําหนดใหอาจารยมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษาที่สอนในหลักสูตรการผลิตครู
ตองเคยสอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และมีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะทางดวย 
ตลอดจนควรเขารับการทบทวนความรูอยางตอเนื่อง 

 
ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๔๕/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดกําหนดรายละเอียด
หลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลาการทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง
รองผูอํานวยการสถานศึกษาและผูอํานวยการสถานศึกษา ประกอบดวย ๒ สวน คือ การพัฒนา
สมรรถนะ และการจัดทําและเสนอผลงาน รวมทั้งไดกําหนดใหมีระยะเวลาการพัฒนาไมนอยกวา 
๑๘๐ ชั่วโมง และมีการกําหนดเกณฑการประเมินผลไว เมื่อผานการประเมินแลวจึงจะไดรับ
การบรรจุแตงตั้งใหดํารงตําแหนง อยางไรก็ตาม ตอมาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาไดดําเนินการปรับปรุงหลักเกณฑดังกลาว โดยกําหนดใหมีการปรับ
ระยะเวลาการพัฒนาไมนอยกวา ๖๐ ชั่วโมง หากผานการพัฒนาจะไดรับการบรรจุและแตงตั้ง 
ซึ่งผูไดรับการบรรจุจะตองไดรับการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่เปนระยะเวลา ๑ ป ตามกรอบ
การประเมิน ทั้งนี้ สําหรับขอเสนอเชิงนโยบายในประเด็นอ่ืน ๆ จะไดนําไปเปนขอมูลสําหรับ
การพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑตอไป 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การขับเคล่ือนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว เพ่ือเปนศูนยกลาง
   การผลิตและกระจายสินคาสูอินโดจีน 
   คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการคมนาคม 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๘๔/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธนัวาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 เพื่อศึกษาปญหาหรืออุปสรรคในการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกว 
ศึกษาปจจัยสําคัญและเสนอแนวทางในการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวใหเปน
ศูนยกลางการผลิตและกระจายสินคาสูอินโดจีน 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ  
 คณะกรรมาธิการการคมนาคมไดมีขอเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นที่ยังเปนปญหาและ
อุปสรรค แนวทางการพัฒนา และปจจัยความสําเร็จที่จะขับเคลื่อนเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษสระแกว มีสาระสําคัญ ดังนี้  
 ๑.  ดานนโยบาย : เนื่องจากนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจสงผลใหเกิด
ความเปลี่ยนแปลงตอระบบเศรษฐกิจชุมชนและวิถีชีวิตของคนในทองถ่ิน ดังนั้น รัฐบาลควร
เปดโอกาสใหผูที่มีสวนเก่ียวของไดเขามามีสวนรวม และตองผลักดันใหมีผูบริหารงานในระดับ
พื้นที่ที่ชัดเจนและมีอํานาจหนาที่อยางเหมาะสม  
 ๒.  ดานกฎหมาย : กฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันไมสามารถรองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษไดอยางเปนรูปธรรม จึงจําเปนตองเรงรัดผลักดันใหมีการออกกฎหมายที่เก่ียวของ
กับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่สําคัญ 
 ๓.  ดานที่ดิน : รัฐบาลควรใหความสําคัญในการสนับสนุนหรือเรงรัดใหสามารถออก
ประกาศผังเมืองรวมของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวใหมไดโดยเร็ว  
 ๔.  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน :  
      - ดานการการคมนาคมขนสง ควรเรงรัดการกอสรางถนนวงแหวนเลี่ยงตัวเมือง
อรัญประเทศ รองที่ ๑ ที่เชื่อมไปสูดานศุลกากรอรัญประเทศและดานพรมแดนบานคลองลึก 
รวมทั้งแสวงหาหนทางเจรจากอสรางรางรถไฟในกัมพูชา เพื่อผลักดันใหมีการเปดเดินรถไฟ
ระหวางสองประเทศโดยเร็ว 
      - โครงสรางพ้ืนฐานระบบไฟฟา ผลักดันการกอสรางสถานีไฟฟาอรัญประเทศ ๒ 
เปนการชั่วคราว และสรางสายสงไฟฟาไปสถานีไฟฟาอรัญประเทศ ๑ ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
เชื่อมตอกับสถานีอรัญประเทศ ๒  
      - โครงสรางพ้ืนฐานระบบประปา ใหมีการกอสรางสถานีผลิตน้ําพระปรงแหงใหม 
รวมทั้งกอสรางสถานีจายน้ําและระบบสงน้ําไปใหกับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของ กนอ. โดย
กําหนดแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๕.  ดานการศุลกากร : ควรมีการเรงปรับปรุงดานพรมแดนบานคลองลึกโดยเร็ว 
และควรมีการผลักดันใหเกิดการเจรจากับทางกัมพูชา เพื่อเรงรัดการขออนุญาตรถบรรทุก



สินคาขามแดน  และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเชื่อมโยงขอมูลและพิจารณา
อนุญาตเอกสารที่เก่ียวของ รวมทั้งเรงเจรจาเพื่อขอเปดพรหมแดนบานปาไรเปนพรหมแดน
ถาวรตอไป  
 ๖.  ดานสิทธิประโยชน : ควรพิจารณาทบทวนสิทธิประโยชนใหจูงใจนักลงทุนมากยิ่งข้ึน 
และประชาสัมพันธเพื่อสรางความรูความเขาใจดานสิทธิประโยชนใหแกผูประกอบการ  
 ๗.  ดานการประชาสัมพันธและศูนยบริการเบ็ดเสร็จ : ควรจัดใหมีการบริหารจัดการ
ศูนยบริการเบ็ดเสร็จจัดหวัดสระแกว อยางมืออาชีพ และใหมีผู รับผิดชอบหลักเฉพาะ  
ดังนั้น ควรเรงรัดการออกพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. .... เพื่อบูรณาการ 
การทํางานใหชัดเจนรวดเร็วยิ่งข้ึน  
 ๘.  ดานแรงงาน : รัฐบาลควรเตรียมแผนการสงเสริมและพัฒนาแรงงานไทย ใหมีทักษะ
เพื่อรองรับกับภาคอุตสาหกรรมที่จะเกิดข้ึนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแกวตอไป  
 ๙.  ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม : รัฐบาลตองหามาตรการปองกันเก่ียวกับการ
อพยพยายถิ่นของแรงงานตางดาวในพื้นที่ที่จะกอใหเกิดความเสี่ยงตอการเกิดภาวะแออัด
ของประชากร การเปลี่ยนแปลงของวิถีการดําเนินชีวิต และการจัดการของเสียจากภาคอุตสาหกรรม
ที่อาจสงผลกระทบตอชุมชน  
 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๕๗/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคม 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 ๑.  ดานแรงงาน : กระทรวงแรงงานไดแกไขปญหาการขาดแคลานแรงงาน โดยการจัด
ประชาสัมพันธกิจกรรมการฝกอาชีพ จัดทําแผนพัฒนากําลังคน และสงเสริมภาคเอกชน 
ใหนํามาตรฐานฝมือแรงงานมาเปนเคร่ืองมือในการบริหารและกําหนดตําแหนงงานรวมทั้งม ี
การรวมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยเทคนิคสระแกวเพื่อผลิตบุคลากรระดับปริญญาสาขา
เทคโนโลยี  
 ๒.  ดานโครงสรางพ้ืนฐานและดานศุลกากร : ไดมีการดําเนินการ ดังนี้ 
   - ดําเนินการพัฒนาดานบานคลองลึกเพื่อรองรับการทองเที่ยวและการขนสงสินคา  
ในลักษณะของการขนสงสินคาขนาดเล็กและสินคารถไฟ โดยมีการขยายถนน สรางถนน 
ทางหลวง และสรางเสนทางรถไฟ โดยไดมีการเจรจาเปดเดินรถไฟระหวางประเทศควบคูกันไปตลอด
เปดใหบริการลานตรวจสินคาดวยระบบ X-Ray เพื่อแกไขปญหาจราจร รวมทั้งปรับปรุงอาคาร
ดานพรมแดนคลองลึก 
  - ดําเนินการพัฒนาดานบานหนองเอ่ียนเพื่อเปนดานขนาดไมใหญมาก เพื่อรองรับ
การขนสงสินคาของรถขนาดกลาง โดยมีแผนการพัฒนาถนนทางหลวงอรัญประเทศ สะพานขาม
ชายแดนและสะพานขามทางรถไฟ ดําเนินการในป ๒๕๖๒ และมีโครงการกอสรางสถานขีนสง
สินคาจัดหวัดสระแกว รวมทั้งโครงการกอสรางดานศุลกากรอรัญประเทศ (บานหนองเอ่ียน) ซึ่งจะ
ไดรับงบประมาณเพื่อจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในป ๒๕๖๐ 
   - ดําเนินการพัฒนาดานบานปาไรเปนดานชายแดนเต็มรูปแบบ เพื ่อรองรับ     
การทองเที่ยว  การขนสงสินคา  และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  โดยมีการขยายถนน 
สรางถนนทางหลวงในเสนทางที่เก่ียวของ  



  - มีการเปดใหบริการลานตรวจสินคาดวยระบบ X-Ray เพื่อแกไขปญหาจราจร 
รวมทั้งปรับปรุงอาคารดานศุลกากรอรัญประเทศ รวมทั้งเพิ่มเติมใบอนุญาตรถขนสงสินคาและ
รถโดยสารไมประจําทาง ณ จดุผานแดนอรัญประเทศ – 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 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

หมายเหตุ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑. รายงานการพิจารณาศึกษา :  การพัฒนาวิถีชีวิตเกษตรกรไทยอยางยั่งยืน 
 คณะกรรมาธิการ :   คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๑/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 เพื่อศึกษาสถานการณปจจุบันเก่ียวกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ดานการประมง  
ดานปศุสัตว ดานการเพาะปลูกพืช และดานเกษตรกรรมอื่น ๆ เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลให
คนรุนหลังไมนิยมหรือไมประสงคสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมตอจากบรรพบุรุษ ตลอดจน
การดําเนินการของรัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของในการแกไขปญหา การพัฒนา และ
การสงเสริมใหคนไทยหันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณไดเสนอแนวทางแกไขปญหาและดําเนินการ
ที่เก่ียวของ มีสาระสําคัญ ดังนี้  
 ๑)  การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาตลาดโดยมุงเนนการสงเสริมและการพัฒนาเพื่อนําไปสู 
การสรางตลาดยาและตลาดอาหาร เพื่อแกไขปญหาดานการตลาด เพื่อแกไขปญหาเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการตลาดสินคาเกษตรของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 ๒)  การใหความสําคัญกับการพัฒนาเกษตรสมัยใหม เพื่อการยกระดับรายไดใหกับ
เกษตรกร และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ อันเปนแนวทางการลดความเหลื่อมล้ําระหวาง
ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร โดยมีแนวทางและรูปแบบการดําเนินการโดยสราง Smart Officer 
ที่เปนเปนบุคลากรภาครัฐเพื่อพัฒนาเกษตรกรใหเปน Smart Farmer  
 ๓)  การใหความสําคัญกับการทําเกษตรอินทรีย ซึ่งเปนการทําการเกษตรที่ปลอดภัย
กับผูบริโภคและเปนแนวทางในการสรางมูลคาใหกับผลผลิตทางการเกษตร  
 ๔)  การใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยที่เก่ียวของเพื่อใหเกิดการพัฒนาดานการเกษตร
และสหกรณ โดยนําแนวทางจากการศึกษาวิจัยที่เก่ียวของมาพัฒนาใหเกิดผลในทางปฏิบัติที่แทจริง  
 ๕)  การจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอการศึกษาวิจัยเพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางเปน
รูปธรรม เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางดานการผลิตการแปรรูป และการจําหนาย 
 ๖)  การสื่อสารเพื่อใหเกิดการรับรูถึงการพัฒนา อันเปนแนวทางการประชาสัมพันธ 
การสรางองคความรู ตลอดจนการสรางความเขาใจใหแกภาคประชาชน เพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการ
ทําการเกษตร และนําไปสูการสงการเสริมและการพัฒนาดานการเกษตรอยางเปนรูปธรรม  
 ๗)  การสงเสริมและสนับสนุนในการบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ และเพียงพอตอการ
ทําการเกษตร เพื่อใหการทําการเกษตรของเกษตรกรมีผลผลิตที่เพียงพอ 
 ๘)  การพัฒนาเพื่อใหบุตรหลานของเกษตรกรสืบทอดอาชีพเกษตรกรรมตอจากบรรพ
บุรุษโดยจะตองกําหนดแนวทางการดําเนินการที่ชัดเจนเก่ียวกับการจัดโครงการในลักษณะ 
ของ “ทายาทเกษตรกร” โดยการขับเคลื่อนของหนวยงานที่เก่ียวของรวมกันอยางเปนเอกภาพ  



 ๙)  การใหความสําคัญกับแนวนโยบายของรัฐเพื่อสนับสนุนและสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
อาทิ การหาชองทางการตลาด การจัดหาสวัสดิการตาง ๆ และการจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําใหแก
เกษตรกร 
 ๑๐) เจาหนาที่และหนวยงานที่เก่ียวของจะตองใหความความสําคัญพรอมทั้งแกไข
ปญหาของเกษตรกรที่เกิดข้ึนอยางจริงจัง  
 ๑๑) การสรางความเขมแข็งใหแกเกษตรโดยผานการกลไกของกลุมเกษตรหรือสหกรณ  
โดยเกษตรกรสามารถรวมตัวและจัดตั้งเปนกลุมเกษตรกรหรือสหกรณ เพื่อใหมีความเขมแข็ง
มากข้ึน 
 ๑๒) การสรางศูนยกลางและฐานขอมูลของการเกษตร เพื่อเปนปจจัยสําคัญในการ
สงเสริม ชวยเหลือและแกไขปญหาภาคเกษตรไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๔๐/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดพิจารณาแลวเห็นดวยกับการศึกษาดังกลาวเพราะจะทาํให
เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน แตจะตองมีการประสานการดําเนินงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ
ทุกหนวยงาน เพื่อใหการดําเนินการมีผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้ สวนราชการ
ไดมีการดําเนินโครงการที่ตอบสนองตอการพัฒนาวิถีชีวิตเกษตรกรไทยอยางยั่งยืนในหลายโครงการ 
กรณีตัวอยางเชน การศึกษาวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีดานการแปรรูปสินคาปศุสัตว และพัฒนา
ตลาดสีเขียวเพื่อสงเสริมสินคาปศุสัตวอินทรีย เพิ่มศักยภาพและการพัฒนาตลาดดวยโครงการ
พัฒนาตลาดยางพาราการยางแหงประเทศไทย โดยการจัดตั้งตลาดยางพาราระดับภูมิภาค 
การบริหารตลาดกลางยางพารา และตลาดยางอเล็กทรอนิกสการจัดทําโครงการเกษตรกร
ปราดเปร่ือง (Smart Farmer)  
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 



๑๒. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง ผลการพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐  
         และรางพระราชบัญญัตสิถานศึกษาเอกชน พ.ศ. .... 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ 
วันศุกรที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหประเด็นปญหาในการบังคับใชพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ และดําเนินการยกรางพระราชบัญญัติ
วาดวยโรงเรียนเอกชนเพื่อนําไปสูการปฏิรูปและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน
ใหสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา และรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา ไดศึกษาศึกษาพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  
พ.ศ. ๒๕๕๐ และไดยกรางพระราชบัญญัติสถานศึกษาเอกชน พ.ศ. .... ปรับปรุงกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชน โดยมีหลักการและเหตุผล คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
มีผลใชบังคับมาเปนเวลานานทําใหมีบทบัญญัติบางประการที่ไมสอดคลองกับการจัดการศึกษา
เอกชนในปจจบุันที่ตองการใหทุกภาคสวนที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาเอกชนไดเขามามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาดังนั้น เพื่อใหการจัดการศึกษาเอกชนมีความคลองตัว สามารถพัฒนาการ
จัดการศึกษาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน สมควรปรับปรุงองคประกอบของ
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อใหผูแทนจากสถานศึกษาเอกชนทกุประเภทไดเขามา
มีสวนรวมในการเสนอหรือกําหนดนโยบาย ดานการศึกษา เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
การศึกษาเอกชนใหครอบคลุมภารกิจในการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทของ
สถานศึกษาเอกชน และจัดตั้งสภาการศึกษาเอกชนเพื่อเปนตัวแทนของสถานศึกษาเอกชน
ในการประสานงานนโยบายดานการศึกษาเอกชนระหวางภาครัฐกับภาคเอกชน และระหวาง
ภาคเอกชนดวยกันเอง รวมทั้งกําหนดใหมีคณะกรรมการเฉพาะเร่ืองของสถานศึกษาเอกชน
ในระบบและสถานศึกษาเอกชนนอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อทําหนาที่สนับสนุนงานของ
คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน นอกจากนี้ ไดขยายวัตถุประสงคของกองทุนสงเสริม
โรงเรียนในระบบใหครอบคลุมถึงสถานศึกษาเอกชนนอกระบบและตามอัธยาศัย 
   

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๖/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 



ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาแลวเห็นดวยในหลักการของการทบทวนความเหมาะสม 
ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ใหมีความสอดคลองและสามารถบังคับใชได
กับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน ซ่ึงขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการไดจัดใหมีคณะ 
อนุกรรมาธิการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของพระราชบัญญัติดังกลาวแลว 
ซึ่งในการปรับปรุงกฎหมายดังกลาวจะตองมีความสอดคลองกับทิศทางในการปรับปรุงโครงสราง
การบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการและสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติอันเปน
กฎหมายแมบทในการบริหารและจัดการศึกษาอบรมของประเทศดวย 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

 
 

หมายเหตุ  

 กระทรวงศึกษาธิการไดมีขอสังเกตเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติสถานศึกษาเอกชน 
พ.ศ. .... ดังนี้ 
 ๑)  คณะกรรมการสงเสริมสถานศึกษาเอกชนหรือคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 
ซึ่งเปนคณะกรรมการการระดับนโยบายดานการศึกษาเอกชนในระดับองคกร ควรประกอบดวย
ผูมีความรูความสามารถกวางขวางในการกําหนดนโยบายหรือผูที่มีประสบการณอ่ืนใดเปนพิเศษ 
 ๒)  การกําหนดเก่ียวกับรายไดของสภาการศึกษาเอกชน ซ่ึงตองไดรับการสนับสนุนจากรัฐ 
และคาลงทะเบียน คาบํารุงรายป คาธรรมเนียมและคาบริการที่เรียกเก็บจากสมาชิก อาจเปนการ
เพิ่มภาระตองบประมาณรายจายของแผนดินและอาจเพิ่มภาระหรือสรางความเดือดรอนใหแก
บุคคลที่ถูกกําหนดใหตองเปนสมาชิกเกินความจําเปน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง การจัดทํารางพระราชบัญญตัิคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาต ิพ.ศ. .... 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๕/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 พิจารณาศึกษาเพื่อใหมีกลไกกลางจึงตองจัดทํารางพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
นโยบายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ....  เพื่อใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ 
(National Health Policy Board : NHPB) เพื่อกําหนดทิศทางและนโยบายหลักดานสุขภาพ
ของประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ เพื่อสรางความเปนเอกภาพและเกิดความรวมมือกัน
ของหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งมีการกํากับ ดูแลหนวยงานตาง ๆ ที่มีการดําเนินการในระบบ
สุขภาพใหดําเนินการไปในทิศทางที่พึงประสงค สงผลใหการดําเนินงานดานสุขภาพ  
มีประสิทธิภาพ มีการใชทรัพยากรที่คุมคา เหมาะสม เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีในภาพรวม  

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑)  ขอเสนอแนะตอรัฐบาล คือ ควรจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ  
เปนคณะกรรมการกลางที่จะทําใหการกําหนดทิศทางและกลั่นกรองนโยบายหลัก รวมทั้ง
ยุทธศาสตรดานระบบสขุภาพของประเทศที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใหมีความเปน
เอกภาพในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาใหความเห็นตองบประมาณรายจายประจําป    
ที่เก่ียวกับระบบสุขภาพตอคณะรัฐมนตรี ตลอดจนกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
ตามกรอบแนวทางที่กําหนด จึงเห็นควรใหมีการตราพระราชบัญญัติวาดวย คณะกรรมการ 
นโยบายสุขภาพแหงชาติ รวมทั้งควรกําหนดเปนกรอบแนวทางในยุทธศาสตรชาติ ตอไป 
 ๒)  ขอเสนอแนะตอกระทรวงสาธารณสุข คือ กระทรวงสาธารณสุขจะเปนหนวยงาน  
ที่มีบทบาทที่สําคัญในการเปนหนวยงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ 
จึงจําเปนตองมีการปฏิรูปองคกรของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทําหนาที่ผู กํากับระบบ 
ในการปฏิรูประบบสุขภาพทั้งระดับประเทศและระดับเขตพื้นที่จะสงผลใหเกิดกลไก 
การอภิบาลระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากข้ึน 
  

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๘/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพนัธ ๒๕๖๑ 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงสาธารณสุข 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ

 กระทรวงสาธารณสุข ไดดําเนินการประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของแลว 
และเห็นดวยในหลักการที่ตองมีคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... โดยอาจ
ตองปรับปรุงรายละเอียดอํานาจหนาที่ที่ทับซอนกับหนวยงานหลัก และการกระจายอํานาจ   
ในบางประการ สําหรับรางพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. .... 



พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

ของกระทรวงสาธารณสุข ไดผานการทําประชาพิจารณแลว และผลการประชาพิจารณ
หนวยงานเห็นดวยกับรางของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีขอเสนอเพิ่มเติมในการปรับปรุง
ถอยคําในบางรายมาตราใหชัดเจน 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

- 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง แนวทางการจัดการศกึษาเรียนรวมหลักสูตรอาชวีศึกษาและมธัยมศึกษา 
         ตอนปลาย (ทวิศึกษา) 
 คณะกรรมาธกิาร :  คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๘/๒๕๖๐ 
วันศุกรที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 ศึกษาปญหาตัวอยางหนึ่งของความบกพรองที่กลาวถึงขางตน เมื่อรัฐบาลมีนโยบายที่จะ
ผลักดันการศึกษาอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก็เพิ่มความสนใจใน
ระบบทวิภาคีที่จากเดิมดาํเนินการอยูในวงจํากัดใหมีแผนงานที่เพิ่มกิจกรรมการศึกษาระบบทวิภาคี
มีสถานประกอบการเขารวมโครงการศึกษาระบบทวภิาคีมากข้ึน      

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 การจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี เปนแนวคิดใหมและเปนการสรางนวัตกรรมในการจัด
การศึกษารูปแบบใหม โดยเปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหผูเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายในการศึกษาทางดานวิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะและความรูความสามารถตาง ๆ 
อันเปนพื้นฐานในการประกอบอาชพี ซึ่งจําเปนตองแสวงหาแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อให
ผูเรียนภาคปฏิบัติไดฝกหรือปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการตาง ๆ เพิ่มมากข้ึน  
  

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๘/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพนัธ ๒๕๖๑ 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา มีความคิดเห็นสอดคลองกับขอสังเกตและ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา โดยจัดทําแนวทางการบริหารจัดการ 
ดังนี้  
 ๑)  จัดทําหลักสูตรเรียนรวมกันระหวางหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และหลักสูตร
ประกาศนียบัตร ซ่ึงสามารถเทียบโอนหนวยกิตได รวมทั้งมีหลักสูตรที่สามารถยืดหยุนไดตามบริบท
และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 
 ๒)  มุงเนนการฝกงานในสถานประกอบการ เพื่อใหเกิดคุณภาพและมาตรฐานในการ
จัดการศึกษา รวมทั้งใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกประสบการณการปฏิบัติงานในสถานการณจริง  
 ๓)  จัดใหมีการเรียนซอมเสริมในวันหยุด เพื่อเพิ่มทักษะและสมรรถนะทางวิชาชีพ
แกผูเรียน  
 
 



การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 

หมายเหตุ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง แนวทางในการแกไขปญหาการบรหิารจัดการสถาบันการอาชวีศึกษา 

  คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๘/๒๕๖๐ 
วันศุกรที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 ศึกษาสภาพปญหา อุปสรรค แนวทางและกระบวนการในการบริหารจัดการสถาบัน
การอาชีวศึกษา และการกระจายอํานาจไปยังสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษา 
รวมทั้ง แสวงหาวิธีการในการขับเคลื่อนกระบวนการและแนวทางในการกระจายอํานาจ 
ไปยังสถาบันการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และเกิด
ประโยชนสูงสุดกับการอาชีวศึกษา 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑)  ควรตองจัดทําแนวทาง แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจจากสวนกลางสูสถาบัน
การอาชีวศึกษา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาอยางมีข้ันตอน  มีระบบที่ชัดเจนในการขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อใหการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา
ดําเนินการไปไดอยางมรีะบบและมีคุณภาพ 
 ๒)  ควรใชชองทาง องคประกอบ องคความรู ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญและ
ความสามารถของนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ทั้ง ๒๓ แหง ใหเกิดประโยชนตอการ
บริหารจัดการและการพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษา 
 ๓)  สถาบันการอาชีวศึกษาคือความหวังในการยกระดับและพัฒนาการอาชีวศึกษาใหมี
คุณภาพและมีมาตรฐาน จึงควรตองมีการจัดทําเสนทางความเจริญกาวหนาในสายวิชาชีพ
ของตัวเอง เปนการเฉพาะ ที่จะสามารถเขาสูการแขงขันกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งของรัฐ
และเอกชนได 
 ๔)  เพื่อใหกระบวนการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาทั้งระบบมีความเจริญกาวหนาไป        
ในทิศทางเดียวกันอยางสมบูรณ จึงควรตองใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งหมด อยูภายใตการ
กํากับดูแลของสถาบันการอาชีวศึกษา เพื่อสรางความรวมมือและรวมกันใชทรัพยากรที่มีอยู
อยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดกับการจัดการศึกษาเพื่อสรางงานและสรางอาชีพ  
 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
(สภายังมไิดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 



ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

- 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

- 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง ขอเสนอเชงินโยบายในการบรหิารจัดการศนูยขอมูลกาํลังคนอาชวีศึกษา  
        (www.v-cop.net) 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๘/๒๕๖๐ 
วันศุกรที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 การศึกษาและแสวงหาแนวทางและวิธีการปรับปรุงแกไขระบบศูนยกําลังคนอาชีวศึกษา 
(www.v-cop.net) ดังกลาว เพื่อใหระบบมีความสมบูรณ สามารถรองรับขอมูลไดเปนจํานวนมาก 
และสรางการเขาถึงขอมูลของผูมีสวนเก่ียวของตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อใหสอดรับกับ
แนวโนมและทิศทางในการพัฒนาประเทศและใหผูเรียนไดเขาถึงการมีงานทําอยางทั่วถึง เทาเทียม 
และเปนธรรม และเพื่อประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ตลอดจนเพื่อเปน
ขอมูลพื้นฐานประกอบการวางแผนในการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาใหสอดคลองกับ
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฯ ตอไป        

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑)  ควรปรับปรุงขอมูลในระบบไดอยางตอเนื่อง เพื่อใหสถานประกอบการสามารถ
คนหาขอมูลของผูเรียนเพื่อประกอบการพิจารณาบุคคลเขาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้ง ตองเชื่อมโยงกับฐานขอมูลของกระทรวงแรงงานดวย  
 ๒)  ปจจุบันประเทศไทยเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน ดังนั้น การพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลของศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาดังกลาว ควรตองมีความหลากหลาย มีระบบสืบคนได
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มชองทางการเขาถึงใหมากข้ึน 
 ๓)  ปจจุบันระบบศูนยขอมูลกําลังคนอาชีวศึกษา ยังไมครอบคลุมถึงกลุมผู เรียน     
ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จึงควรตองมีการขยายและพัฒนาระบบฐานขอมูลตาง ๆ 
ใหครอบคลุมกลุมผูเรียนอาชีวศึกษา ทุกสถานศึกษาทั่วประเทศอยางเรงดวน 
 ๔)  การพัฒนาระบบศูนยขอมูลกําลังคนอาชีวศึกษา ควรตองมีการปรับปรุงทั้งในสวนของ 
Software และ Hardware พรอมกันไป เพื่อใหสามารถขยายความสามารถในการทํางานและ
รองรับขอมูลในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 ๖)  ควรพัฒนาระบบการเขาถึงฐานขอมูลของศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาใหทันสมัย 
ทั้งในสวนของการจัดทํา Application เพื่อการเขาถึงขอมูลผานโทรศัพท และการพัฒนา
เครือขายความเชื่อมโยงตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน  
 ๗)  การพัฒนาระบบฐานขอมูลของศูนยกําลังคนอาชีวศึกษานั้น ควรจะตองบูรณาการ
ระบบในสวนขอมูลผูเรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนดวย เพื่อสรางการเขาถึงขอมูลและ
สรางระบบการติดตอสื่อสารผานศูนยขอมูลดังกลาวใหสถานประกอบการไดมีชองทางในการ
เลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงานไดอยางตรงตามความตองการ และผูเรียนจะสามารถเลือกงาน
ตามที่ตนถนัดได  



 ๘)  กระทรวงศึกษาธิการควรใหการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดําเนินการในการ
บํารุงรักษาระบบศูนยขอมูลกําลังคนอาชีวศึกษาดานองควัตถุใหระบบสามารถใชงานไดอยาง
ตอเนื่อง และมีประสิทธิภาพทั้งระบบ 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๖๑/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๐ 
  
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 ๑)  ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานศูนยกําลังคนอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการใหบริการ รองรับการจัดเก็บฐานขอมูลนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนเรียบรอยแลว 
 ๒)  ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาไดดําเนินการจัด
ฝกอบรมการนําเขาขอมูลนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนในระบบงาน Datacenter ใหกับ
ผูดูแลระบบของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน 
 ๓)  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไดดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพื่อเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 ๔)  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอยูระหวางดําเนินการหาแนวทางการ
เชื่อมโยงฐานขอมูลนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา และขอมูลผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษากับ
ฐานขอมูลสถานประกอบการและกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เพื่อบูรณาการใช
ฐานขอมูลรวมกันระหวางหนวยงาน 
  

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 



๑๗. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง แนวทางการจัดอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) ของสถาบนัอุดมศึกษา 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๘/๒๕๖๐ 
วันศุกรที่ ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 ศึกษาเก่ียวกับการจัดการศึกษาที่เปนการจัดการองคความรูในลักษณะของพื้นที่ศึกษา 
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
ที่เก่ียวของกับการจัดอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) ของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ สําหรับ
เปนแหลงรวบรวมขอมูลที่สําคัญ เพื่อสามารถสืบคนขอมูลและสามารถใชประโยชนจากขอมูล
ดังกลาวในรูปแบบตาง ๆ ไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนทางดานวิชาการ 
 ๓)  ควรมีหนวยงานกลางซ่ึงอาจเปนหนวยงานที่รัฐบาลตั้งข้ึนเปนการเฉพาะหรือ
หนวยงานทางดานความมั่นคง เพื่อจับประเด็นสาระสําคัญและรวบรวมขอมูลรายละเอียดที่
เก่ียวของในเร่ืองดังกลาว โดยมีกลไกการดําเนินการตาง ๆ ในการใหการสนับสนุน พรอมจัดทํา
เปนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
 ๔)  ควรตองพิจารณาศึกษาโครงสรางหลักในการจัดอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) 
เพื่อใหครอบคลุมการจัดอาณาบริเวณศึกษาในระดบัประเทศ 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๖๑/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๐  
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 ๑)  ขอสังเกตและขอเสนอแนะดังกลาวมีความเหมาะสมและสอดคลองกับขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะจากการประชุมหารือเร่ืองอาณาบริเวณศึกษาและโลกศึกษาในประเทศไทย 
(Area Studies and Global Studies in Thailand) ระหวางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และผูแทนจากศูนย/สถาบันอาณาบริเวณศึกษาที่จัดข้ึนเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙         
ณ ศูนยยุโรปศึกษาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 



  ๒) เพื่อเปนการนําขอเสนอแนะไปดําเนินการใหเปนรูปธรรม กระทรวงศึกษาธิการ   
มีแผนในการดําเนินการ ดังนี้ 
  ๒.๑) กําหนดจัดการประชุมระดับชาติ เร่ือง อาณาบริเวณศึกษาและโลกศึกษาใน
ประเทศไทย ในวันจันทรที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหารือและประเมินผล
การปฏิบัติงานของศูนย/สถาบันอาณาบริเวณศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษา การจัดทํากรอบ
แนวทางการดําเนินงานของศูนย/สถาบันอาณาบริเวณศึกษา และการจัดทําขอเสนอเชิง
นโยบายตอรัฐบาล โดยผูเขารวมการประชุมประกอบดวยผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชน และศูนย/สถาบันอาณาบริเวณศึกษาที่เก่ียวของ 
  ๒.๒)  กระทรวงศึกษารับหนาที่เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร
ดานอาณาบริเวณศึกษา   
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง การจัดสภาพแวดลอมสาธารณะท่ีทุกคนเขาถึงและใชประโยชนได  
         (Accessibility for All Act : AAA) 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๙/๒๕๖๐ 
วันศุกรที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพนัธ ๒๕๖๐ 
 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 ศึกษาและรับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดสภาพแวดลอมสาธารณะที่ทุกคนเขาถึง 
และใชประโยชนได (Accessibility for All Act : AAA) โดยพิจารณาศึกษากฎหมายที่มีสาระสําคัญ
เกี่ยวกับ Accessibility รวมทั้งรางกฎหมายวาดวยการจัดสภาพแวดลอมที่ทุกคนเขาถึงและ
ใชประโยชนไดของสหภาพยุโรป เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดมาเปนจุดเร่ิมตนในการขับเคลื่อนและ
ขยายผลในเร่ืองดังกลาวไปในภาคสวนที่เก่ียวของ  

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑) รัฐควรกําหนดประเด็น Accessibility ใหเปนวาระแหงชาติ โดยกําหนดไวใน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการดําเนินงานตามเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน และแผนการเตรียมการเขาสูสังคมผูสูงอายุ  
 ๒) รัฐควรจัดใหมีกฎหมายเก่ียวกับ Accessibility แบบบูรณาการ และแกไขปรับปรุง
กฎหมายที่เก่ียวกับ Accessibility เพื่อกําหนดใหเร่ืองดังกลาวเปนเร่ืองของทุกคนในสังคม 
กําหนดใหมีผูตรวจสอบ อิสระเพื่อติดตามและประเมินผลเร่ืองดังกลาว รวมทั้งจัดทําระบบ
งบประมาณรองรับเร่ืองดังกลาวในจํานวนที่เหมาะสม เพียงพอ และใชจายไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 ๓) รัฐควรกําหนดมาตรการ ตรวจสอบ และติดตาม สงเสริมและสนับสนุนการบังคับใช
กฎหมายเก่ียวกับ Accessibility อยางจริงจัง  
 ๔) รัฐควรสงเสริม สนับสนุนใหเกิดการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองคความรูเร่ือง Accessibility 
อยางกวางขวาง ตอเนื่อง และเปนระบบ โดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากรที่เก่ียวของ
ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ และควรบรรจุไวในหลักสูตรการศึกษาดวย 
 ๕) รัฐควรสนับสนุนใหมีการรณรงคเผยแพรความรู เพื่อใหเกิดความเขาใจและสรางจิตสํานึก
ในประเด็น เก่ียวกับ Accessibility ใหกับทุกภาคสวน 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
  

 
(สภายังมไิดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

 



ผลการปฏิบัตติาม
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 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๐ 
วันศุกรที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 ศึกษาปญหา แนวทางแกไข และแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาหลักสูตรและกิจการลูกเสือไทย 
รวมทั้งเสนอแนวทางการบูรณาการกิจการลูกเสือกับหนวยงานที่เก่ียวของกับการศึกษาของชาติ 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑)  สภาลูกเสือไทย (National Scout Council of Thailand) ควรพิจารณาปรับองคประกอบ
ของสมาชิกสภาลูกเสือไทยใหมีจํานวนนอยลง เพื่อความคลองตัวในการปฏิบัติงานหรือ
กําหนดใหมี “คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ” ในสภาลูกเสือไทย เพื่อใหสามารถกํากับ
ดูแลการบริหารกิจการลูกเสือไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ๒)  สรางภาพพจนอันดีของการลูกเสือไทย โดยการดําเนินการประชาสัมพันธ
คุณประโยชนของการลูกเสืออยางเขมขนและตอเนื่องอยางถูกตองตามหลักวิชา เพื่อใหทุกคนที่
เก่ียวของเขาใจ ใหความสนใจและศรัทธาในการลูกเสือ 
 ๓)  ควรปรับปรุงโครงสรางของสํานักงานลูกเสือแหงชาติใหครอบคลุมหนาที่และภารกิจ
การดําเนินงาน ๕ ฝาย ตามแบบของสํานักงานลูกเสือโลก และสํานักงานลูกเสือภาคพื้นตาง ๆ 
 ๔)  คณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ ควรเสนอใหมีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนกิจการลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการใหมีประสิทธิภาพกวาที่เปนอยูในปจจุบัน อีกทั้ง
ยังควรมีการทบทวนและกําหนดนโยบายใหชัดเจนในการใชจายงบประมาณสําหรับสนับสนุน
กิจกรรมในการพัฒนาผูเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหมีการใชจายงบประมาณดังกลาว
เปนไปเพื่อการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาเพิ่มข้ึน 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 
(สภายังมไิดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ)  

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

- 
 
 



การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

- 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง ขอเสนอเชงินโยบายในการแกไขปญหาการอาชีวศึกษา 
  คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๐ 
วันศุกรที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 ในอดีตที่ผานมารัฐบาลใหความสําคัญตอการอาชีวศึกษานอยกวาการศึกษาในระดับ   
อุดมศึกษามาก ทําใหประเทศไทยประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพ 
จึงไดศึกษาประเด็นปญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมของไทย 
และนําเสนอขอเสนอแนะเชิงนโยบายเก่ียวกับการดําเนินงานดานอาชีวศึกษาและดานการ
พัฒนาฝมือแรงงานในตลาดแรงงาน 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 ควรรวมมือกับผูประกอบการดาน
อุตสาหกรรม ดานบริการ และดานการเกษตร เพื่อจัดทํามาตรฐานวิชาชีพ และวิธีประเมิน
สมรรถนะของแรงงาน รวมถึงการออกใบอนุญาตประกอบอาชีพ 
 ๕)  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษา ตองกําหนด
หลักสูตรการเรียนการสอนอาชีวศึกษาใหผูเรียนไดเขาเรียนรูและฝกปฏิบัติการใชเคร่ืองมือ วัสดุ 
อุปกรณตาง ๆ ในสถานประกอบการใหมากกวาที่เปนอยู เพื่อสรางกระบวนการเรียนรู และมี
ความพรอมเขาทํางานหลังจบการศึกษา 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
(สภายังมไิดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ) 



หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

- 
   

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

- 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง แนวทางในการจัดการศกึษาอาชวีศึกษาระบบทวิภาค ี
  คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๐ 
วันศุกรที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 ศึกษาและวิเคราะหสถานการณปจจุบัน สภาพปญหา ปจจัยความสําเร็จ และความลมเหลว
ในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อเสนอแนะแนวทาง   
การกําหนดนโยบายของรัฐบาล การนํานโยบายไปปฏิบัติ และการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบ
การอาชีวศึกษาสูอาชีวศึกษาทวิภาคี ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของภาครัฐและเอกชนสูมาตรฐานสากล 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑)  รัฐบาลควรกําหนดนโยบายใหนักศึกษาที่ผานโครงการทวิภาคีจนจบการศึกษาไดรับ
หนังสือรับรองการฝกงานจากกระทรวงแรงงานนอกเหนือจากประกาศนียบัตรจากสถาน
ประกอบการและวุฒิบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเปนการยืนยันวาเปนผูมีทักษะ  
ในสาขาวิชาชีพหรือสาขางาน ที่จบการศึกษา 
 ๒)  รัฐบาลควรสงเสริมสนับสนุนและจูงใจสถานศึกษาที่มีความพรอมในการจัดการ
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี อาทิ การใหเงินอุดหนุนพิเศษ รวมทั้งการยกยองเชิดชูเกียรติ
สถานศึกษา ครู ครูนิเทศ นักเรียน ที่ประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี 
 ๓)  รัฐบาลควรผลักดันใหภาคธุรกิจเอกชน เปนกลไกนําในการพัฒนาการอาชีวศึกษา
ระบบทวิภาคี ผานกลไกความรวมมือของสภาหอการคา สภาอุตสาหกรรม ทั้งในระดับประเทศ 
ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด หรือ ในสาขาอาชีพตางๆ เพื่อใหภาคธุรกิจเอกชนในระดับองคกร 
ความรวมมือใชศักยภาพของกลุมในการใหความชวยเหลือ ใหขอมูล และ แลกเปลี่ยนองค
ความรูในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรทีส่อดคลองกับความตองการ
ของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคบริการ 
 ๔)  รัฐบาลควรสนับสนุนการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศกลางเก่ียวกับ หลักสูตรที่เปด
สอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาและสถานประกอบการ ที่มีความพรอมและไดรับ 
การรับรองจากภาครัฐ ในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รวมทั้งขอมูลเก่ียวกับผูเรียน 
ผูสําเร็จการศึกษาในระบบทวิภาคี เพื่อเปนฐานขอมูลที่สําคัญสําหรับภาครัฐในการกําหนด
นโยบาย และ สําหรับผูเรียนทั้งภายในประเทศ และตางประเทศในการตัดสินใจเลือกศึกษา 
 ๕)  กระทรวงศึกษาธิการควรสงเสริมใหมีการเชื่อมโยง รวมทั้งการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาสายปฏิบัติการวิชาชีพ (Higher Vocational Education) เพื่อพัฒนาตอยอด
ใหผูสําเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา มีโอกาสพัฒนาความรูและทักษะ ตลอดจนโอกาสความกาวหนา
ในดานการศึกษาในสายปฏิบัติการ 



 ๖)  คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI : Board of Investment) ควรกําหนดเงื่อนไข   
ในการสนับสนุนผูมาลงทนุตั้งสถานประกอบการในประเทศไทยตองรวมสนับสนุนการเรียนการสอน
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
  

 
(สภายังมไิดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ)  

