
๑. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง ขอเสนอเพ่ือพัฒนาการจัดหนวยงานของภาครัฐในรูป 
  หนวยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit : SDU)    
 คณะกรรมาธกิาร :  คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผนดิน 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่  ๖๑/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๑๖ ตลุาคม ๒๕๖๐ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 -  โครงสรางแบบหนวยบริการรูปแบบพิเศษ เปนการจัดหนวยงานของรัฐรูปแบบใหม
เพื่อรองรับงานบริการของสวนราชการ (กรม) โดยหนวยงานดังกลาวยังคงถือเปนสวนหนึ่งของกรม 
แตจะไมมีฐานะเปนสวนราชการและไมมีสถานะเปนนิติบุคคล ยังคงอยูภายใตการบังคับบัญชาของ
หัวหนาสวนราชการระดับกรม การดําเนินงานมีลักษณะก่ึงอิสระ ใชรูปแบบวิธีการบริหารจัดการ
สมัยใหม โดยไดรับการยกเวนหรือผอนคลายกฎระเบียบ เพื่อใหเกิดอิสระความคลองตัว
ทางการบริหารจัดการ 
     -  การจัดหนวยบริการรูปแบบพิเศษ เปนรูปแบบหนวยงานภาครัฐรูปแบบหนึ่ง ซึ่งมุงเนน
เร่ืองการบริหาร การปฏิบัติงาน มุงบริการตามความตองการ และผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายตามมาตรา ๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และตามขอ ๖ (๒) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ โดยการจัดโครงสรางแบบ
หนวยบริการรูปแบบพิเศษจะสงผลดีตอภาคราชการหลายประการ อาทิเชน สวนราชการเจาสังกัด
มอบภารกิจใหหนวยบริการรูปแบบพิเศษไปดําเนินการและไดรับบริการที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึนกวา
ดําเนินการเอง การจัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษทําใหสวนราชการมีขนาดเล็กลง 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑)  ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ เร่ืองการจัดหนวยงานแบบ
หนวยบริการรูปแบบพิเศษที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการและแนวทางการจัด
โครงสรางองคกรรูปแบบนี้ รวมทั้งใหนํารูปแบบองคกรนี้ไปทดลองปฏิบัติใน ๕ หนวยงาน 
แตไดมีการจัดตั้งจริงเพียง ๒ หนวยงาน วาควรดําเนินการอยางไร  
 ๒)  สงเสริมใหมีการจัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษเพิ่มมากข้ึน  
 ๓)  ศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบงานของหนวยบริการรูปแบบ
พิเศษใหเกิดผลเปนรูปธรรมตรงตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานของ
หนวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 ๔)  พัฒนาหนวยบริการรูปแบบพิเศษที่มีอยู ๒ หนวย ใหมีระบบบริหารจัดการเปนไป
ตามแนวคิดและทางปฏิบัติที่วางไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ 

 
ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๑๘/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๑ 



หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงาน ก.พ.ร. 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 -  มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๗ ใหนํารูปแบบหนวยบริการรูปแบบพิเศษ
ไปทดลองปฏิบัติ ๕ หนวยงาน ซึ่งมีสํานักกษาปณ กรมธนารักษดวย แตอยางไรก็ดี การแปลงสภาพ 
“สํานักกษาปณ” เปนหนวยบริการรูปแบบพิเศษ กรมธนารักษอยูระหวางการขอทบทวนมติ
คณะรัฐมนตรีขางตน  

     -  ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีสวนราชการหลายแหงแจงความประสงคที่จะจัดทํา
ขอเสนอเพื่อจัดตั้งหนวยบริการรูปแบบพิเศษ เชน สํานักงาน ก.พ. กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กรมวิทยาศาสตรบริการ 

      -  สํานักงาน ก.พ.ร. ไดศึกษาการดําเนินงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษโดยใชกลไก
ของการกําหนดใหหนวยบริการรูปแบบพิเศษจัดทํารายงานประจําป และรายงานผลการดําเนินงาน
ครบ ๔ ป เสนอตอสวนราชการเจาสังกัด และกําหนดใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยบริการรูปแบบพิเศษ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคตอ ก.พ.ร./กพม         
ตามหนังสือเวียนสํานักงาน ก.พ.ร. และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานของ
หนวยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

     -   สํานักงาน ก.พ.ร. ไดศึกษาวิเคราะหรายงานดังกลาวแลวเสนอ ก.พ.ร./กพม และได
แจงผลการพิจารณาของ ก.พ.ร./กพม ใหหนวยบริการรูปแบบพิเศษทั้งสองหนวยไดนําไปพฒันา
ระบบบริหารจัดการและระบบงานมาอยางตอเนื่องทุกป 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการตามขอสังเกตและขอเสนอแนะทั้ง ๔ ประเด็นโดยครบถวน
และสอดคลองตองตามขอสังเกตและขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง สถานการณคนตางดาวในประเทศไทย    

 คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธกิารการตางประเทศ 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่  ๖๕/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 คนตางดาวเปนทั้งคนที่ทําคุณประโยชนใหแกประเทศชาติ เปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ ในขณะเดียวกันคนตางดาวเหลานี้ไดสรางภาระใหกับประเทศดวยโดยเฉพาะคนตางดาว
กลุมที่เปนแรงงานและลักลอบเขามาทํางานอยางไมถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งสถานการณคนตางดาว
มีผลกระทบตอภาพลักษณของไทยในตางประเทศ ดังนี้ 
 ๑.  ภาพลักษณเชิงบวก 
  ๑.๑  รัฐบาลมีความมุงมั่นในการแกปญหาแรงงานตางดาว โดยการเปดศูนยจด
ทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) และการจดทะเบียนในกลุม
ประมงทะเลและแปรรูปสัตวน้ํา จนไดรับคําชื่นชมจากองคการระหวางประเทศ 
  ๑.๒ การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายและการจัดตั้งศูนยบัญชาการแกไขปญหาการทําการ
ประมงผิดกฎหมาย (Command Center for Combating Illegal Fishing) เพื่อแกปญหาการ
ทําการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไรการควบคุม เปนการบูรณาการของหลาย
หนวยงานที่เก่ียวของอยางเปนรูปธรรม ทําใหประเทศไทยไดรับคําชื่นชมจากสหภาพยุโรป 
  ๑.๓ ประเทศไทยมีการใหบริการสาธารณสุขแกคนตางดาวทั้งที่ถูกกฎหมาย ผิด
กฎหมาย และผูติดตามโดยยึดหลักมนุษยธรรม ซึ่งไมมีประเทศใดๆ ปฏิบัติดังเชนประเทศไทย
โดยเฉพาะกับแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 
  ๑.๔ การใหบริการการศึกษาแกเด็กที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรเขาเรียนและ
มีสิทธิไดรับเงินอุดหนุนรายหัวเชนเดียวกับเด็กไทยทั่วไป 
 ๒.  ภาพลักษณเชิงลบ 
  ๒.๑  องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) และองคการระหวางประเทศเพื่อการ
โยกยายถ่ินฐาน