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

ผลการปฏิบัตติาม
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 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๐ 
วันศุกรที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 ตามที่รัฐบาลไดมีนโยบายสนับสนุนผูเรียนสายอาชีวศึกษาใหมีสัดสวนเพิ่มมากข้ึนเพื่อให
สอดคลองกับความตองการกําลังคนในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดานอุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม เกษตรกรรม การทองเที่ยวและบริการ แตการอาชีวศึกษายังไมไดรับความนิยม
ในกลุมผูเขาศึกษาตอเทาที่ควร อนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางปฏิรูปการอาชีวศึกษาจึงได
พิจารณาศึกษาปญหาดานตาง ๆ ของการอาชีวศึกษา ไดแก ๑) ปญหาการบริหารงานของการ
อาชีวศึกษา ๒) ศึกษาประเด็นเก่ียวกับแนวทางในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีและรูปแบบทวี
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  
 

 
(สภายังมไิดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

- 



การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

- 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง ผลกระทบของดอกเบีย้ต่ําตอการออมของภาคประชาชนและ 
  ผูบริหารการลงทุน 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธกิารการเศรษฐกิจ การเงนิ และการคลัง 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๑๔/๒๕๖๐ 
วันศุกรที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

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 จนกระทั่งถึงปจจุบันก็ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอัตรารอยละ 
๑.๕ ตอป การกําหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายโดยคณะกรรมการ กนง. นั้น มีจุดประสงคหลัก
เพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งเสถียรภาพของคาเงินบาท 
โดยใชกรอบเปาหมายเงินเฟอแบบยืดหยุน (Flexible Inflation Targeting) เปนเปาหมาย
เชิงนโยบาย นั่นคือธนาคารแหงประเทศไทยจะใชนโยบายการเงินตาง ๆ เพือ่ทําใหอัตราเงินเฟอ
อยูในเปาหมายที่กําหนดโดยจะคํานึงถึงความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจอยางมาก เนื่องจากอัตรา
ดอกเบี้ยเกี่ยวกับประชาชนทุกภาคสวน ตั้งแตการจับจายใชสอย การออม และการลงทุน 
โดยดอกเบี้ยสามารถเปนไดทั้งผลตอบแทนสําหรับเจาของเงิน และเปนตนทุนทางการเงิน
สําหรับผูที่กูยืมเงิน ทําใหการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยสงผลกระทบในเชิงตรงกันขามตอบุคคล 
๒ กลุมนี้เสมอ และอัตราดอกเบี้ยยังมีผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในขณะเดียวกันการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจก็เปนตัวกําหนดอัตราดอกเบี้ยดวยเชนกัน จึงไดมีการพิจารณาศึกษาถึงมาตรการ
หรือแนวทางในการดําเนินนโยบายของหนวยงานที่เก่ียวของ รวมทั้งหาแนวทางดานการออม
และการลงทุนที่เหมาะสมในภาวะอัตราดอกเบี้ยต่ํา 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  ขอเสนอแนะดานการออมของภาคประชาชน 
       ๑.๑  รัฐบาลควรมีการเตรียมความพรอมโดยกําหนดแนวทางใหระบบเพื่อการออม
และการเกษียณอายุตาง ๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนใหมีมาตรการสงเสริมการออมเพิ่มใน
อนาคตเพื่อรองรับภาวะดอกเบี้ยต่ําที่เกิดข้ึน 
   ๑.๒  รัฐบาลควรสรางความตระหนักรูและความรูเรื่องทางการเงิน การลงทุน ของ
ประชากรในประเทศ 
   ๑.๓  การเพิ่มความเพียงพอของเงินออมเพื่อการเกษียณอาย ุ
   ๑.๔  รัฐควรสนับสนุนนโยบายตางๆ ในการสรางแรงจูงใจเพื่อการออม การลงทุน 
และระบบบําเหน็จบํานาญภาคเอกชน 
   ๑.๕  สนับสนุนการออมของภาคแรงงานนอกระบบประกันสังคม และนอกระบบ
บําเหน็จบํานาญภาครัฐหรือเอกชน 
 



 ๒.  ขอเสนอแนะตอผูบริหารการลงทุน 
   ๒.๑  ควรมีแนวทางการกระจายความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ 
   ๒.๒  หนวยงานที่กํากับดูแลทั้งผูออกตราสารและผูลงทุน ควรตองมีการติดตาม  
อยางใกลชิด ใหผูออกตราสารเปดเผยขอมูลแกนักลงทุนอยางเพียงพอ 
   ๒.๓  การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๒.๔  การมีทางเลือกในการลงทุนหรือแผนการลงทุนที่หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
   ๒.๕  มีการสงเสริมความรูทางการเงินแกประชาชนอยางทั่วถึง 
   ๒.๖  สํานักงานกองทุนประกันสังคมไดมีการแกไขระเบียบวาดวยการจัดหา
ผลประโยชนของกองทุนประกันสังคม 
   ๒.๗  ควรมีการสนับสนุนการลงทนุในกองทุนรวมโครงสรางพื้นฐาน 
  ๓.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   ๓.๑  ระบบบํานาญของประเทศไทยในปจจุบันขาดความครอบคลุมและความเพียงพอ 
   ๓.๒  รัฐบาลควรสรางความตระหนกัรูและความรูเร่ืองการเงินของประชากรในประเทศ 
   ๓.๓  ลงทุนในทุนมนุษยเพื่อยกระดับผลิตภาพของแรงงาน 
   ๓.๔  ปรับปรุงสวัสดิการและเพิ่มความคุมครองประชากรสูงอายุ 
   ๓.๕  ปฏิรูประบบภาษีเพื่อเพิ่มรายรับใหเพียงพอกับรายจายในอนาคต 
  ๓.๖  รัฐบาลควรใชอํานาจฝายบริหารในการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จ
บํานาญแหงชาติ 
 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๕๗/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงการคลัง 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 ๑.  ไมขัดของกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ เนื่องจากเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของในการเตรียมความพรอมเพื่อสนับสนุน
ใหประชาชนมีความตระหนัก ความเขาใจและความพรอมในการออมเงินใหเพียงพอตอการ
ดํารงชีพในยามชราภาพ รวมทั้งเพื่อใหผูบริหารการลงทุนมีการวางแผนเตรียมรับมือตอผลกระทบ
ที่อาจเกิดข้ึน ซึ่งหนวยงานที่เก่ียวของไดมีการดําเนินการและแผนที่จะดําเนินการที่สอดคลอง
กับขอเสนอแนะดังกลาว 
 ๒.  สําหรับประเด็นขอเสนอแนะเชงินโยบายของคณะกรรมาธิการฯ ที่เสนอใหรัฐบาลใช
อํานาจฝายบริหารในการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายบําเหน็จบํานาญแหงชาตินั้น เห็นควรให
การดําเนินการเปนไปตามอํานาจของสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยตราเปนพระราชบัญญัต ิ

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

  
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 

หมายเหตุ  - 



๒๔. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การขับเคล่ือนเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน เปาหมายท่ี ๕  

  การบรรลุความเทาเทียมทางเพศและการเสริมสรางพลังใหแกสตรี

  และเด็กหญิงทุกคน (Sustainable Development Goals – SDGs,  

  SDG5 : Achieve gender equality and empower all women and girls) 

 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๑๖/๒๕๖๐ 
วันศุกรที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 
สภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยการดําเนินการของ คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี รวมกับ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน “เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเปาหมายที่ ๕” (Sustainable 
Development Goal – SDGs, SDG 5) เพื่อจะนําไปสูการพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ตัวชี้วัดในเปาหมายที่ ๕ ใหเกิดความชัดเจนและสอดคลองกับบริบทของสังคมไทยมากยิ่งข้ึน 
เพื่อการขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในเปาหมายที่ ๕ ประกอบกับยังมี
ตัวชี้วัดการบรรลุเปาหมายการพัฒนาอีก ๗ เปาหมาย ที่เก่ียวของกับสตรีและเด็กหญิงบรรลุ
ไดหรือไมดวยเชนกัน จึงเปนเร่ืองที่สําคัญอยางยิ่งที่ทุกภาคสวนที่เก่ียวของจะตองรวมกันทํางาน
อยางมีบูรณาการ  
 ผลจากการสัมมนาพบวาในระดับปฏิบัติการในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุ “เปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายที่ ๕” (Sustainable Development Goal – SDGs, SDG 5) ของ
หนวยงานภาครัฐทุกหนวยงานที่เก่ียวของ ยังมีปญหาอุปสรรคอยูมาก ทั้งในเร่ืองความรูความเขาใจ
ตอหลักการและสาระสาํคัญของขอตกลงแหงสหประชาชาติวาดวยเร่ืองการพัฒนาหลังป พ.ศ. ๒๕๕๙ 
(Post ๒๐๑๕) และนัยสําคัญของตัวชี้วัดของเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายที่  ๕” 
(Sustainable Development Goal – SDGs, SDG 5 indicators) เพื่อการขับเคลื่อนสูการบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายที่ ๕ ภายในป พ.ศ. ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐) 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย รัฐบาลโดยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) 
ควรเรงรัดใหคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นําผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ไปเปนแบบอยางของการริเร่ิมดําเนินการสําหรับเปาหมายอ่ืน ๆ อีก ๑๖ เปาหมาย มีการจัดทํา 
Roadmap การขับเคลื่อน และบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เก่ียวของเพื่อรวมกันออก
มาตรการที่จะสงเสริมสตรีในการมีสวนรวมในการตัดสินใจสําคัญ ๆ ใหมีสัดสวนไมนอยกวา ๑ ใน ๓  
 ๒.  ขอเสนอแนะเชิงบริหาร รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
ควรบูรณาการเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายที่ ๕ เขาเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาสตรี
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และยุทธศาสตรเตรียมความพรอมและพัฒนา
ศักยภาพสตรีเพื่อกาวสูประชาคมอาเซียนอยางยั่งยืน นอกจากนี้ควรดําเนินการรณรงคในเร่ือง



การขจัดอคติทางเพศ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อทางสังคม เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมอยางเปนรูปธรรม  
 ๓.  ขอเสนอแนะเชิงนิติบัญญัติ สภานิติบัญญัติแหงชาติตองแสดงบทบาทในการตรวจสอบ
และควบคุมการบริหารราชการแผนดินเพื่อใหเปาหมาย SDGs ประสบความสําเร็จ รวมถึงการ      
ยกรางกฎหมาย และจะตองยึดมั่นในคํามั่นของที่ประชุมประธานรัฐสภาโลกที่เห็นชอบรวมกันที่จะ 
“ผลักดันเร่ืองความเทาเทียมทางเพศข้ึนเปนกระแสหลักในวงการรัฐสภา” (Mainstreaming 
gender equality into the work of parliaments) โดยมีเปาหมายหลักในการเพิ่มจํานวนสมาชิก
รัฐสภาสตรีทั่วโลก สงเสริมและเพิ่มบทบาทของสตรีในรัฐสภา และใหการปกปองสิทธิสตรีเปน
กระแสหลักของการดําเนินงานของรัฐสภาไทย 
 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๔๘/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สงิหาคม ๒๕๖๐ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัวมีการเชื่อมโยงเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เปาหมายที่ ๕ กับ (ราง) ยุทธศาสตร 
การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ และการจัดทําแผนปฏิบัติการยุทธศาสตรการพัฒนาสตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพื่อใหเกิดความสอดคลองในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานการ
สงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ และการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นอกจากนี้ยงั
รวมกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเปาหมายที่ ๕ และมีการ
ดําเนินงานเพื่อการขจัดอคติทางเพศ การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ความเชื่อทางสังคม ตลอดจน
ดําเนินการรวมกับกลไกการสงเสริมความเสมอภาคระหวางหญิงชายในหนวยงานภาครัฐ 
(CGEO/GFP) 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

  
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 



๒๕. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง วิกฤตทะเลสาบสงขลาสูการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๒๔/๒๕๖๐ เปนพิเศษ 
วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันศุกรที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 พิจารณาศึกษาเก่ียวกับการประกาศโฆษณาหรือการประชาสัมพันธเก่ียวกับหลักเกณฑ
และรายละเอียดที่ระบุในใบแจงคาไฟฟา ซ่ึงมีการเผยแพรทางเว็บไซต แผนปายประกาศ แผนพับ
และสื่อตาง ๆ เนื่องจากปรากฏขอมูลวามีเนื้อหาบางสวนไมตรงกับขอเท็จจริง ไมถูกตองครบถวน
และอาจทําใหประชาชนไดรับขอมูลคลาดเคลื่อน 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีหนวยงานระดับกรมที่เก่ียวของ
กับการบังคับใชกฎหมายสําคัญในการบริหารจัดการลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ตองติดตามกํากับ
หนวยงานภายในกระทรวงฯ ใหดําเนินการตามกฎหมายอยางเครงครัดและตอเนื่อง 
 ๒.  รัฐบาลควรสงเสริมสนับสนุนประชาชนกลุมที่ ๒ และ ๓ ใหมีความเขมแข็งและ
ตระหนักถึงความจําเปนในการที่จะตองเขามามีสวนรวมกับภาครัฐเพื่อชวยกันแกไขปญหาที่เกิดข้ึน
อยางจริงจัง 
 ๓.  สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในฐานะกรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ตองรีบดําเนินการขออนุมัติจาก
รัฐมนตรีเพื่อใหมีมติเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลาอีกคร้ังหนึ่ง 
 ๔.  ควรใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อเปน
เจาภาพหลักในการจัดทําแผนบูรณาการงบประมาณ 

 ขอเสนอแนะเรงดวนเชิงนโยบาย 
 ๑.  ประกาศใหการแกไขปญหาและฟนฟูทะเลสาบสงขลาเปนวาระแหงชาติ และให
บรรจุไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
 ๒.  เสนอจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการทะเลสาบสงขลาข้ึนในระดับพื้นที่เปนการเรงดวน 
 ๓.  มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานบูรณาการใน
การแกไขปญหา รวมทั้งเปนหนวยงานหลักในการจัดทํางบประมาณและประสานงานการบังคับ
ใชกฎหมาย 
 ๔.  ใหหนวยงานของรัฐสงเสริมและประสานงานอยางจริงจังกับเครือขายภาคประชาชน
ใหเขามามีสวนรวมกับภาครัฐในการแกไขปญหา 
 ๕.  มอบหมายคณะกรรมการพัฒนาลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ใหกํากับ ตรวจสอบ และ
ติดตาม ประเมินผลการแกไขปญหา แลวจัดทํารายงานประจําปเสนอตอคณะรัฐมนตรี 
 
 



ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๑๓/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มนีาคม ๒๕๖๑ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 เห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เนื่องจากทะเลสาบสงขลาเปนแหลงน้ําสําคัญทั้งดานความหลากหลายทางชีวภาพ ความสําคัญ
เชิงนิเวศแหลงน้ํา เก่ียวของกับความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้น หาก
รัฐบาลไดกําหนดใหเปนวาระแหงชาติ ก็จะเปนการยกระดับความสําคัญของการแกไขปญหา
วิกฤตของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของลุมน้ําทะเลสาบสงขลา เพื่อสามารถเปน
ตนแบบที่นําไปประยุกตใชแกไขปญหาพื้นที่ลุมน้ําอ่ืน ๆ ไดตอไป ทั้งนี้ตองมีการระบุโรดแมป
การบริหารจัดการทรัพยากรและมลพิษที่ชัดเจน เปนรูปธรรม โดยเนนการมีสวนรวมของประชาชน 
การบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง การบูรณาการงบประมาณและการพัฒนาที่สมดุล 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การจัดทําแผนที่และขอมูลที่ดนิโดยหนวยงานของรัฐ 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธกิารการบริหารราชการแผนดิน 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๒๘/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันศุกรที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 การกําหนดเขตที่ดินของรัฐเกิดข้ึนโดยกฎหมายหลายฉบับ ดวยวัตถุประสงคในการ
สงวนหวงหามที่ตางกัน อีกทั้งหนวยงานที่เปนผูดูแลที่ดินของรัฐมีหลายหนวยงานในหลาย
กระทรวง แตละหนวยงานมีหนวยงานจัดทําแผนที่ของตนเอง ใชมาตรฐานในกาจัดทําแผนที่
ที่แตกตางกัน กอใหเกิดปญหาแนวเขตที่ดินของรัฐประเภทตาง ๆ ไมสอดคลองกัน มีความเหลื่อมล้ํา 
ทับซอน ทําใหเกิดการบุกรุกที่ดินของรัฐ คณะกรรมาธิการบริหารราชการแผนดิน จึงไดพิจารณา
หาแนวทางกําหนดเขตที่ดินของรัฐใหเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยเชิญผูแทนหนวยงานที่ดูและ
ที่ดินของรัฐ หนวยงานที่เปนผูใชแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ และผูทรงคุณวุฒิดานการบริหาร
จัดการที่ดิน และทรัพยากรดิน มารวมประชุมใหขอมูลและเสนอความเห็น รวมทั้งศึกษา
กฎหมาย ระเบียบ และเอกสารที่เก่ียวของ เพื่อกําหนดเขตที่ดินของรัฐโดยหนวยงานตาง ๆ ใหเปน
มาตรฐานเดียวกัน และเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  ยกรับกฎหมายเปนพระราชบัญญัติการจัดแผนที่และขอมูลที่ดินโดยหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. .... โดยมีสาระสําคัญ คือ จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการการทาํแผนที่และขอมูลที่ดิน
โดยหนวยงานของรัฐ มีอํานาจหนาที่ กําหนดและออกระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ วิธีการเก่ียวกับ
การจัดทําแผนที่ในที่ดินของรัฐใหเปนระบบมาตรฐานเดียวกัน และการบริหารจัดการขอมูล
ที่ดินใหมีประสิทธิภาพ วินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่เกิดข้ึนเก่ียวกับการบริหารการจัดทําแผนที่โดย
หนวยงานของรัฐ หรือปญหาแนวเขตที่ดินระหวางหนวยงานของรัฐดวยกัน 
 ๒.  กําหนดมาตรฐานการจัดทําแผนที่ในประเด็นหลัก กลาวคือจัดทําแผนที่ทายกฎหมาย
หรืออธิบายแนวเขตตามกฎหมายใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 ๓.  ใหหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่จัดทําแผนที่แสดงเขตที่ดิน ออกหนังสือสําคัญที่หลวง 
ออกหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชน หนังสืออนุญาตใหอยูอาศัย จัดทําระวางแผนที่ และ
แผนที่รูปแปลงที่ดินในที่ดินของรัฐใหเปนไปตามมาตรฐาน 
 
 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๕๐/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สงิหาคม ๒๕๖๐ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 



ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 ๑.  เห็นดวยในหลักการการดําเนินการจัดทําแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
และเปนที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งสอดคลองกับขอสั่งการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๕๘ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ใหแตงตั้งคณะกรรมการ กปนร. 
เพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ  
 ๒.  เห็นดวยในหลักการที่ใหมีการยกรางกฎหมายระดบัพระราชบัญญัติในการจัดทําแผน
ที่และขอมูลที่ดินโดยหนวยงานของรัฐ ซึ่งจะเปนการดําเนินการตอเนื่องภายหลักการดําเนินการ
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ โดยคณะกรรมการ กปนร. เสร็จสิ้นแลว 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง แนวทางการปฏิรปูโครงสรางภาษีและระบบบริหารจัดเก็บ  

  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเกบ็รายไดของแผนดิน 

 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงนิ และการคลัง 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๐ / ๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 เนื่องจากประเทศไทยไมไดปฏิรูประบบภาษีอากรมาเปนระยะเวลานาน ตั้งแตป ๒๕๓๕ 
ที่เปลี่ยนจากการใชภาษีการคามาเปนภาษีมูลคาเพิ่ม โดยที่ผานการปรับปรุงโครงสรางภาษีอากร
สวนใหญจะดําเนินการเปนสวน ๆ ซึ่งไมไดพิจารณาการปฏิรูปโครงสรางภาษีอากรในภาพรวมทั้งระบบ
และผลกระทบตอรายไดภาษีอากรและรายไดรวมของประเทศ ซ่ึงภาครัฐในฐานะผูกําหนดแนวทาง   
การดําเนินนโยบายของประเทศ จึงมีความจําเปนในการปรับตัวและปรับปรุงกลไกภาครัฐ     
ใหสอดคลองกับความทาทายภายใตบริบทของประเทศไทย 
 ในการนี้นโยบายการคลังของประเทศเปนกลไกสําคัญหนึ่งในการรองรับการเปลี่ยนแปลง 
โดยระบบภาษีอากรเปนเคร่ืองมือทางดานรายไดอันเปนองคประกอบสําคัญที่ควรพิจารณา 
ดังนั้น เพื่อใหระบบภาษีอากรของประเทศไทยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสอดรับกับ
สภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน ทั้งนี้ แนวทางการปฏิรูประบบภาษีอากรของประเทศไทย
ควรสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ขอสังเกต 
 ๑.  การแยกบัญชียื่นภาษีตามพื้นทีธุ่รกิจจะสรางรายไดและใหความเปนธรรมทางการคา 
 ๒.  การกําหนดอัตราภาษี VAT ใหมีอัตราที่เหมาะสมกับรายไดเหมือนตางประเทศ 
 ๓.  กําหนดวิธีการหักภาษี ณ ที่จาย ของบริษัทตางประเทศที่มิไดประกอบธุรกิจในประเทศไทย 
 ๔.  ปดจุดร่ัวไมใหยกเวนภาษีศุลกากรแบบไมจําเปนและไมใหได รับสิทธิยกเวน
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
 ๕.  เขมงวดการคืนภาษีตามมาตรา ๑๙ ทวิ ใหสอดคลองกับกฎหมายและขอตกลง
ตางประเทศ 
 ๖.  การเก็บภาษีสรรพสามิต Night Life 
 ๗.  การเก็บภาษีสรรพสามิตทองถ่ิน 
 ขอเสนอแนะ 
 ๑.  การขยายฐานภาษี โดยกําหนดใหผูที่มีรายไดแมจะยังไมถึงเกณฑตองเสียภาษีก็จะ 
ตองยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดดวย  
 ๒.  การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดเก็บภาษี โดยหนวยงานจัดเก็บจะตองมีการ
ปฏิรูปโครงสรางองคกร และการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการจัดเก็บภาษีดวย 
 



ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๖๐/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๕ ตลุาคม ๒๕๖๐ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงการคลัง 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 กระทรวงการคลังไดดําเนินการ และกําลังดําเนินการในประเด็นตาง ๆ ที่สอดคลองกับ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ เชน การปรับปรุงกฎหมายแนวทางการจัดเก็บ
ภาษีจากกิจการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ซึ่งอยูระหวางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการคืนอากรปกปองสินคานําเขา การตอบโตการทุมตลาด 
และขอตกลง WTO และการใชระบบภาษีมูลคาเพิ่มอัตราเดียวที่ประเทศไทยใชดําเนินการอยู 
มีความสอดคลองกับผลการศึกษาของกองทุนการเงินระหวางประเทศ ที่ระบบวาระบบดังกลาว
มีความเหมาะสมกับประเทศไทยแลว อยางไรก็ดี กระทรวงการคลังจะไดศึกษาแนวทาง   
การจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มหลายอัตรา ความเปนไปได และรูปแบบการดําเนินการที่เหมาะสม
สําหรับประเทศไทยตอไป 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

  
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การผลิตบคุลากรดานการบนิของประเทศไทย  

 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการคมนาคม 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๐ / ๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 ในสถานการณของการดําเนินงานอุตสาหกรรมการบินของไทยปจจุบันมีการขาดแคลน
บุคลากรการบินยังไมถึงจุดวิกฤต ปญหาที่เกิดข้ึนในหวงที่ผานมาเปนปญหาที่เกิดข้ึนในชวง
ระยะเวลาสั้น ๆ เนื่องจากหลายองคประกอบ เชน ปญหาการขาดแคลนเจาหนาที่รัฐในการออก
ใบอนุญาตผูทําการในอากาศ ปญหาการขาดแคลนแพทย เจาหนาที่เวชศาสตรการบิน ทําให
เกิดปญหาการคางสะสมของผูตองการรับการตรวจใบอนุญาตทางดานการแพทย ปญหาการ
ขยายธุรกิจของสายการบินโดยไมมีแผนการพัฒนาบุคลากรของตนเองรองรับการขยายตัวนั้น 
ทําใหเกิดปญหาการดึงตัวบุคลากรการบินระหวางสายการบินตาง ๆ ปญหาการขาดความเขาใจ
ของสถาบันการศึกษาที่เปดการศึกษาดานการบิน ทําใหกําหนดหลักสูตรการศึกษาไมสอดคลอง
กับความตองการจริงของผูประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน ปญหาเร่ืองการพัฒนา
ศักยภาพการศึกษาดานการบินใหเปนไปตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะปญหาดานภาษาอังกฤษ 
เปนตน แตจากการศึกษาขอมูลที่เก่ียวของทําใหทราบวามีแนวโนมขยายตัวของธุรกิจใน
อุตสาหกรรมการบินของโลกในอัตราที่สูงมาก ทําใหมีความจําเปนตองเตรียมบุคลากรดานการบิน
ของประเทศไทยใหมีความรู ทักษะ ความสามารถและทัศนคติการทํางานใหทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและความกาวหนาในอุตสาหกรรมการบินอยูเสมอทั้งดานปริมาณและคุณภาพ 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแผนปฏิบัติงานการผลิตบุคลากรดานการบินของประเทศไทยในรายงาน
การศึกษานี้ ประกอบดวย การบูรณาการนโยบายของรัฐบาล กฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติตามกฎหมาย 
หลักเกณฑที่กําหนดโดยองคกรการบินสากลตาง ๆ ทําใหไดขอเสนอการพัฒนาและแกไขปญหา
การผลิตบุคลากรดานการบินของประเทศไทย เชน การจัดตั้งหนวยงานบริหารยุทธศาสตร 
และการวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของประเทศ การจัดตั้งสภาวิชาชีพนักบินพาณิชย
หรือการสนับสนุนสถาบันบินพลเรือนใหเปนสถาบันตนแบบของอาเซียน เปนตน โดยขอเสนอดังกลาว
จะสามารถเสริมสรางศักยภาพการพัฒนาบุคลากรดานการบินของประเทศไดครอบคลุมดานตาง ๆ  
ดังนี้  
 - ดานยุทธศาสตรการบริหารอุตสาหกรรมการบิน 
 - ดานนักบิน เจาหนาทีค่วบคุมการจราจรทางอากาศ และเจาหนาที่ดานเวชศาสตรการบิน 
 - ดานชางอากาศยานและวิศวกรการบิน 
 - ดานการผลิตบุคลากรในการบริการภาคพืน้ ภาคอากาศ และหนวยอุตุนิยมวิทยาการบิน 
 โดยขอเสนอตาง ๆ จะสามารถนาํไปปฏิบัติและสงผลถึงการประสบความสําเร็จของ
ประเทศในการเปนผูนําในอุตสาหกรรมการบินและการเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาคอาเซียน
และภูมิภาคเอเชียตามนโยบายรัฐบาลตอไป 



ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๒/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงคมนาคม 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 กระทรวงคมนาคมไดมีคําสั่งที่ ๓๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ แตงตั้ง
คณะกรรมการวางแผนพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินของไทย โดยมีปลัดกระทรวง
คมนาคมเปนที่ปรึกษา รองปลัดกระทรวงคมนาคมดานอํานวยการ เปนประธาน และหนวยงาน
ที่เก่ียวของรวมเปนกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการไดมีการติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ  
ตามแผนการผลิตนักบินพลเรือน และการแกไขปญหาเรงดวนของรองนายกรัฐมนตรี 
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) แลว ปจจุบันอยูระหวางการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
ดานการบินของประเทศไทย 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

  
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง นโยบายการสงเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยียานไรคนขับ 

  หุนยนต และระบบอตัโนมตั ิ

 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สารสนเทศ และการส่ือสารมวลชน 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๑/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยียานไรคนขับ หุนยนต และระบบอัตโนมัติมีความ
รุดหนาไปอยางรวดเร็ว กอใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ข้ึนในสังคมโลก เพื่อใหประเทศไทยมีการใช
เทคโนโลยีทางดานนี้อยางเกิดประโยชนสูงสุด โดยไมกอใหเกิดผลกระทบทั้งทางตรงและ
ทางออม ในสถานการณปจจุบันยังไมมีกฎหมายควบคุมเทคโนโลยีนี้โดยตรง และเพื่อสงเสริม
ผลักดันการวิจัยและพัฒนาดานเทคโนโลยียานไรคนขับ หุนยนต และระบบอัตโนมัติ ใหเกิดข้ึน
ในประเทศอยางจริงจัง สามารถพึ่งพาตนเอง ลดการนําเขาจากตางประเทศ มีการเปดโอกาสให
บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาไดแสดงศักยภาพอยางเต็มที่ โดยไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐอยางตอเนื่อง  

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  ภาครัฐมีการกําหนดนโยบายและทิศทางที่ชัดเจนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการ
สงเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยียานไรคนขับ หุนยนต และระบบอัตโนมัติ 
 ๒.  การสรางความตระหนัก โดยมีทั้งการสรางความตระหนักรูในสังคม การใหองคความรู
กับผูที่กําหนดนโยบายหรือออกกฎหมาย และใหประชาชนเขาใจถึงประโยชนและการกํากับดูแล
ชีวิตของเขาในอนาคต โดยใหองคความรูในเร่ืองนี้อยางตอเนื่อง 
 ๓.  การจัดหลักสูตรการศึกษา การสรางคนจากสถาบนัการศึกษาตองพัฒนาทั้งกลุมทีจ่ะ
เปนผูผลิตและผูใชในอนาคต 
 ๔.  เรงดําเนินการปรับปรุงกฎหมายและการออกกฎหมายเพื่อใชสงเสริมและควบคุม
การใชเทคโนโลยียานไรคนขับ หุนยนต และระบบอัตโนมัต ิ
 ๕.  การพัฒนาโครงสรางเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อใหเกิดการผลักดันการดําเนินงาน
ที่เหมาะสม 
 ๖.  การจัดทํายุทธศาสตรในการสงเสริมและสนับสนุน เพื่อใหการดําเนินงานตอไป
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๕๙/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ 



หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 ๑. เรงพัฒนากําลังคน สนับสนุนงบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวของ 
โดยสถาบันการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ วท. สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมโดยการพัฒนาเขต
นวัตกรรมที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณโดยความรวมมือระหวางภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 
สงเสริมการถายทอดเทคโนโลยีจากตางประเทศในรูปแบบที่หลากหลาย 
 ๒. สรางความตระหนัก ประชาสัมพันธ และสงเสริมการใชงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต มีการใหความรูกับภาคเอกชน ใหเตรียมพรอมเพื่อใหมีศักยภาพในการแขงขันในอนาคต 
 ๓. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการเสนอใหมีความเขมขนดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม โดยการสงเสริมการบรรจุวิชาที่เก่ียวของในหลักสูตร STEM และเชื่อมโยงองคความรู 
ความชํานาญของหลาย ๆ ภาคสวน รวมถึงจัดทําหลักสูตรเพื่อพัฒนาครูและอาจารยผูสอน 
 ๔. ปรับปรุงกฎหมาย และเรงพัฒนากฎหมายเพื่อควบคุม การขออนุญาตใช การทําวิจัย
และพัฒนา ตลอดจนใหประชาชนเห็นความสําคัญในเร่ืองความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศ 
 ๕. สนับสนุนใหมีโครงสรางพื้นฐานการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ที่เก่ียวของกับยานไรคนขับ 
ควบคูกับการยกเวนกฎระเบียบเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
 ๖. จัดทํายุทธศาสตรเพื่อสงเสริมและสนับสนุน ๒ สวน คือ ในระดับภาพรวมของประเทศ
และระดับผลิตภัณฑใหเหมาะสมกับแตละกลุมควบคูกันไป 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

  
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง เงื่อนไขหลักของความสําเร็จในการจัดการศึกษาระบบทวิภาค ี
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๑/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 ปจจุบันเปนที่ยอมรับในวงการการอาชีวศึกษาวาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีเปนรูปแบบ
ที่มีประสิทธิภาพกวาการจัดการอาชีวศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ ซ่ึงการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหนวยงานและภาคประกอบการที่เก่ียวของในการดําเนินการ 
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
ตอกรมพัฒนาฝมือแรงงาน และเอกสารที่จะตองยื่นเพื่อลดหยอนภาษีตอกรมสรรพากร 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเขาพบเจาหนาที่ระดับสูงของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
เพื่ออธิบายหลักการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี วิธีการปฏิบัติ และคาใชจายที่สถานประกอบการ
ตองรับผิดชอบ  
 การแกไขปญหาระยะยาว สมควรที่จะดําเนินการใหมีกฎหมายที่สงเสริมการจัดการศึกษา
ระบบทวิภาคีเปนการเฉพาะ โดยใหมีบทบัญญัติสวนหนึ่งสําหรับการแกไขปญหาระยะยาวใน 
๒ ประเด็น คือ 
 ๑. ใหสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. เปนผูใหการรับรองหลักสูตร
ที่ใชในการเรียนที่สถานประกอบการ 
 ๒. ใหคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปนผูกําหนดประเภทและอัตราของคาใชจายที่
สามารถนําไปยื่นขอลดภาษจีากกรมสรรพากร 
 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๖ / ๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 



หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 ขอเสนอในการแกไขปญหาระยะสั้น สอศ. สามารถดําเนินการไดและไดทําไปแลว คือ 
การใหความชวยเหลือสถานประกอบการที่ประสงคจะขอใชสิทธิประโยชนทางภาษีตอกรมสรรพากร 
โดยศูนยอาชีวศึกษาไดประชุมชี้แจง จัดทําเอกสารคูมือและแบบฟอรม ตลอดจนใหคําแนะนํา
เปนรายสถานประกอบการ นอกจากนั้นกรมพัฒนาฝมือแรงงานไดชี้แจงใหหนวยงานระดับ
ภูมิภาคถือปฏิบัติ รวมถึงจัดงบประมาณเพื่อการพัฒนาครูฝกในสถานประกอบการใหอีกดวย  
 ขอเสนอในการแกไขปญหาระยะยาว ที่กําลังดําเนินการคือ การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ/หรือ จัดทํากฎหมายสงเสริมการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี
เปนการเฉพาะ ซึ่งขณะนี้อยูในข้ันตอนของการเสนอใหฝายกฎหมายของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาพิจารณา 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

  
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง กระบวนการในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาต ิ
  ฉบับที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๑/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ในฐานะหนวยงานหลักมีบทบาทหนาที่สําคัญในการ
กําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในทุกระดับที่สอดคลองกับแนวทางพัฒนา
ของประเทศ ไดจัดทําแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) บนพื้นฐาน
แนวความคิดที่ตองการใหการกีฬาเปนสวนสําคัญของวิถีชีวิตประชาชนทุกภาคสวนและเปนกลไก
สําคัญในการสรางคุณคาทางสังคม ตลอดจนการกีฬาเปนสวนสําคัญในการสงเสริมเศรษฐกิจ
ของประเทศ ไดกําหนดประเดน็การพัฒนาการกีฬาที่สําคัญไว ๖ ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตร
การสงเสริมใหเกิดความรูและความตระหนักดานการออกกําลังกายและการกีฬาข้ันพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรการสงเสริมใหมวลชนมีการออกกําลังกายและมีสวนรวมในกิจกรรมการกีฬา 
ยุทธศาสตรการพัฒนากีฬาเพื่อความเปนเลิศและตอยอดเพื่อความสําเร็จในระดับอาชีพ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อเปนสวนสําคัญในการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคความรูและนวัตกรรมที่เก่ียวของกับการกีฬา และยุทธศาสตรการยกระดับ
การบริหารจัดการดานการกีฬาใหมีประสิทธิภาพ 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑. การขับเคลื่อนแผนทุกระดับควรมีความสอดคลองสัมพันธกันทั้งสาระสําคัญของ
แผนพัฒนาการกีฬาแหงชาติกับการบริหารจัดการ 
 ๒. จัดทําแผนปฏิบัติการเพือ่ทํางานรวมกับหนวยงานคณะบูรณาการและคณะกรรมการ 
 ๓. การสรางเครือขายสําหรับการพัฒนากีฬาชาต ิ
 ๔. ใหการสนับสนุนสงเสริมผูปฏิบัติและคณะกรรมการทกุระดับ ทุกเครือขายใหมีความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน 
 ๕. กํากับ ติดตาม และสรุปความกาวหนาเปนระยะ ๆ  และสรุปประเมินปลายแผนตองกําหนด
รูปแบบวิชาการ และผูรับผิดชอบ พรอมรายงานตอผูเก่ียวของ 
 ๖. การจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อใชในการวางแผน การวัดประเมินผล และการรายงาน 
 ๗. การจัดทําแผนงาน โครงการประจําปของหนวยงานทางการกีฬาและหนวยงานที่เก่ียวของ 
เพื่อใหเกิดความพรอมดานการพัฒนาของแผนพัฒนาการกีฬาแหงชาต ิ
 ๘. ควรมีการผลักดันใหมีการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาและกีฬาในสถานศึกษาทุกระดับ 
 ๙. ควรมีการผลักดันการนําวิทยาศาสตรการกีฬาไปบูรณาการกับการออกกําลังกาย 
 ๑๐. เรงผลักดันใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแหงชาติ 
 ๑๑. พัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาของไทยใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหไทยเปนศูนยกลาง
อุตสาหกรรมการกีฬาของอาเซียน 



 ๑๒. แผนพัฒนากีฬาชาติทั้ง ๖ ยุทธศาสตรตองทํารวมกันหลายหนวยงานที่เก่ียวของ 
ควรใหมีโครงสรางดานการกีฬาและบุคลากรเฉพาะในระดับกระทรวงเพิ่มเติมเพื่อใหสอดคลอง
และเกิดประโยชนตอการกีฬาของชาต ิ
 
 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
(สภายังมไิดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 
 

- 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

- 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรือ่ง สภาพปญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการเลนกีฬาในกลุมเด็ก 
  กรณีศึกษาการเลนกีฬามวยในกลุมเด็ก 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๒/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 การชกมวยเด็กมีทั้งขอดีและขอเสียหลายประการ ขอดี เชน เปนการสงเสริมศิลปะ
แมไมมวยไทย สงเสริมการพัฒนาทางดานรางกายและจิตใจในเร่ืองความกลาหาญ ความเขมแข็ง 
การฝกทักษะปองกันตัว และเพื่อความสนุกสนาน ซึ่งเปนกีฬาที่ไดรับความนิยมฝกกันทั่วไป อีกทั้ง
ยังเปนการสรางเสริมคุณลักษณะการมีวินัย และใหเด็กรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน หางไกลจาก
ปญหายาเสพติด ในดานผลเสียพบวาการนําเด็กมาแขงขันชกมวยนั้นขัดแยงกับพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และกฎหมายอ่ืน ๆ อีกหลายฉบับ นอกจากนี้
ยังเกิดปญหาการแสวงหาประโยชนจากการจัดการแขงขันชกมวยเด็ก เชน การพนัน เปนตน 
และที่สําคัญมีผลการวิจัยสมองของนักมวยเด็กจากโครงการวิจัยโดยแพทยวาหากชกมวยตั้งแต
วัยเด็ก จะสงผลกระทบตอการทํางานของอวัยวะสมองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และยังสงผล
ตอการเจริญเติบโตของสมองและสติปญญาที่ลดต่ําลงเนื่องจากการบาดเจ็บ 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  มิติดานกฎหมาย 
  ๑.๑ การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ กําหนดชวงอายุและกฎกติกา
ในการแขงขันกีฬาชกมวยเด็กใหมีความเหมาะสม โดยนําผลการวิจัยทางการแพทยมาประกอบ  
การพิจารณา 
  ๑.๒ การเสนอรางพระราชบัญญัติสงเสริมความปลอดภัยในการกีฬาและนนัทนาการ
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 ดานจิตใจ โดยเฉพาะเด็กที่ไมพรอมจะชกมวย แตอาจถูกบังคับและอาจมี
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
ของหนวยงานที่เก่ียวของ 
  ๓.๓ สนับสนุนใหเปนกีฬาที่มีการสอนและฝกซอมอยางแพรหลาย เชนเดียวกับกีฬา
ของชาติอ่ืน เชน เทควันโด หรือยูโด 
  ๓.๔ กําหนดมาตรการทางสังคมควบคูไปกับการแกไขปญหาในมิติอ่ืน ๆ  
 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
(สภายังมไิดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 
 

- 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

- 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การตดิตามผลการปฏิบตัติามพระราชบญัญตักิารอาํนวยความสะดวก
  ในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๒/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดินไดทําการศึกษาติดตามการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
โดยจากการศึกษาพบปญหาหลายประการ ไดแก การจัดทําคูมือสําหรับประชาชนนั้น มีปญหา
ความไมชัดเจนวาหนวยงานของรัฐใดบางที่จะตองจัดทําคูมือ ทําใหมีหนวยงานที่จัดทําคูมือ
จํานวนมาก ถึง ๘๗๐,๕๐๙ คูมือ เปนปญหาการตรวจรับรองของสํานักงาน ก.พ.ร. และ
หนวยงานเจาของคูมือไมสามารถปดประกาศใชคูมือไดรวดเร็วเทาที่ควร นอกจากนี้ยังพบวา
กระบวนงานบางประเภทยังมีปญหาในเร่ืองข้ันตอนและระยะเวลาที่แมจะผานการตรวจรับรอง
จาก ก.พ.ร. แลว แตประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนเห็นวายังมีระยะเวลามากเกินไป  
 ศูนยบริการรวมหลายแหงมปีระชาชนไปใชบริการนอย เพราะประชาชนไมคอยรูจักและ
บางแหงอยูหางไกลชุมชนมาก การติดตอไมสะดวก มีคาใชจายในการเดินทางมาก นอกจากนี้
ทั้งประชาชนและเจาหนาที่ยังขาดความรู ความเขาใจเก่ียวกับสาระสําคัญและเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติฯ และปญหาดานการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ในจังหวัด เนื่องจาก
ไมมีหนวยงานกลางทําหนาที่ประสานงานที่ชัดเจน 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  ทบทวนคูมือที่มีจํานวนมากเกินไปวามีความจําเปนหรือไม สวนงานบางประเภทที่ยงั
มีข้ันตอนและระยะเวลาการพิจารณามาก ใหสํานัก ก.พ.ร. ทําการศึกษาจําแนกประเภทและ
เสนอแนะในการปรับปรุงลดระยะเวลาใหรวดเร็วข้ึน 
 ๒.  ควรกําหนดที่ตั้งศูนยบริการรวมใหสอดคลองกับลักษณะการใหบริการ ไมควรจัดตั้ง
ในศาลากลางจังหวัดที่หางไกลเมืองและชุมชนมาก เพราะประชาชนจะไมไดรับความสะดวก 
 ๓. สํานักงาน ก.พ.ร. และจังหวัด ควรเพิ่มความเขมขนในการประชาสัมพันธใหความรู
แกประชาชนใหกวางขวางและตอเนื่อง สําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานนั้น ควรเนนย้ําใหเขาใจถึง
ภาระหนาที่ที่จะตองปฏิบัติอยางเต็มความสามารถ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลและเจตนารมณ
ของกฎหมาย 
 ๔.  ในดานการบริหารจดัการ เห็นควรใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทําความตกลงกับกระทรวงมหาดไทย 
สั่งการใหผูวาราชการจังหวัดมอบหมายใหสํานักงานจังหวัด เปนหนวยประสานงานกลางในจังหวัด 
และสํานักงาน ก.พ.ร. ควรทําการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกลาว
อยางสม่ําเสมอ  
 



ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
(สภายังมไิดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 
 

- 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

- 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง กลไกการกํากบัดแูลการบรหิารราชการแผนดินแบบประชารฐั 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๒/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 จากผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน เก่ียวกับกลไกการ
กํากับดูแลการบริหารราชการแผนดินแบบประชารัฐ พบวา ปญหาในการกํากับดูแลการบริหาร
ราชการแผนดิน ประกอบดวย  
 ๑.  องคกรที่ทําหนาที่กํากับดูแล มีหลายหนวยงาน โดยมีขอบเขตและอํานาจหนาที่
ไมชัดเจน การกํากับดูแลยังไมเปนไปแบบปองกันเชิงรุกและทันตอเหตุการณ  
 ๒.  หนวยงานที่ถูกกํากับดูแล ยังไมมีทัศนคติที่ดีกับการกํากับดูแล จึงขาดการให
ความรวมมือ รวมไปถึงการใหขอมูลที่จําเปน 
 ๓.  ระบบขอมูลขาวสารในการบริหารราชการที่เปนสวนรวมทั้งประเทศยังไมไดมีการจัดทํา 
รวมทั้งไมมีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศที่จําเปนใหหนวยงานที่เก่ียวของและประชาชน
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
ดูแลติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตอสาธารณะ
อยางเปนรูปธรรม 
 ๔. การเพิ่มชองทาง กลไก และกระบวนการมีสวนรวมทางตรงแบบประชารัฐใหเหมาะสม 
 ขอเสนอแนะเชิงกฎหมาย 
 ๑. การปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู ไดแก พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อใหหนวยงานของรัฐมีความรับผิดชอบในการเปดเผยขอมูลชัดเจนข้ึน และกฎหมาย
วาดวยการปรับโครงสรางอํานาจสวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถ่ิน 
 ๒. การพัฒนากฎหมายใหมที่จําเปน ไดแก รางพระราชบัญญัติการมีสวนรวมของประชาชน
ในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ....  



 ๓. กฎหมายสําคัญที่ควรดําเนินการเพิ่มเติม คือ กฎหมายวาดวยการคุมครองผูแจงเบาะแส 
(Whistleblower Protection Act) เพื่อใหประชาชนไดมีชองทางหรือกลไกในการใหขอมูล 
 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๖๓/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงาน ก.พ.ร. 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 
 

 หนวยงานที่เก่ียวของมีความเห็นสอดคลองกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ โดยเห็นวา
การกํากับดูแลควรมุงไปที่การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ และหนวยงานที่กํากับตรวจสอบควรจะมี
ระบบการรายงานที่เปนมาตรฐานและชัดเจน เพื่อสรางความนาเชื่อถือของการตรวจสอบ 
และขณะนี้ในระบบราชการ รัฐบาลไดกําหนดใหมีตัวชี้วัดที่สรางความรับรู ความเขาใจที่พยายาม
จะทําใหประชาชนเขาถึงขอมลูขาวสาร เปดชองทางในการเผยแพรขอมูล นอกจากนี้ในภาครัฐ
ยังมีพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ที่จะสามารถขอขอมูลจาก
ทางราชการได 
 มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนทางความคิดของหนวยราชการตาง ๆ ใหพรอมรับการ
ถูกตรวจสอบ ยินดีใหความรวมมือในการใหขอมูล การใชกลไกทางสารสนเทศ ปรับเปลี่ยน
กระบวนการทํางานใหมีการเปดเผยขอมูลมากข้ึน เพื่อความรวดเร็วในการบูรณาการทํางาน 
และความโปรงใส สําหรับฐานขอมูลที่จะเปนเคร่ืองมือสนับสนุนภารกิจ หรือเปนฐานขอมูลกลาง    
ที่รวบรวมในทุกเรื่องหรือภารกิจในแตละดานของภาครัฐนั้น ในปจจุบันยังไมมี มีเพียงกลไก
การรายงานใหคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาทราบเทานั้น สวนกลไกในการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ใหประชาชนทราบในแตละเร่ืองนั้นยังตองใหหนวยงานที่เก่ียวของที่ทําหนาที่กํากับดูแลและ
หนวยงานที่ถูกกํากับดูแลดําเนินการ ซึ่งในเร่ืองฐานขอมูลและการเปดเผยขอมูลขาวสารนั้น 
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยูระหวางการดําเนินการเพื่อใหภาครัฐมีความ
เชื่อมโยงและเปดเผยขอมูล ใหทุก ๆ ภาคสวนสามารถใชประโยชน และประชาชนไดรับบริการ
ที่ทั่วถึง ซึ่งมีหลายโครงการ เชน โครงการพัฒนาระบบ Cloud ภาครัฐ (G-Cloud) โครงการพัฒนา
เครือขายสื่อสารขอมูลเชื่อมโยงหนวยงานภาครัฐ (GIN) โครงการใหบริการซอฟตแวรผานเครือขาย
อินเทอรเน็ต เปนตน 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
สอดคลองกับขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 

หมายเหตุ  - 

 

 



๓๕. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย    
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธกิารการศกึษาและการกีฬา  

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๘/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 พิจารณาศึกษาวิเคราะหกระบวนการและแนวทางตางๆ ในการจัดทํายุทธศาสตรการปฏิรูป
การศึกษาของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล ศึกษาและวิเคราะหกระบวนการ 
รูปแบบ แนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตรทางการศึกษาเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 
รวมทั้งศึกษากลั่นกรองกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของดานการศึกษา เพื่อนําไปกําหนดเปน
ประเด็นยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยใหบรรลุเปาหมาย “การศึกษาสรางคน 
คนสรางชาติ ใหมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬามีขอเสนอแนะจุดหมายของการปฏิรูปการศึกษา 
โดยแบงยุทธศาสตร เปนดังนี้ 
  ๑.  ยุทธศาสตรระยะสั้นหรือเรงดวน ดําเนินงานภายในเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
       ๑)  ปรับปรุงกฎหมายและโครงสรางการปฏิรูปการศึกษา เพื่อใหเอ้ือตอการปฏิรูป 
       ๒)  ปรับปรุงระบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู เพื่อใหตอบสนองและสอดคลอง 
กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมและการพัฒนาประเทศ 
       ๓)  พัฒนาอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาชาต ิ
       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)  พัฒนาการศึกษาสูประชาคมอาเซียน เพื่อใหเกิดความรวมมือดานการศึกษา 
      ๕)  พัฒนาเทคโนโลยีและเครือขายการเรียนรู เพื่อใหมีระบบเทคโนโลยีและเครือขาย
การเรียนรูที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 
       ๖)  พัฒนาชุมชนการเรียนรู เพื่อขยายและยกระดบัคุณภาพชุมชน 



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

 
ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

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

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 กระทรวงศึกษาธิการ ไดพจิารณารายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง ขอเสนอเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา  
สภานิติบัญญัติแหงชาติรวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงดิจิตทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  
สํานักงบประมาณ และหนวยงานที่เก่ียวของในประเด็นตางๆ ที่ประชุมสวนใหญเห็นดวยกับ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

หมายเหตุ  

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมของหนวยงาน 
 ๑)  แนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรปฏิรูปการศึกษา ควรคํานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลง 
ของโลกโดยเฉพาะความกาวหนาดานเทคโนโลยี 
 ๒)  การปรับปรุงกฎหมายและโครงสรางการปฏิรูปการศึกษา บทเรียนจากการกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ทําใหทราบวาเมื่อมีการกระจายอํานาจแลว 
มหาวิทยาลัยตองมีความรับผิดชอบ (Accountability) โดยปจจุบันพบปญหาเร่ืองรองเรียนเปน
จํานวนมาก จึงควรใหความสําคัญกับประเด็นดังกลาวและตองมีการเตรียมความพรอม มีระบบ
คัดกรองโรงเรียนที่พรอมเพื่อดําเนินการนํารอง และศึกษา/ประเมินขอดีขอเสียดวย 
 ๓)  ปรับปรุงระบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ควรมีการปรับใหเหมาะสม มีความ
เชื่อมโยงและยืดหยุนตอผูเรียน 
 ๔)  ปรับระบบการคลังเพื่อการศึกษา โดยรัฐบาลมีการจัดทํายุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณที่แบงเปน ๒ มิติ คือ ๑) Function (พื้นฐาน) และ ๒) Agenda (บูรณาการ) 
 ๕)  การจัดตั้งหนวยงานใหม ควรตองมีการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบและมีการ
พิจารณาใหรอบคอบ เนื่องจากมีผลกระทบตอภาระงบประมาณในระยะยาว 



๓๖. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง ขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 

   ของประเทศไทย 

   คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๘/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหประเด็นแนวทางการพัฒนาการประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียนและสถานศึกษา เพื่อชวยพัฒนากระบวนการสอนใหกับครู
และอาจารยที่มุงเนนนักเรียนเปนศูนยกลาง และชวยสนับสนุนใหนักเรียนพัฒนากิจกรรมตาง ๆ  
การทํางานอยางอิสระและพัฒนาความรับผิดชอบของตนเอง 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ  
 คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬามีขอเสนอแนะในเชิงนโยบายการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของประเทศไทย ดังนี้  
 ๑)  การกําหนดนโยบายทั้งของผูนําประเทศและผูอํานวยการโรงเรียน ใหจัดหาสถานที่  
โครงสรางพื้นฐานระบบไอซีที การทํางานรวมกับผูปฏิบัติงาน และการพัฒนาวิชาชีพสําหรับ  
ครูและอาจารย เรง รัดดําเนินการโครงการตาง ๆ ที่ กําหนดไวภายใตกรอบนโยบาย 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT 2020) พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๖๓ ใหสําเร็จลุลวง และ  
จัดตั้งหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของประเทศเพื่อรับผิดชอบ  
ภารกิจดังกลาว ตลอดถึงพฒันาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 ๒)  กระทรวงศึกษาธิการตองจัดระบบการเรียนรูที่อํานวยความสะดวกใหแกผูสอนและ
ผูเรียนใหมีอิสระจากปญหาการจัดตารางการเรียนการสอน และใหความสําคัญกับการพัฒนา   
บุคลากรและใหความชวยเหลือครูและอาจารยเพื่อใหมีสมรรถนะที่เพียงพอตอการออกแบบ 
หลักสูตรการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยการจัดอบรมครูและอาจารย และสงเสริม   
และพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหมีคุณภาพเขาสูระบบการเรียนการสอนในรูปแบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๒๔/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงศึกษาธิการ 

 



ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหนวยงานที่เก่ียวของ
พิจารณาแลว ปรากฏผลดังนี้ 
 ๑.  กระทรวงศึกษาธิการมีการกําหนดนโยบายนโยบายทั้งของผูนําประเทศและผูอํานวยการ
โรงเรียนซึ่งใหความสําคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เรียบรอยแลว ในแผนการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ และแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
และแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ ของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวะ
ศึกษา และยังมีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ ซึ่งอยูระหวางการดําเนินการปรับปรุงรางแผนเพื่อเสนอคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา (CIO) และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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
ประเทศปจจุบันการสนับสนุนการดําเนินการเครือขายงานวิจัยของประเทศ เครือขาย UniNet  
เปนเครือขายเดียวของประเทศไทยที่เชื่อมตอกับเครือขายการศึกษาวิจัยกับประเทศอ่ืนทั่วโลก 
โดยความรวมมือระหวาง UniNet และ ThaiSam เพื่อเชื่อมโยงกับเครือขายเพื่อการศึกษาวิจัยไทย
ในนาม ThaiREN โดยการเชื่อมโยงเครือขายเขากับเครือขายเพื่อการศึกษาวิจัยของสหภาพยุโรป
และเอเชีย และเครือขายอินเทอรเน็ตเพื่อการศึกษาวิจัยของญี่ปุน ซ่ึงปจจุบันมีกิจกรรม
ทางดานการศึกษาวิจัยของประเทศจํานวนมากที่ใชงานผานโครงขายดังกลาว 
 ๔.  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไดติดตั้งขยายโครงขายอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหครอบคลุมทั่วประเทศ
ภายใตชื่อ เน็ตประชารัฐ จํานวน ๒๔,๗๐๐ หมูบาน เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
 ๕.  การพัฒนาหลักสูตร กระทรวงแรงงานมีขอเสนอวาสถานประกอบการตองการแรงงาน
ที่มีประสบการณเปนอันดับหนึ่ง ตอมาถึงจะพิจารณาเร่ืองวุฒิการศึกษา ควรปรับหลักสูตร
อาชีวศึกษาใหนักศึกษามีโอกาสไดไปทํางานในสถานประกอบการจริงดวยเพื่อใหสามารถ
ทํางานไดทันทีที่จบการศึกษา 
 ๖.  การพัฒนาบุคลากร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักสูตรการ
รูเทาทันสื่อสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ ๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ เพื่อพัฒนากําลังคน
ดานดิจิทัลที่รองรับการปรับโครงสรางการพัฒนากําลังคนทางดานดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไดสงเสริมใหมี
โครงการพัฒนากําลังคนดิจิทัลหลายระดับตั้งแตมืออาชีพหรือบุคคลทั่วไป 
 ๗.  สื่อการเรียนการสอน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยสํานักงานบริหาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษาไดมีการดําเนินโครงการสงเสริมและพัฒนา
สื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหลายโครงการ 
 



การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗. รายงานการพิจารณาศึกษา :  ขอเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงรางพระราชบัญญัต ิ
   ผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. .... 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธกิารการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงาน  

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๔๐/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันศุกรที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 

 ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหแนวทางการแกไขปรับปรุงรางพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ
สมุนไพร พ.ศ. .... ซ่ึงอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อใหมีเนื้อหา
สาระครอบคลุมถึงการควบคุม กํากับ ดูแล ผลิตภัณฑสมุนไพรเปนการเฉพาะ อันจะเปนการสงเสริม
ใหมีการพัฒนาการผลิต และการใชประโยชนจากสมุนไพรอยางมีคุณภาพและครบวงจร กําหนด
มาตรการควบคุมคุณภาพ กํากับดูแลและคุมครองความปลอดภัยของผูบริโภค ตลอดจนใหมีกลไก
เพื่อควบคุม กํากับ ดูแลผลิตภัณฑสมุนไพรที่เปนยาแผนไทย ยาแผนโบราณ และผลิตภัณฑจาก
สมุนไพรที่ใชเพื่อการสงเสริมสุขภาพจากสมุนไพรที่ใชเพื่อการสงเสริมสุขภาพที่มีการพัฒนาไป
อยางรวดเร็ว 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงานมีขอเสนอแนะที่สาํคัญ       
โดยสรุป ดงันี้  
 ๑)  ควรกําหนดใหพระราชบัญญัตินี้มีเนื้อหาครอบคลุมผลิตภัณฑสมุนไพรสําหรับสัตวดวย  
เนื่องจากสัตวเปนอาหารของมนุษย การใชสมุนไพรกับสัตวแทนสารเคมียอมเปนประโยชน
ตอมนุษย 
 ๒) ใหมีหลักเกณฑกําหนดประเภท ชนิด หรือลักษณะของผลิตภัณฑสมุนไพรที่จะตอง 
ข้ึนทะเบียน หรือแจงรายละเอียด หรือจดแจง 
 ๓)  เพิ่มอํานาจของคณะกรรมการนโยบายใหมีบทบาทในการสงเสริมสนับสนุนและ
การพัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร และควรเพิ่มผู แทนสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและ
ผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทยเปนกรรมการนโยบายดวย 
 ๔)  ควรกําหนดใหคณะกรรมการผลิตภัณฑสมุนไพรมีอํานาจกําหนดมาตรฐานสําหรับ
ผลิตภัณฑสมุนไพรใหเหมาะสมกับประเภท ชนิด ของผลิตภัณฑสมุนไพร 
 ๕)  ควรใหหนวยงานของรัฐที่ไดรับยกเวนไมตองขอใบอนุญาตตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้เชนเดียวกับเอกชน 
 ๖)  ควรคงไวซึ่งหลักเกณฑในการยื่นขอข้ึนทะเบียนตํารับผลิตภัณฑสมุนไพรโดยใหมี 
รายละเอียดเก่ียวกับสรรพคุณ วิธีใช ประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย เพื่อความ 
ปลอดภัยและสรางการยอมรับจากผูบริโภค 
 ๗)  ควรแกไขชื่อหมวด ๑๐ จาก “หมวดสงเสริมสนับสนุนและการพัฒนาผลิตภัณฑ
สมุนไพร” เปน “ผูประกอบการที่เปนวิสาหกิจชุมชน หรือผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม” 



 ๘)  ควรใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทาํหนาที่กํากับดแูลและใหการรับรอง 
ผลิตภัณฑสมุนไพรเนื่องจากเปนหนวยงานสากลเปนยอมรับจากทุกฝาย 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๑๔/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มนีาคม ๒๕๖๑ 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงสาธารณสุข 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก และ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงการคลัง กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวงพาณิชย 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
อุตสาหกรรม และหนวยงานที่เก่ียวของพิจารณาแลว ปรากฏผลที่สําคัญโดยสรุปดังนี ้
 ๑)  รางพระราชบัญญัติผลิตภัณฑสมุนไพร พ.ศ. .... มีวัตถุประสงคจะใชกับมนุษย 
การใชสมุนไพรกับสัตวจะอยูภายใตกฎหมายวาดวยยา ทั้งนี้ การนําสมุนไพรมาใชกับสัตวในการ
รักษาโรคหรือสงเสริมสุขภาพ อาจจะตองจัดทํากฎหมายควบคุมกรณีดังกลาวดวย  
 ๒)  คณะกรรมการสมุนไพรแหงชาติ เห็นควรเพิ่มเติมบทบัญญัติเก่ียวกับอํานาจของ
คณะกรรมการเก่ียวกับการกําหนดใหหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของกับการสงเสริมสมุนไพรจัดทํา
งบประมาณแบบบูรณาการในการสงเสริมสมุนไพรใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับแผนแมบท
แหงชาติวาดวยการพัฒนาสมุนไพรไทย 
 ๓)  คณะกรรมการผลิตภัณฑสมุนไพรควรใหเพิ่มผูแทนจากสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยและผูแทนสภาหอการคาแหงประเทศไทย เพื่อใหมีผูแทนองคกรเอกชนเปน
กรรมการดวย    ตามขอสังเกตของคณะกรรมาธิการพาณิชยฯ แตใหผูแทนองคกรทั้งสองแหง
ไปชี้แจงตอคณะกรรมการกฤษฎีกาเอง 
 ๔)  ไดแกไขหมวด ๔ การข้ึนทะเบียนตํารับผลิตภัณฑสมุนไพร มาตรา ๓๕ (๕) เปนดังนี้ 
“เอกสารเก่ียวกับสรรพคุณ วิธีใช ประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย หลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนด” ตามขอเสนอของคณะกรรมาธิการพาณิชยฯ 
ที่ตองการใหการข้ึนทะเบียนตํารับผลิตภัณฑสมุนไพรมีความปลอดภัยและสรางการยอมรับ
จากผูบริโภค 

 
การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 

หมายเหตุ  - 

 



๓๘. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง บุคลากรในกระบวนการดูแลผูสูงอายุ 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๔๒/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 พิจารณาศึกษาและมีขอเสนอแนะเก่ียวกับการผลิตผูดูแลผูสูงอายุอาชีพ เนื่องจาก
ปจจุบันการผลิตผูดูแลผูสูงอายุอาชีพยังไมมีหนวยงานหรือองคกรที่เปนหลักในการกําหนด 
การควบคุมคุณภาพมาตรฐานอาชีพที่ชัดเจน ขาดระบบการติดตามการทํางานของบุคลากรดังกลาว 
ไมมีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรอยางตอเนื่อง ขาดการกําหนดใหข้ึนทะเบียนผูประกอบอาชีพ
ดูแลผูสูงอายุและศูนยบริการรับดูแลผูสูงอายุ ผูดูแลผูสูงอายุอาชีพในสถานดูแลผูสูงอายุ 
บางแหงไมไดรับการฝกอบรมการดูแลผูสูงอายุ อีกทั้งหลักสูตรที่ใชในการอบรมผูดูแลผูสูงอายุ
มีความหลากหลายเนื่องดวยมีการจัดทําข้ึนโดยหลายหนวยงาน  
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะดานนโยบาย 
 ๑.  บุคลากรทางการแพทยและบุคลากรสนับสนุนทางการแพทย 

      ๑)  รัฐควรสรางแรงจูงใจเพื่อใหแพทยทํางานในพื้นทีช่นบทมากข้ึน  
      ๒)  รัฐควรสนับสนุนใหโรงพยาบาลของรัฐที่มีจํานวนเตียงตั้งแต ๑๒๐ ขึ้นไป 
ทุกแหงจัดตั้งคลินิกผูสูงอายุ และยกระดับขึ้นเปนแผนกรักษาผูสูงอายุ ประกอบกับรัฐตองมีการ 
วางแผนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและบุคลากรสนับสนุนทางการแพทยเพื่อใหเพียงพอ
ตอความตองการในอนาคต อีกทั้งควรกําหนดใหมีแพทยอายุรศาสตรสาขาผูสูงอายุหรือแพทย
ที่มีความรูดานเวชศาสตรผูสูงอายุประจําแผนกรักษาผูสูงอายุโดยเฉพาะ 

      ๓)  รัฐตองสงเสริม สนับสนุน สรางแรงจูงใจในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการดูแล
ผูสูงอายุใหเปนอาชีพที่มีความเปนสถาบันทางวิชาชีพ มีมาตรฐานวิชาชีพสังคมใหการยอมรับ 

  ๒.  ผูดูแลผูสูงอายุ 
      ๑)  ควรกําหนดใหกรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษยเปนหนวยงานหลักกํากับดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ และทําหนาที่
ประสานการทํางานระหวางหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของตลอดจนมาตรฐานของผูดูแลผูสูงอายุ 

      ๒)  ควรจัดทําหลักสูตรพ้ืนฐานการฝกอบรมผูดูแลผูสูงอายุทุกหลักสูตรใหมีความ
ชัดเจนโดยการกําหนดรายละเอียดเนื้อหาหลักสูตรข้ันต่ําที่ผูดูแลผูสูงอายุควรจะตองไดรับ    
การเรียนรูฝกอบรมเก่ียวกับการดูแลผูสูงอาย ุ

       ๓)  กําหนดแนวทางการพัฒนาใหอาสาสมัครดูแลผูสูงอายุและบุคคลที่ประกอบอาชีพ
ผูดูแลผูสูงอายุมีเสนทางอาชีพ (Career Path) และมีความเจริญกาวหนาตามเสนทางอาชีพ 

       ๔)  สรางระบอบอาสาสมัครที่ทําหนาที่ดูแลผูสงูอายุใหเปนระบบทีช่ัดเจนมากข้ึน 
       ๕)  หนวยงานรัฐควรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดูแลผูสงอายุและ

สิทธิประโยชนของผูสงูอายผุานสือ่รูปแบบตาง ๆ เพื่อใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารอยางทั่วถึง 
 



 ขอเสนอแนะดานกฎหมาย 
      ๑)  ควรใหหนวยงานที่เก่ียวของออกกฎกระทรวงบังคับใชหลักสูตรอบรมพื้นฐานและ
หลักสูตรมาตรฐาน 
       ๒)  ควรแกไขกฎหมายใหองคกรปกครองทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ทั้งดานการสงเสริม
ดูแลและสงเคราะหผูสูงอายุ เพื่อใหการแกไขปญหาเร่ืองคาตอบแทนอาสมัครขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนการแกไขอยางยั่งยืน 
       ๓)  แพทยสภาและสภาการพยาบาลตองควบคุมกํากับมาตรฐานการดูแลผูสูงอายุ 
ที่จําเปนตองไดรับการดูแลโดยการใชอุปกรณเคร่ืองชวยหายใจหรือการทําหัตถการ  
       ๔)  ควรกําหนดใหผูดูแลผูสูงอายุสามารถใหการดูแลผูสูงอายุโดยใชอุปกรณดังกลาว 
ซึ่งจําเปนตองมีกฎหมายใหความคุมครองการปฏิบัติงานของผูดูแลผูสูงอายุ 
       ๕)  กําหนดใหมีกฎหมายควบคุมการประกบอาชีพผูดูแลผูสูงอายุ 
       ๖)  กระทรวงสาธารณสุขควรเรงดําเนินการอออกกฎหมายควบคุมกํากับดูแลการดําเนินกิจการ
สถานประกอบการรับดูแลผูสูงอายุ 
   

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
(สภายังมไิดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

- 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

- 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 



๓๙. รายงานการพิจารณาศึกษา :  การเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย  
  โอกาสและศักยภาพในการแขงขัน 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธกิารการพาณิชย การอตุสาหกรรม และการแรงงาน 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๔๕/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 เพื่อศึกษาแนวทางที่ทําใหไทยสามารถขยายการคาและการลงทุนไปอาเซียนเพิ่มข้ึน 
และไดรับประโยชนจากการเปน AEC  

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 คณะกรรมาธิการการพาณิชย การอุตสาหกรรม และการแรงงานไดมีขอเสนอแนะ
แนวทางที่จะทําใหประโยชนจากการเปน AEC ดังนี้ 
 ๑.  กระทรวงพาณิชยตองเจรจาและผลักดันใหสมาชิกอาเซียนปฏิบัติตามกฎ กติกา 
ของขอตกลงการลดภาษีในอาเซียนอยางเครงครัด โดยเฉพาะการเจรจาใหมาเลเซีย ฟลิปปนส 
และอินโดนีเซีย ลดภาษีในกลุมสินคาออนไหวสูงลง ไดแก ขาว และน้ําตาล เพื่อใหไทยไดรับประโยชน
จากขอตกลง 
 ๒.  สมาชิกอาเซียนหลายประเทศมีแตมตอมากกวาไทย โดยเฉพาะกลุมประเทศที่มี
ขอตกลงลดภาษีระหวางกันภายใตกรอบ GMS (กรอบความรวมมือลุมแมน้ําโขง) และไดรับ
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (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  

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๗๑/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 



หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงพาณิชย 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 ๑.  ประเด็นขอตกลงการลดภาษีในอาเซียน  
    ความตกลงการคาสินคาของอาเซียน (ATIGA) อนุญาตใหประเทศสมาชิกอาเซียนคงภาษีสูงกวา
รอยละ ๕ สําหรับรายการสินคาออนไหวสูงได โดยระบุไวในตารางลดภาษขีองตน และไมถือวา
ขัดพันธกรณี ATIGA ซึ่งสินคาออนไหวสูง ๒ รายการ คือ ขาว และน้ําตาล อยางไรก็ดี ความตกลง 
ATIGA มีบทบัญญัติที่ระบุความเปนไปไดในการทบทวนรายการสินคาดังกลาว โดยการเจรจา
ทบทวนข้ึนอยูกับการตัดสินใจของกลุมสมาชิก ซึ่งกระทรวงพาณิชยจะเสนอใหสมาชิกอาเซียน
พิจารณาทบทวนรายการสินคาออนไหวสูงตอไป 
 ๒.  ประเด็นสมาชิกอาเซียนหลายประเทศแตมตอมากกวาไทย  
      ๑)  ในขณะนี้ประเทศในกลุม GMS ยังไมมีขอตกลงทางดานมาตรการทางการคา 
ที่เก่ียวของกับภาษี จึงยังไมมีการใหสิทธิพิเศษทางภาษีระหวางกัน 
      ๒)  กระทรวงพาณิชยและหนวยงานที่เก่ียวของไดติดตามสถานการณแนวโนม
เศรษฐกิจการคาที่อาจสงผลกระทบตอไทยอยางใกลชิด ตลอดจนวิเคราะหแนวโนมและ 
ไดดําเนินการตาง ๆ เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 ๓.  กฎระเบียบดานการผานแดนและถายลํา  
      ๑)  กรมศุลกากรไดแตงตั้งคณะทํางานเพื่อเจรจาจัดทําความตกลงระหวางประเทศ
วาดวยการผานแดนทางบกกับประเทศที่มีความประสงคจะผานแดนสินคาทางบกกับประเทศไทย 
ไดแก กัมพูชา และมาเลเซีย ทั้งนี้ ประเทศที่มีความตกลงวาดวยการขนสงทางถนนกับไทย   
แลว คือ สปป.ลาว 
       ๒)  บันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงประเทศ 
มาเลเซียวาดวยการขนสงสินคาเนาเสียงายผานแดนโดยทางถนนจากประเทศไทยผาน 
มาเลเซียไปยังสิงคโปร มิไดเปนปญหาอุปสรรคตอการขนสงสินคาไทยผานแดนมาเลเซียไป 
ยังสิงคโปร 
 ๔.  การลดชองวางการกีดกันทางการคาในรูปแบบมาตรการที่มิใชภาษี (NTB) 
    ๑)  กระทรวงพาณิชยและหนวยงานที่เก่ียวของใหความสําคัญกับปญหาขอกีดกัน
ทางการคาในรูปแบบมาตรการที่มิใชภาษี  NTMs และไดมีการหยิบยกข้ึนหารือกับประเทศ 
สมาชิกอาเซียนในการประชุมระดับตาง ๆ นอกจากนี้ อาเซียนไดจัดทําแผนปฏิบัติการ 
เชิงยุทธศาสตรดานการคาสินคาภายใตอาเซียน ค.ศ. ๒๐๑๖ – ๒๐๒๕ กําหนดแนวทางการ 
จัดการกับผลกระทบอันเกิดจาก NTMs 
      ๒)  อาเซียนไดมีการดําเนินความรวมมือดานมาตรฐานและการรับรองมาตั้งแต    
ป ๒๕๓๕ เพื่ออํานวยความสะดวกในการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของอาเซียน 
 ๕.  การสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศ  
      สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนใหความสําคัญกับการพัฒนา ๑๐ 
อุตสาหกรรมเปาหมายที่เปนฐานอุตสาหกรรมอนาคต รวมทั้งการยกระดับอุตสาหกรรมเดิมที่
ประเทศไทยมีพื้นฐานดีอยูแลวใหสามารถสรางมูลคาเพิ่มดวนนวัตกรรมมากยิ่งข้ึน นออกจากนี้  
กระทรวงพาณิชยไดสงเสริมและสนับสนุนผูประกอบการ SMEs มาอยางตอเนื่องผานการ 
ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  
 ๖.  การพัฒนาดานการคาและบริการ กระทรวงพาณิชยไดกําหนดยุทธศาสตรธุรกิจ
บริการไทย โดยมีเปาหมายในการเปนศูนยกลางธุรกิจบริการของอาเซียน โดยมียุทธศาสตรที่สําคัญ 
๔ ดาน ไดแก ๑) การสรางนักรบธุรกิจบริการสูภูมิภาค ๒) การตอยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
๓) การเชื่อมตอธุรกิจบริการไทยสูตลาดโลก ๔) การยกเคร่ืองดานกฎหมายและขอมูลธุรกิจบริการ 



    นอกจากนี้ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการดําเนินการที่สําคัญเพื่อสรางความ
เชื่อมั่นในการเทคโนโลยีดิจิทัล ตามแผนยุทธศาสตรที่ ๖ ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจดิจิทัล 
 ๗.  การผลักดันการเจรจากรอบ RCEP (อาเซียน+๖) ไทยไดผลักดันการเจรจากรอบ RCEP 
ใหบรรลุผลสําเร็จโดยเร็ว เนื่องจากเห็นประโยชนที่จะเกิดข้ึนเมื่อความตกลง RCEP มีผลใชบังคับ 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐. รายงานการพิจารณาศึกษา :  โครงการพัฒนาเศรษฐกจิจังหวัดชายแดนภาคใต (โครงการสามเหล่ียมเศรษฐกิจ) 
        เกี่ยวกบัการพัฒนาโครงการโรงไฟฟาชุมชนในพ้ืนท่ีอําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 คณะกรรมาธกิาร :  คณะกรรมาธิการการพลังงาน 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๔๗/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 พิจารณาศึกษาเร่ืองการพัฒนาพื้นที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลาใหมีความมั่นคงทางดาน
พลังงานไฟฟา 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ควรเปนหนวยงานหลักในการรับผิดชอบโครงการพฒันา
โครงการโรงไฟฟาชุมชนในพื้นที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
 ๒.  แนวทางแกไขปญหาความม่ันคงระบบไฟฟาในพืน้ที่อําเภอเบตง จังหวัดยะลา 
      ๑)  ระยะสั้น กฟภ. ควรเรงรัดการติดตั้งเคร่ืองกําเนิดไฟฟา (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” โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนเจาของเร่ืองในการจัดตั้ง
และบริหารจัดการ 
 ๔.  กฎหมายและระเบียบที่มีอยูเดมิสามารถใชได โดยมีแนวทางการปรับปรุง ดังนี ้
      ๑)  การแกไขสัญญาเพื่อสนบัสนุนโรงไฟฟาชีวมวลที่มีอยูเดิม ๒ ราย 
      ๒)  การใหความเห็นชอบและปรับปรุงระเบียบใหมีการรับซื้อไฟฟาในพื้นที่อําเภอเบตง
อีก ๑ ราย 
      ๓)  การปรับปรุงระเบียบเพื่อนําระบบ Micro Grid เขามาบริหารจัดการ 
      ๔)  การปรับปรุงระเบียบและแกไขสัญญาในการรับซื้อไฟฟา จากโรงไฟฟาชีวมวล
ขนาดเล็กมาก ใหเปนสัญญาแบบเสถียร 
      ๕)  การจัดทําสัญญาและปรับปรุงระเบียบในเร่ืองการรวมทุนระหวางชุมชนกับ
ผูประกอบการโรงไฟฟา 
 ๕.  เร่ืองอ่ืน ๆ 
      ๑)  การจัดทําแผนปลูกพืชทดแทนไมยางพาราที่ถูกตัดไปเปนเชื้อเพลิง 
      ๒)  การพัฒนาพลังงานทดแทนประเภทอ่ืน ๆ ในพื้นที ่



       ๓)  การชะลอโครงการขยายสายเสาสงของ กฟฝ. ออกไปกอน และนํางบประมาณ
มาเรงรัดโครงการ Micro Grid) ใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว  
  

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓๑/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทย 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ไดดําเนินการเสริมสรางความมั่นคง
ดานพลังงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ทั้งจากกรณีกระแสไฟฟาขัดของหรือกรณี 
การกอการราย วางระเบิดเสาไฟฟาจากแหลงกําเนิดตนทาง เพื่อใหระบบไฟฟาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ทั้งนี้ เห็นดวยกับขอเสนอแนะของคะกรรมาธิการและไดนําไปพิจารณา
ดําเนินการตอไป  
 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 

หมายเหตุ  

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



 ๕)  ข อเสนอที่ใหโรงไฟฟาและโรงเลื่อยถือหุนในสหกรณ ขัดกับมาตรา ๓๓ แหง 
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากโรงไฟฟาและโรงเลื่อยไมไดเปนบุคคลธรรมดา
และประกอบอาชีพเกษตร 
 ๖)  ขอเสนอที่ใหสหกรณถือหุนในโรงไฟฟา ขัดกับมาตรา ๖๒ แหงพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ. ๒๕๔๒  
 ๗)  การดําเนินการที่นอกเหนือขอบังคับหรือระเบียบสหกรณ เห็นควรใหหนวยงานที่เก่ียวของ
พิจารณาดําเนินการตอไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑. รายงานการพิจารณาศึกษา :  ระเบียบของท่ีประชุมใหญตลุาการในศาลปกครองสูงสุด  

  วาดวยวธิีพิจารณาคดปีกครอง (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธกิารการกฎหมาย กระบวนการยุตธิรรมและกิจการตาํรวจ 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๔๗/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 พิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณา 
คดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑) ศาลปกครองควรเรงรัดประชาสัมพันธใหผูใชบริการทราบถึงชองทางการชําระ
คาธรรมเนียมศาลและรายชื่อธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ไดทําความตกลงกับศาลปกครอง 
ผานทางเว็บไซตของศาลปกครองและติดประกาศ ณ ที่ทําการศาลปกครองทุกแหง 
 ๒) ศาลปกครองควรมีมาตรการในการตรวจสอบและปองกันการที่บุคคลอ่ืนยินยอมให
ใชบัตรเครดิตของตนเพื่อเปนชองทางในการหาประโยชนจากการที่ยินยอมใหใชบัตรเครดิตของ
ตนชําระคาธรรมเนียมศาลแทน 
 ๓) ศาลปกครองควรหารือกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพื่อหาแนวทางในการปองกัน
มิใหมีการใชบัตรเครดิตปลอมมาชําระคาธรรมเนียมศาล 
 ๔) ในการคืนคาธรรมเนียมศาล ศาลปกครองควรกําหนดวิธีปฏิบัติใหสอดคลองกับ
วิธีการชําระคาธรรมเนียมศาลตามระเบียบนี้ดวย 
  ๕) ศาลปกครองควรหารือกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน เพื่อปองกันมิใหมีการเอา
วิธีการชําระเงินที่ใชผานบัตรเครดิตมาเปนชองทางในการหาประโยชนในการชักชวนใหใชบัตร
เครดิตในการชําระคาธรรมเนียมศาลตามระเบียบนี้ 
 ๖) การกําหนดชองทางการชําระคาธรรมเนียมศาลตามระเบียบนี้ ศาลปกครองควร
ดําเนินการใหเปนไปตาม มาตรา ๓๔ แหงพระราชบัญญัติวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
พ.ศ. ๒๕๔๔  
 ๗) ศาลปกครองควรกําหนดใหชัดเจนวาตองมีการออกใบรับใหครบคลุมถึงการชําระ
คาธรรมเนียมศาลตามชองทางอ่ืน  
 ๘) การกําหนดใหชําระคาธรรมเนียมศาลตามขอ ๓๔ (๓) ทางอินเตอรเน็ต ศาลปกครอง
ควรใชถอยคําซึ่งเปนคําศัพทใหตรงกับศัพทบัญญัติที่จัดพิมพอยูในหนังสือ ภาษาสื่อฉบับราช
บัณฑิตยสภา ซึ่งใชคําวา “อินเทอรเน็ต” (INTERNET)  
 ๙) ดอกผลที่เกิดจากการฝากเงินที่เปนคาธรรมเนียมศาลของศาลปกครองควรพิจารณา
คืนใหแกคูความที่ศาลสั่งใหคืนคาธรรมเนียมศาลดวย  
  
 
 



ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
(สภายังมไิดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

- 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

- 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง การจัดความสัมพันธระหวางการบรหิารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธกิารการบริหารราชการแผนดิน 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๔๗/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 ศึกษาและเสนอแนะเก่ียวกับการปรับปรุงโรงสรางและการจัดความสัมพันธระหวาง
การบริหารราชการสวนกลางกับสวนภูมิภาคใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะ
และความคลองตัวในการดําเนินการบริหารราชการใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีความเปนเอกภาพ 
สามารถบูรณาการเพื่อเชื่อมโยงการทํางานในมิติตาง ๆ เขาดวยกัน 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑. การจัดความสัมพันธเชิงโครงสรางของการบริหาร เห็นสมควรใหมีการปรับปรุง
การจัดความสัมพันธเชิงโครงสรางของการบริหารราชการสวนกลางและสวนภูมิภาคใหชัดเจน
และไมซ้ําซอน เพื่อใหเกิดบูรณาการและตอบสนองตอปญหาของจังหวัดและประชาชน 
ในพื้นที่ 
 ๒. การจัดความสัมพันธเชิงระบบการบริหาร สมควรมีการจัดความสัมพันธเชิงระบบ
ปริหารระหวางราชการสวนกลางแลราชการสวนภูมิภาค ใหมีการบูรณาการมีเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  ๒.๑ ดานอํานาจหนาที ่ควรกําหนดอํานาจหนาที่ของราชการสวนกลางและสวนภูมิภาค
ใหชัดเจน เพื่อมิใหเกิดความทับซอนกัน  
  ๒.๒ ดานการมอบอํานาจ ราชการสวนกลางควรตองมีการมอบอํานาจใหราชการ
สวนภูมิภาคอยางเพียงพอ 
  ๒.๓ ดานการบริหารงานบุคคล ผูวาราชการจังหวัดควรมีอํานาจกํากับดูแลการทํางาน
ในพื้นที่ สามารถเสนอความดีความชอบตอสวนกลางหรือใหคุณใหโทษแกขาราชการที่ทํางาน
ในพื้นที่ได เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดสามารถทําหนาที่บูรณาการการทํางานในพื้นที่ใหเกิด
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
  ๒.๔ ดานการงบประมาณ ระบบงบประมาณแบบเนนพื้นที่จะเปนเคร่ืองมือในการ
เชื่อมโยงหรือบูรณาการภารกิจของทุกภาคสวนใหลงไปสูพื้นที่และประชาชนที่เปนรูปธรรมได 
 ๓. การจัดความสัมพันธในดานการกํากับดูแลการบริหารราชการแผนดิน ควรมีกระบวนการ 
ในการกํากับดูแลใหราชการสวนภูมิภาคไดปฏิบัติและมีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานตามที่
ราชการสวนกลางไดแบงอํานาจใหไป ทั้งนี้ การนํานโยบายของราชการสวนกลางไปปฏิบัติหนาที่
ในพื้นที่ ควรกําหนดใหมีระบบ การทํางานแบบเบ็ดเสร็จ (One – Stop Service) เพื่อใหราชการ
สวนภูมิภาคสามารถปฏิบัติหนาที่แทนราชการสวนกลางได  
       นอกจากนี้ ภาครัฐควรใหความสําคัญกับการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวย 
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งไดกําหนดกําหนด   
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีไว 



ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๗๐/๒๕๖๐ 
วันศุกรที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
  
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงาน ก.พ.ร. 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 ๑.  การจัดความสัมพันธเชิงโครงสรางของการบริหาร 
  ๑)  แนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาคตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ 
เมษายน ๒๕๖๐ เขมงวดกับการจัดตั้งหนวยงานสวนกลาง  ในภูมิภาคมากข้ึน โดยไมใหจัดตั้ง
หากมีสวนราชการสวนภูมิภาคอยูแลว ซึ่งจะชวยไมใหเกิดความซ้ําซอนกับภารกิจของราชการ
บริหารสวนภูมิภาค ทั้งนี้การถายโอนภารกิจใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองพิจารณา 
ความพรอมและศักยภาพของแตละทองที่เปนสําคัญดวย 
      ๒)  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการตามขอสั่งการนายกรัฐมนตรีที่ใหหนวยงานปรับ
บทบาทเพื่อปฏิรูปราชการ ๔.๐ โดยกําหนดใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิรูปองคการ  
(Transformation Plan) ซึ่งจะนําไปสูการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและโครงสรางทั้ง
สวนกลางและสวนภูมิภาคใหเหมาะสมยิ่งข้ึน 
 ๒.  การจัดความสัมพันธเชิงระบบการบริหาร 
      ดานอํานาจหนาที่ ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการเปนไปในทิศทางเดียวกันกับ
ลักษณะภารกิจตามแนวทางการจัดสวนราชการในภูมิภาคตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  
๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
      การมอบอํานาจ กระทรวงมหาดไทยเห็นวาควรพิจารณาทบทวนแนวทางในการ
มอบอํานาจใหกับผูวาราชการจังหวัดในกรณีที่เก่ียวของกับการบูรณาการและแกไขปญหาที่จะ
สงผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่  ทั้งนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแตง อ.พ.ร. เก่ียวกับการมอบ
อํานาจ เพื่อเปนกลไกในการกําหนดหลักเกณฑ แนวทาง หรือวินิจฉัยที่เก่ียวกับการมอบ 
อํานาจตาง ๆ ใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย 
      ดานการบริหารงานบุคคล กระทรวงมหาดไทยเห็นวาควรใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจ
พิจารณารวมกับหัวหนาสวนราชการตนสังกัดในการประเมินความดีความชอบของหัวหนา 
สวนราชการในพื้นที่ รวมทั้งการพิจารณาเพิ่มโควตาพิเศษสําหรับหัวหนาสวนราชการประจํา 
จังหวัดโดยใหครอบคลุมหัวหนาสวนราชการอ่ืนใหจังหวัดดวย 
      ดานงบประมาณ กระทรวงมหาดไทยเห็นดวยกับควรจัดสรรงบประมาณตาง ๆ 
ลงในพื้นที่ ในลักษณะการเนนพื้นที่ โดยจัดสรรวงเงินสนับสนุนในการขับเคลื่อนการแกไข
ปญหาพื้นที่หรือวาระเรงดวนของจังหวัดและอําเภอ 
 ๓.  การจัดความสัมพันธในดานการกํากับดูแลการบริหารราชการแผนดิน 
      หนวยงานตาง ๆ มีความเห็นวากลไกการตรวจสอบในปจจุบันชวยใหการกํากับดูแล
มีความครอบคลุมในทุกมิติไดอยางครบถวน ตลอดจนไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมทั้งใน 
รูปแบบประชารัฐและประชาชนดวยแลว 
  
 
 
 



การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓. รายงานการพิจารณาศึกษา :  การถายโอนภารกิจโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.)  
         ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๕๑/๒๕๖๐ 
วันศุกรที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 ศึกษา วิเคราะห และสังเคราะหประเด็นปญหาอุปสรรคในการกระจายอํานาจดานการ
สาธารณสุขใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีแผนการดําเนินการถายโอน
สถานีอนามัยใหแลวเสร็จภายในป ๒๕๕๓ ซึ่งมีปญหาอุปสรรคดานความพรอมของทุกฝาย
ที่เก่ียวของ ทําใหในหวงเวลาที่ผานมาจนถึงป ๒๕๕๙ มีการถายโอนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลเพยีง ๕๑ แหง จากทั้งหมด ๙,๗๘๗ แหง 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 คณะกรรมาธิการการปกครองทองถ่ินไดศึกษาการกระจายอํานาจดานการสาธารณสุข
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลวเห็นวา  
 ๑)  การถายโอนภารกิจดังกลาวตองปรับเกณฑการประเมินความพรอมในการถายโอน
ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและเตรียมความพรอมใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
โดยนําการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
(สปสช.) ตามหลักเกณฑในคูมือการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ินหรือ
พื้นที่มาเพิ่มในเกณฑประเมินดวย  
 ๒)  ตองปรับข้ันตอนในการประเมินเพื่อดําเนินการในการถายโอนใหมีหวงเวลาที่ชัดเจน
และงายในการปฏิบัติจากเดิมที่ประเมินในคร้ังเดียวใหประเมินเปนข้ันตอน ซึ่งหากองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใดสามารถดําเนินการไดตามข้ันตอนกอนเวลาที่กําหนดก็สามารถดําเนินการ
โอนได 
 ๓)  การถายโอนภารกิจไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมีความชัดเจนทั้งในดาน
ภารกิจ บุคลากร งบประมาณ และดานอ่ืน ๆ ตองปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบสําหรับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลใหชัดเจน ทั้งนี้ ใหกระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานที่เก่ียวของตอง
ดําเนินการผลักดัน สนับสนุนและสงเสริมในการเตรียมการกอนการโอนและหลังการถายโอน 
 ๔)  ตองใหกระทรวงสาธารณสุขพิจารณากําหนดรายละเอียดเก่ียวกับการถายโอน
ภารกิจดานสงเสริมสุขภาพใหสอดคลองกับขอเสนอดังกลาว และใหสํานักงานคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําขอเสนอไปเปนขอมูลประกอบการ
จัดทํารางแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... และ
รางแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) 
 



ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๑๕/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มนีาคม ๒๕๖๑ 
  
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงสาธารณสุข 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 กระทรวงสาธารณสุขไดประชุมรวมกับกระทรวงมหาดไทย สํานักงานคณะกรรมการ       
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เลขาธิการ
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทยและผูแทนมูลนิธิเครือขายหมออนามัย พิจารณา
ขอสังเกตและขอเสนอแนะดังกลาวแลวเห็นควรใหการถายโอนภารกิจดานสาธารณสุข 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ผานเกณฑการประเมิน
ความพรอมของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลโดยความสมัครใจ รวมถึงความตองการและ
ประโยชนสูงสุดของประชาชนเปนหลัก และการปรับเกณฑการประเมินความพรอมและการ
ปรับคณะกรรมการประเมินความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อรองรับการถายโอน
ภารกิจดานสาธารณสุข โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดย
กระทรวงสาธารณสุขมีสวนนํารวม และรางแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... และรางแผนปฏิบัติการกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๓) ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยกระทรวงสาธารณสุข
มีสวนนํารวมและใหกระทรวงสาธารณสุขทําการศึกษาคุณลักษณะ ปจจัยแหงความสําเร็จและ
ปญหาอุปสรรคของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล หลังการถายโอนภารกิจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
   

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔. รายงานการพิจารณาศึกษา :  รายงานการปฏิรูปประเทศดานการเมือง : รางพระราชบัญญัติการเสริมสราง   
         วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... เสนอตามรายงาน 
   ของสภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง และตามวาระการปฏิรูป 
   ที่สําคัญเรงดวน (๒๗ วาระ) ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุม “คน” 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการเมอืง 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๕๒/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 พิจารณาศึกษา รายงาน “การปฏิรูปประเทศดานการเมือง : รางพระราชบัญญัติการเสริมสราง   
วัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... เสนอตามรายงานของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศดานการเมือง และตามวาระการปฏิรูปที่สําคัญเรงดวน (๒๗ วาระ) ในป 
พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุม “คน” โดยมุงเนนพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติการเสริมสรางวัฒนธรรม
ทางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑)  ตามที่ กําหนดใหคณะกรมการเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดทําหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ
และนอกระบบ หลักสูตรและฝกอบรมเพื่อสรางวิทยากรเปนวิทยากรตนแบบหรือหลักสูตรอ่ืนใด
ตามที่แผนแมบทกําหนด นั้น อาจพิจารณาใหสถาบันการศึกษาภายใตการกํากับทีมีจุดเดน   
ดานการเมืองและการเผยแพรประชาธิปไตยเปนองคกรที่รวมดําเนินการ 
 ๒)  องคประกอบสําคัญของคณะกรรมการเสริมสรางวฒันธรรมทางการเมืองในระบอบ  
ประชาธิปไตย ยังเปนผูที่เก่ียวของกับการเมืองซ่ึงอาจเปนอุปสรรคตอความสําเร็จในการ  
ปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ 
 ๓)  รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังขาดการกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน ซึ่งจะแสดงใหเห็นวา 
ประชาชนมีความเขาใจและไดมีการพัฒนาวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
ไปในแนวทางที่ดีข้ึนกวาที่ผานมา 
 ๔)  หลักการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เปนหลักการที่ดีและมีประโยชนในการเสริมสราง
วัฒนธรรมทางการเมือง จึงอาจผลักดันใหแนวทางการเสริมสรางวัฒนธรรมทางการเมือง  
ตามพระราชบัญญัตินี้บรรจุไวในแผนการปฏิรูปประเทศดานการเมือง และการศึกษา และ
หากสามารถผลักดันใหเปนหนึ่งในแผนยุทธศาสตรชาติไดก็จะเปนประโยชนอยางยิ่ง 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๖๕/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 



หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 ปจจุบันพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐  
มีผลบังคับใช และสํานักนายกรัฐมนตรีไดมีประกาศ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เร่ืองแตงตั้ง
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ จํานวน ๑๑ คณะ โดยสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิทําหนาที่สํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการปฏิรูป 
ซึ่งอยูระหวางจัดทํารางแผนปฏิรูปประเทศ และเห็นวาขอสรุปของรายงานฉบับนี้ เก่ียวของโดยตรง
กับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการเมือง จึงนําสงใหคณะกรรมการเพื่อใชประกอบการ
พิจารณาจัดทํารางแผนปฏิรูปประเทศดานการเมืองตอไป 
   

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 

สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕. รายงานการพิจารณาศึกษา :  ปญหาวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม : กรณีศึกษาปญหาน้ําเสีย 
         ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๕๙/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันศุกรที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ 
 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 ศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาน้ําเสียในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  ขอเสนอแนะทั่วไป ปรับปรุงแกไขตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ดังนี้ 
      ตนน้ํา สรางจิตสํานึกละความตระหนักรูของประชาชนโดยใหประชาชนรับรูถึงพิษภัย
จากน้ําเสีย หนาที่และการมีสวนรวมในการปองกันและลดการเกิดน้ําเสีย การปรับปรุงกฎหมายและ
พัฒนากลไกในการแกไขปญหาน้ําเสีย วางแผนระบบบําบัดน้ําเสียไวในผังเมือง รวมทั้งนํามาตรการ 
ทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมมาใชในการแกไขปญหา 
      กลางน้ํา จัดการหรือบําบัดน้ําเสียกอนปลอยออกจากแหลงกําเนิด ทั้งดวยการ
บังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง การมีมาตรการในการตรวจสอบการเดินระบบบําบัดน้ําเสีย
ของสถานประกอบการ การสนับสนุน และสรางแรงจูงใจใหประชาชนที่ไมอยูในเขตบริการ
บําบัดน้ําเสียติดตั้งระบบบาํบัดน้ําเสียแบบติดกับที่ (On-Site) ที่ไดมาตรฐาน 
      ปลายน้ํา บําบัดน้ําเสียภายหลังจากถูกปลอยมาจากแหลงกําเนิด รวมทั้งการนําน้ํา 
ที่บําบัดแลวมาใชประโยชนตอไป สรางระบบรวบรวมน้ําเสีย การนอมนําศาสตรพระราชา 
ในการจัดการน้ําเสียมาประยุกตใชอยางจริงจัง และมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการ
บําบัดน้ําเสียอยางตอเนื่อง 
 ๒.  ขอเสนอแนะการแกไขปญหานํ้าเสียของกรุงเทพมหานคร 
      ๑)  ควรพิจารณาการใชคูคลองในพื้นที่ใหไดประโยชนสูงสุดทั้งในการปองกันน้ําทวม
และการแกไขปญหาน้ําเสีย รวมทั้งพิจารณาการใชอุโมงคระบายน้ํา เพื่อสนับสนุนการแกไข
ปญหาน้ําเสีย 
     ๒)  ควรพิจารณาการสรางระบบบําบัดน้ําเสียรวมขนาดเล็กในบางพื้นที่ และควร
ศึกษาความเปนไปไดในการใชพื้นที่บริเวณปากซอยกอนลงสูทอระบายน้ําริมถนน และปากคลอง   
กอนลงสูคลองใหญหรือแมน้ํา 
      ๓)  ควรพิจารณาทําทอระบายน้ําเสียแยกออกจากทอระบายน้ําฝน ในพื้นทีม่ีระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม และมีความหนาแนนสูงของกิจกรรมที่เปนแหลงกําเนิดน้ําเสีย 
 ๓.  ขอเสนอแนะการแกไขปญหานํ้าเสียของปริมณฑล 
      ๑)  ควรเรงรัดจัดการแกไขปญหาระบบบําบัดน้ําเสียรวมที่คลองดาน เพื่อให
สามารถใชในการบําบัดน้ําเสียใหจังหวัดสมุทรปราการ 
      ๒)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรพิจารณาถึงความเปนไปไดในการจูงใจให
ประชาชนใหความรวมมือในการติดตั้งที่ดักไขมันและถังบําบัดสําเร็จรูป 



      ๓)  ปจจุบันมีการขยายตัวของชุมชนในรูปอาคารชุด และหมูบานจัดสรรจะอยูใน
เขตปริมณฑลเพิ่มมากข้ึน จึงควรมีการวางระบบทอรวบรวมน้ําเสียแยกจากระบบระบายน้าํฝน 
และติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียรวมของแตละหมูบานจัดสรรและอาคารใหพรอมรองรับตั้งแตเร่ิมแรก
และมีระบบติดตามตรวจสอบการทํางานของระบบอยางตอเนื่อง และรายงานผลใหหนวยงาน
ที่เก่ียวของดําเนินการตอไป 
 ๔.  ขอเสนอแนะการแกไขปญหานํ้าเสียที่เชื่อมโยงระหวางกรุงเทพมหานคร และ
ปริมณฑล 
      กรุงเทพมหานครและปริมณฑลควรมีการประสานงานดานการตรวจวัดคุณภาพน้ํา
ใหสามารถสนับสนุนกันและกันได รวมทั้งบูรณาการดานการบริหารจัดการขอมูลเพื่อการจัดการ
น้ําเสียดวย 
 ๕.  ขอเสนอแนะการแกไขปญหานํ้าเสียดานกฎหมาย 
      ๑)  ควรปรับปรุงแกไขกฎหมายเก่ียวกับน้ําเสียที่กระจัดกระจายอยูหลายฉบับให
เชื่อมโยงกันและสรางบูรณาการกฎหมาย 
      ๒)  ควรปรับปรุงแกไขกฎหมายและองคกรผูรักษาการตามกฎหมาย ใหมีความชัดเจน
สอดประสานกันและไมขัดแยงกัน 
      ๓)  ควรปรับปรุงแกไขบทบัญญัติของพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ ใหมีเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติที่เก่ียวของกับเร่ืองน้ําเสีย หรือแยกบัญญัติ 
ใหเปนพระราชบัญญัติการจัดการน้ําเสียเปนการเฉพาะ 
      ๔)  ควรทบทวนและปรับปรุงแกไขการจัดแบงองคกรตามโครงสรางในปจจุบันวามี
ความเหมาะสมเพียงใดกับการทํางานเก่ียวกับน้ําเสียเชิงบูรณาการ 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๒๖/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 ๑.  ขอเสนอแนะทั่วไป 
      ตนน้ํา หนวยงานในพื้นที่ปริมณฑลสวนใหญรวมทั้งกรุงเทพมหานครมีกิจกรรม
แนวทางสรางจิตสํานึกและความตระหนักรู ทั้งนี้หนวยงานที่เกี่ยวของจะรับขอเสนอแนะ
ในประเด็นของตนน้ําไปดําเนินการใหเกิดผลเปนรูปธรรมมากข้ึน  
      การปรับปรุงกฎหมายและพัฒนากลไกในการแกไขปญหาน้ําเสีย กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูระหวางการเสนอรางพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติฉบับใหม  
      เร่ืองการวางแผนระบบบําบดัน้ําเสียในการวางผังเมือง หนวยงานในพื้นทีเ่ห็นวาการ
วางผังเมืองใหมีระบบบําบัดน้ําเสียไวยังมีความจําเปน และจะรับขอเสนอแนะไปประสาน
ดําเนินงานในระดับจังหวัดตอไป 
      กลางน้ํา การจัดการน้ําเสียกับแหลงกําเนิดกรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑล  
จะใชมาตรการบังคับใชกฎหมายควบคูไปกับการสนับสนุนสรางแรงจูงใจ นอกจากนี้ หนวยงาน      
ที่เกี่ยวของไดมีการผลักดันใหมีการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสียตั้งแตการขออนุญาตและเห็นวา
การรณรงคในสวนของชุมชนตองมีการสรางจิตสํานึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหกับประชาชน
เพิ่มมากข้ึนดวย 



      ปลายน้ํา ปจจุบันกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการปรับรูปแบบของการจดัการ
น้ําเสียในภาพรวมของพื้นที่จากระบบบําบัดน้ําเสียขนาดใหญซึ่งมีขอจํากัดในเร่ืองการหาพื้นที่
กอสรางมาเปนระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็กที่ใชพื้นที่นอยกวา ทั้งนี้ หนวยงานที่เก่ียวของจะนํา
ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ ไปปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะการนอมนํา
ศาสตรพระราชามาประยุกตใชในการจัดการน้ําเสียบริเวณแหลงน้ําตาง ๆ  
 ๒.  การแกไขปญหานํ้าเสียของกรุงเทพมหานคร 
      ๑)  กรุงเทพมหานครกําลังดําเนินการแกไขปญหาน้ําเสียในคลองแสนแสบและ
คลองลาดพราวใหเห็นเปนรูปธรรม เพื่อเปนตนแบบในการนําไปใชกับคลองอ่ืน ๆ ตอไป 
      ๒)  การใชอุโมงคระบายน้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําเสียจําเปนตองศึกษาถึงความเปนไปไดกอน  
      ๓)  สําหรับการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็กขนาดเล็กตามพื้นที่ตาง ๆ 
และการใชพื้นที่สวนสาธารณะมากอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย กรุงเทพมหานครไดดําเนินการแลว
ในบริเวณสวนวชิรเบญจทัศ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครรับประเด็นเรื่องการใชทอระบายน้ําเสีย
แยกออกจากทอระบายน้ําฝนไปพิจารณาดําเนินการ  
 ๓.  ขอเสนอแนะการแกไขปญหานํ้าเสียของปริมณฑล 
      ๑)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดมีการศึกษาประเมินศักยภาพ
ทางเทคนิคและการยอมรับของประชาชนสําหรับการใชประโยชนของโครงการระบบรวบรวม
และบําบัดน้ําเสีย แตเนื่องจากคดีคลองดานยังอยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง 
จึงยังไมสามารถดําเนินการเร่ืองดังกลาวไดจนกวาศาลปกครองจะมีคําพิพากษาถึงที่สุด 
      ๒)  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพื้นที่ปริมณฑลมีการสนับสนุนการติดตั้งถังดักไขมัน
แตมีปญหาเก่ียวกับระเบียบปฏิบัติที่ไมสามารถติดตั้งได ทั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาแนวทางจูงใจ
แนวทางอ่ืน ๆ ตอไป 
      ๓)  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีนโยบายสงเสริมใหใชทอรวบรวม 
น้ําเสียแยกจากระบบระบายน้ําฝน ทั้งนี้ หนวยงานที่เก่ียวของรับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 
และจะผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการดําเนินการเพิ่มมากข้ึนในอนาคต 
 ๔.  การแกไขปญหานํ้าเสียที่เชื่อมโยงระหวางกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
      กรุงเทพมหานครมีการตรวจวักคุณภาพน้ําคลองทั้งหมดในพื้นที่ จํานวน ๒๘๖ จุด 
๑๖๒ คลอง และยินดีสนับสนุนขอมูลใหกับจังหวัดในพื้นที่ปริมณฑลใหสามารถนําไปใช
ประโยชนได ในอนาคตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติปละสิ่งแวดลอม โดยกรมควบคุมมลพิษ
จะมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เพื่อรวบรวมขอมูลดานสิ่งแวดลอมและ
บูรณาการขอมูลรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
 ๕.  การแกไขปญหานํ้าเสียดานกฎหมาย 
      กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยูระหวางการปรับปรุงพระราชบัญญัติ
สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งจะแกไขใหครอบคลุมปญหา
ความซ้ําซอนและการจัดการน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน ในสวนของการทบทวน ปรับปรุง
แกไข และการจัดแบงองคกร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีนโยบายที่จะให
โอนองคการจัดการน้ําเสียไปสังกัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อใหมีการสนับสนุนการบริหารจัดการ
น้ําเสียขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   
 
 
 



การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง “การแกไขปญหาระบบอุปถมัภในระบบราชการไทยใหเปนรปูธรรม” 
  คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณาศกึษาการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบ
   ราชการไทยใหเปนรูปธรรม 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๘๓/๒๕๕๙ 
วันศุกรที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 
สงขอสังเกต  
วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 ศึกษาปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทย และมีขอเสนอแนะเพื่อแกไขปญหา
ระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑. ขอเสนอแนะการดําเนินงานดานนิติบัญญัติ รัฐสภาควรมีการศึกษาเชิงวิจัยและ
วิเคราะหถึงกฎหมายตาง ๆ ที่ออกมาบังคับใชวาจะมีประสิทธิภาพเพียงใดในสังคมไทยที่
มักจะมีปญหาในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย การศึกษาทบทวนกฎหมายที่เก่ียวของกับ
การบริหารงานบุคคลของขาราชการทุกประเภทและผลของการบังคับใช รวมทั้งการแกไข
ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสังคมไทย นอกจากนี้ฝายนิติบัญญัติ
ยังควรติดตาม ตรวจสอบ โดยการตั้งกระทูถามในประเด็นที่เก่ียวของกับการบริหารงานของรัฐบาล 
ตลอดจนการใหความเห็นชอบและการสรรหาผูดํารงตําแหนงที่สําคัญตองพิจารณาอยางละเอียด
รอบคอบ 
 ๒. ขอเสนอแนะการดําเนินการดานบริหาร รัฐบาลควรใหความสําคัญในทางปฏิบัติ
อยางจริงจังที่จะทําใหเกิดการแกปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทยใหเปนรูปธรรม ดวยการที่
ผูนําระดับสูงตองเปนแบบอยางที่ด ีและถือปฏิบัติตามระบบคุณธรรม ใชหลักธรรมาภิบาล รวมทั้ง
ใหสวนราชการทุกประเภททุกหนวยงานมีการจัดทํากฎระเบียบเพื่อใชในการบริหารงานบุคคล
ดานตางๆ อีกทั้งตองประเมินภารกิจใหเหมาะสมกับขนาดองคกรไมปลอยใหขนาดองคกรของ
องคกรเติบโตอยางไมสมเหตุสมผล จนเกิดปญหาอันจะนําไปสูการแยงชิงตําแหนงที่จะเอ้ือใหเกิด
ระบบอุปถัมภ นอกจากนี้รัฐบาลควรศึกษาแนวทางความเปนไปไดในการจัดตั้งองคกรสําคัญที่มีผล
ตอการบริหารงานบุคคลของราชการ 
 ๓.  ขอเสนอแนะการดําเนินการดานตุลาการและกระบวนการใหความเปนธรรม 
      หนวยงานที่เก่ียวของกับการพิจารณาอุทธรณ รองทุกข และคดีควรลดข้ันตอน 
ระยะเวลาในกระบวนการเรียกรองความเปนธรรมใหมคีวามสะดวก รวดเร็ว เปนธรรม เขาถึงงาย
มีบทลงโทษที่สอดคลองกับความรายแรงของการกระทําความผิดและลงโทษอยางเด็ดขาด 
รวมทั้งกําหนดใหมีระบบคุมครองพยานและบุคคลผูแจงเบาะแสหรือใหขอมูลภายในองคกร  
และควรเผยแพรผลของคดีอันเกิดจากการทุจริตในระบบราชการใหสาธารณะชนไดรับทราบ 
 ๔.  ขอเสนอแนะการดําเนินการดานสังคมและการรับรู การอบรมปลูกฝงและสราง
ความรูความเขาใจใหแกขาราชการและประชาชนมีจิตสํานึกความรับผิดชอบ รูจักหนาที่
ตอบแทนคุณแผนดิน ชี้ใหเห็นโทษและพิษภัยของระบบอุปถัมภ โดยเริ่มตั้งแตเด็กเล็กจนถึง
ผูใหญ สื่อมวลชนควรนําเสนอขาวการใชระบบอุปถัมภ การทุจริตคอรรัปชัน รวมทั้งผลเสียหาย



ที่เกิดข้ึนใหกับสังคมไดรับรูอยางตอเนื่อง สวนภาคประชาชนตองรูเทาทันขอมูลขาวสารและ 
สนใจติดตามขอมูลขาวสารของบานเมืองอยางมีวิจารณญาณ รวมทั้งแจงเบาะแสการกระทําผิด
และรวมคัดคานนโยบายที่กอใหเกิดความเสียหายตอสวนรวม นอกจากนี้ สถาบันการศึกษา 
ควรจัดอบรม ปลูกฝง และวางกรอบของหลักสูตรเพื่อประโยชนแกบานเมืองใหแกเจาหนาที่
ของภาครัฐและเอกชน 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

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

หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงาน กพ. 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 สํานักงาน ก.พ.ร. และหนวยงานที่เก่ียวของ เห็นดวยในหลักการตามขอเสนอของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแกไขปญหาระบบอุปถัมภในระบบราชการไทย 
ใหเปนรูปธรรม ในภาพรวม โดยหนวยงานที่เก่ียวของไดมีการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาระบบ
อุปถัมภในแตละดานตามบทบาท ภารกิจ อํานาจหนาที่ของหนวยงาน 
   

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรือ่ง การศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแกไขกฎหมายวาดวย 
         การคุมครองผูบริโภค 
  คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการวิสามญัศึกษาและเสนอแนะแนวทางแกไขกฎหมาย 
   วาดวยการคุมครองผูบรโิภค 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๔/๒๕๖๐ 
วันศุกรที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ 
 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 ศึกษาเพื่อแสวงหาแนวทางการแกไขกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค  
พ.ศ. ๒๕๒๒ ที่ลาสมัยเพราะใชบังคับมาเปนเวลานาน ใหมีบทบังคับที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
และสังคมปจจุบัน ตลอดจนสอดคลองกับพันธกรณีระหวางประเทศ 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญไดยกรางแกไขพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ 
โดยหารือกับทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวของ ตลอดจนทําการศึกษาเปรียบเทียบกับ
กฎหมายและโครงสรางหนวยงานคุมครองผูบริโภคในตางประเทศทั้งในสหรัฐฯ ญี่ปุน เกาหลีใต 
และสิงคโปร โดยไดเสนอประเด็นแกไขตาง ๆ ดังนี้ 
 ๑.  ใหคณะกรรมการคุมครองผูบริโภคมีบทบาทเพิ่มขึ้นในฐานะเปนผูกําหนดและ
บูรณาการนโยบาย กําหนดกฎเกณฑ สั่งการดานการคุมครองผูบริโภค (Regulator) ตลอดจน
พิจารณาปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนนอกเหนือจากกรอบของพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค 
พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยเฉพาะประเด็นคุมครองผูบริโภคที่ยังไมมีหนวยงานใดกํากับดูแลเปนการเฉพาะ 
รวมทั้งวางแนวทางหรือแผนงานดานคุมครองผูบริโภคที่ควรจะเปนในอนาคต 
 ๒.  ใหระบบงานและภารกิจคุมครองผูบริโภค (Operator) มีการกระจายอํานาจลงไป
ระดับภูมิภาคและจังหวัดใหมากยิ่งข้ึน 
 ๓)  ใหเกิดการเรงรัดกระบวนการแกไขยุติขอพิพาทใหแกผูประกอบการ 
 ๔)  เพิ่มบทบาทองคกรเอกชนในการเปนพันธมิตรเพื่อคุมครองผูบริโภค 
 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๔๔/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
  

หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ

 สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค ไดมีหนังสือแจงหนวยงานที่เก่ียวของกับการ
คุมครองบริโภค เพื่อขอรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับรายงานการพิจารณาศึกษา
ดังกลาว โดยมีหนวยงานที่เก่ียวของ จํานวน ๒๔ หนวยงาน ทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการ
คุมครองผูบริโภค เห็นวา รายงานการพิจารณาดังกลาวมีขอเสนอแนะใหมีการยกราง



พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

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

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
สอดคลองกับขอสังเกต/ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘. รายงานการพิจารณาศึกษา : ระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยการกําหนดคดี 
  หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอบังคับคดีตามคําพิพากษา
  ศาลปกครองชั้นตน พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการ
  ในศาลปกครองสูงสุดวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับ
  หนวยงานทางปกครอง หรือเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมิไดปฏิบัติตามคําบังคับ
  ของศาลปกครอง ใหถูกตอง ครบถวน หรือปฏิบัติลาชาเกินสมควร พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาระเบียบของท่ีประชุมใหญตุลาการ   
  ในศาลปกครองสูงสุดวาดวยการกําหนดคดี หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข  
  ในการขอบังคับคดีตามคําพิพากษาศาลปกครองชั้นตน พ.ศ. ๒๕๖๐ และ 
  ระเบียบของที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยหลักเกณฑ 
  วิธีการ และเงื่อนไข ในการปรับหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐ   
  ท่ีมิไดปฏิบัติตามคําบังคับของศาลปกครองใหถูกตอง ครบถวนหรือปฏิบัติ 
  ลาชาเกินสมควร พ.ศ. ๒๕๖๐  

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่  ๙/๒๕๖๐ 
วันศุกรที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 เนื่องจากมีการอุทธรณคําพิพากษาตอศาลปกครองสูงสุด ซ่ึงหากคําพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุดมีผลทําใหคําพิพากษาหรือคําบังคับของศาลปกครองชั้นตนเปลี่ยนแปลงไป ก็อาจ
สงผลกระทบตอการดําเนินการบังคับตามคําพิพากษาของศาลชั้นตนที่ไดดําเนินการไปแลว 
หรืออาจสรางความเสียหายเพิ่มเติมที่ยากแกการเยียวยาได ดังนั้น ในการพิจารณาคําขอใหมี
การปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลชั้นตนโดยไมตองรอจนกวาคดีจะถึงที่สุด จึงควรกําหนดแนวทาง
ที่ควรนําไปใชในการพิจารณาดวย ดังเชนที่ไดกําหนดไวในมาตรา ๖๖ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติใหศาลคํานึงถึงความ
รับผิดชอบของหนวยงานทางปกครองหรือเจาหนาที่ของรัฐและปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนแก
การบริหารงานของรัฐประกอบดวยหรือตามขอ ๗๒ วรรคสาม ของระเบียบของที่ประชุมใหญ
ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดวาดวยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ที่บัญญัติใหศาล
พิจารณาวาตองไมทําใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงที่ยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลัง 
หรือตองไมเปนอุปสรรคแกการบริหารงานของรัฐหรือแกบริการสาธารณะ ซึ่งแนวทางตามกรณี
นี้ควรกําหนดตามที่เหมาะสมแกกรณี ซึ่งอาจเหมือนหรือแตกตางจากที่กําหนดไวในมาตรา ๖๖ 
วรรคสอง หรือขอ ๗๒ วรรคสาม ก็ได ทั้งนี้ เพื่อเปนการคุมครองประโยชนสาธารณะหรือ
ประโยชนของคูกรณี 
 
 
 



ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ควรเพิ่มเติมเนื้อหาไวในระเบียบดังกลาว โดยกําหนดเปนแนวทางวา “ในการที่ศาล
ปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งใหปฏิบัติตามคําบังคับของศาลปกครองชั้นตน ใหคํานึงถึงปญหา
อุปสรรคที่อาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรางแรงที่ยากแกการเยียวยาแกไขในภายหลังและ
ปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนแกการบริหารงานของรัฐหรือแกบริการสาธารณะประกอบดวย” 
ทั้งนี้ ศาลปกครองจะไดรีบไปดําเนินการออกประกาศหรือคําแนะนําของประธานศาลปกครอง
สูงสุด เพื่อกําหนดแนวทางการใชดุลพินิจในเร่ืองนี้ 

 
ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๒๙/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ ศาลปกครอง 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 ประธานศาลปกครองสูงสุด ไดออกประกาศประธานศาลปกครองสูงสุด เร่ือง การพิจารณา
คําขอใหมีการปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนโดยไมตองรอจนกวาคดีจะถึงที่สุด 
โดยประกาศไดมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เปนตนไป โดยมีสาระสําคัญวา 
ในการพิจารณาคําขอใหมีการปฏิบัติตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนโดยไมตองรอจนกวา
คดีจะถึงที่สุด ใหศาลปกครองสูงสุดคํานึงถึงเหตุดังตอไปนี้ประกอบดวย 
 (๑)  ปญหาอุปสรรคที่อาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงที่ยากแกการเยียวยาแกไข
ในภายหลังหากใหมีการบังคับคดีตามคําพิพากษาของศาลปกครองชั้นตนไปกอนที่คดีจะถึงที่สุด 
 (๒)  ปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนแกการบริหารงานของรัฐหรือแกบริการสาธารณะ 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 การออกประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดดังกลาวเปนการสอดคลองกับขอสังเกตของ
คณะกรรมาธิการ ในการที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคําสั่งใหปฏิบัติตามคําบังคับของศาลปกครองชั้นตน 
ใหคํานึงถึงปญหาอุปสรรคที่อาจกอใหเกิดความเสียหายอยางรางแรงที่ยากแกการเยยีวยาแกไข
ในภายหลังและปญหาอุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนแกการบริหารงานของรัฐหรือแกบริการสาธารณะ
ประกอบดวย 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๙. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง สภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหาท่ีอยูอาศัยของคนจนเมือง 

   คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการวิสามญัศึกษาแนวทางการแกไขปญหาที่อยูอาศัยของคนจนเมือง 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่  ๓๒/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐  

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 จากการพิจารณาศึกษาทําใหพบปญหา อุปสรรค และขอจํากัดในการแกไขปญหาและ
พัฒนาที่อยูอาศัยของคนจนเมืองในเร่ืองขอจํากัดในเชิงนโยบาย กฎหมาย และกลไกการพัฒนาที่อยู
อาศัย ในระดับชาติที ่ผานมายังไมมีการกําหนดประเด็นที่อยู อาศัยใหเปนนโยบายหลักใน
ระดับชาติ ทําใหการพัฒนาที่อยูอาศัยกระจายดําเนินการอยูในหลายกระทรวง หลาย
คณะกรรมการ     ขาดการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ ทั้งชุมชน นักวิชาการ และภาคเอกชน 
ขาดการบูรณาการการทํางานรวมกันของหนวยงานตาง ๆ มีการกระจุกตัวของการถือครองที่ดิน 
ขาดการวางแผนดานที่อยูอาศัยเพื่อรองรับโครงการพัฒนาขนาดใหญรวมทั้งแรงงานอพยพที่เขา
มาสูเมือง 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ  
 ควรใหมีการตราเปนกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเพื่อเปนกฎหมายหลักในการดําเนินการ
ดานที่อยูอาศัยของชาติ รวมทั้งกําหนดแนวทางในการจัดตั้งกองทุนเพื่อที่อยูอาศัยแหงชาติ         
การผลักดันใหมีพระราชบัญญัติกองทุนธนาคารที่ดิน พระราชบัญญัติภาษีที่ดินอัตรากาวหนา    
และพระราชบัญญัติสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร เปนตน และรัฐบาลตองมี
นโยบายที่ชัดเจนในการใหหนวยงานที่มีหนาที่ในการแกปญหาที่อยูอาศัย เชน สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน (องคการมหาชน) และการเคหะแหงชาติ สามารถนําที่ดินเหลานั้นมาพัฒนาเปน
โครงการที่อยูอาศัยรองรับคนจนเมือง และผูมีรายไดนอย ควรใหมีการผลักดันใหกฎหมายเก่ียวกับ
กิจกรรมเพื่อสังคม (Social Enterprise) มีผลบังคับใชโดยเร็ว ในการแกไขปญหาและพัฒนา   
ที่อยูอาศัยตองเพิ่มบทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถดําเนินการแกไขปญหาที่อยูอาศัย
ไดครอบคลุม โดยการปรับแกกฎ ระเบียบ กฎหมายตาง ๆ ที่เก่ียวของ เพื่อใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินสามารถใชงบประมาณพัฒนาของทองถ่ินตนเอง รัฐบาลควรมีนโยบายใหหนวยงาน
รัฐที่ดําเนินโครงการตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอประชาชนใหคิดงบประมาณในการอุดหนุนดานการ
แกไขปญหาที่อยูอาศัย และการพัฒนาสาธารณูปโภคเปนตนทุนในโครงการเพื่อใหประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบสามารถนํางบประมาณที่ไดรับไปจัดสรางโครงการที่อยูอาศัยใหมได รวมถึงการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการระดับชุมชนและระดับเมือง  
 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
(สภายังมไิดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 



ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

- 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

- 

หมายเหตุ - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๐. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง การศึกษาและเตรียมความพรอมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช
  ไฟฟาเปนพลังงานในการขับเคล่ือนยานพาหนะของประเทศไทย 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการวิสามญัศึกษาและเตรียมความพรอมกบัการพัฒนาเทคโนโลยี
  การใชไฟฟาเปนพลังงานในการขบัเคล่ือนยานพาหนะของประเทศไทย  

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่  ๓๖/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 ศักยภาพของประเทศไทยมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยียานยนตแบบปจจุบัน
ไปเปนยานยนตไฟฟา โดยรัฐบาลและหนวยงานทุกภาคสวนไดตระหนักถึงความสําคัญในการ
ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนยานยนตในปจจุบนัทีจ่ะไดรับผลกระทบทั้งดานที่
เปนโอกาสและภัยคุกคาม ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญมุงเนนใหประเทศไทยสามารถบูรณาการ
ความสามารถของอุตสาหกรรมไทยใหสวนตาง ๆ ใหเกิดอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาไดสอดคลอง
ทันเวลากับความกาวหนาของเทคโนโลยีนี้ โดยที่ยังสามารถรักษาระดับการผลิตและการจําหนาย
ยานยนตสันดาบภายในที่ประเทศไทยเปนฐานการผลิตใหญในภูมิภาค และเตรียมแผนการรับผล
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยทีีจ่ะทําใหอุตสาหกรรมชิ้นสวนบางประเภทที่อาจตองมีการปรับตัวสูง
ใหไดรับผลกระทบทางลบนอยที่สุด 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 -  หนวยงานภาครัฐควรสงเสริมลงทุนการผลิตรถยนตไฟฟาโดยคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนควรสงเสริมการลงทุนในกิจการผลิตรถยนตไฟฟา กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะที่สําคัญ 
เชน มอเตอร แบตเตอร่ี BMS (Battery Management System) และ DCU (Drive Control Unit) 
สําหรับรถยนตไฟฟา และกิจการใหบริการอัดประจุไฟฟาสําหรับรถยนตไฟฟา ควรกําหนดใหผูที่
ไดรับการสงเสริมอาจไดรับสิทธิประโยชนไมตางจากการสงเสริมในอุตสาหกรรมยานยนตที่ผานมา 
     -  หนวยงานภาครัฐควรสนับสนุนสงเสริมสําหรับการผลิตรถยนตรับจางสามลอที่ขับเคลื่อน
ดวยพลังงานไฟฟา (รถตุกตุก) หนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของควรพิจารณาใชมาตรการตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการลงทุนเหมือนกับกรณีการสงเสริมการผลิตรถยนตไฟฟา รวมไปถึงการใหทุน
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตรถยนตรับจางสามลอที่ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา 
การอบรมและพัฒนาบุคลากรใหสามารถมีความรูและความเชี่ยวชาญในการผลิตรถยนตรับจาง
สามลอที่ขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา  
     -  หนวยงานภาครัฐควรสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐสามารถจดัซ้ือจัดจางรถยนตไฟฟา
มาใชในหนวยงานราชการ หนวยงานภาครัฐควรสนับสนุนกิจการรถยนตไฟฟาดวยการพิจารณา
จัดซื้อจัดจางรถยนตไฟฟามาใชในหนวยงานราชการ โดยมีการกําหนดรายละเอียดในกฎหมาย
หรือระเบียบที่เก่ียวของเพื่อรองรับการดําเนินการดังกลาว 
 
 



ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๖๘/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ กระทรวงพลังงาน 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 -  สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ไดดําเนินการซ่ึงสอดคลองตามขอเสนอแนะ
แลวโดยไดออกประกาศที่ ๕/๒๕๖๐ เร่ือง นโยบายการสงเสริมการลงทุนการผลิตรถยนตไฟฟา
ชิ้นสวน และอุปกรณ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยไดใหการสงเสริม ๔ รายการหลัก 
(๑) สงเสริมการผลิตที่เกี่ยวของกับรถยนตไฟฟาทั้งหมด (๒) สงเสริมชิ้นสวน ๑๓ รายการ 
(๓) สงเสริมสถานีอัดประจุ (๔) สงเสริมการผลิตรถโดยสารไฟฟา 
     - การสนับสนุนการผลิตรถชนิดตาง ๆ ดังนี้ 
        - รถสามลอไฟฟา (รถตุกตุกไฟฟา): กองทุนเพื่อการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
สงเสริมไดใหเงินสนับสนุนโครงการเปลี่ยนแปลงรถสามลมเคร่ืองยนตเปนรถสามลอไฟฟา 
        - แท็กซี่ไฟฟา: คณะรัฐมนตรีไดมีมอบหมายใหกระทรวงพลังงานศึกษาการนําแท็กซี่  
มาปรับเปลี่ยนเปนรถยนตขับเคลื่อนดวยพลังงานไฟฟา ซึ่งกระทรวงพลังงานอยูระหวางเตรียม
การศึกษา 
        - รถโดยสารไฟฟา : สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน มีนโยบายสงเสริม
การผลิตแลว 
 - สํานักงบประมาณกําหนดใหหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ สามารถจัดซื้อรถยนต-
ไฟฟาแบบแบตเตอร่ีได โดยมีเปาหมายใหมีสัดสวนการใชประมาณรอยละ ๒๐ ของรถยนตใหม
ทั้งหมดที่หนวยงานจัดซื้อ กําหนดบัญชีคุณลักษณะเฉพาะและบัญชีราคาของรถยนตไฟฟาแบบ
แบตเตอร่ี และเพิ่มเติมรถยนตไฟฟาแบบแบตเตอร่ีเขาไปในบัญชีนวัตกรรมไทยและสิ่งประดิษฐไทย 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 กระทรวงพลังงานในฐานะหนวยงานหลักไดรวมกับหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของดําเนินการ
สอดคลองกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญอยางครบถวน 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 


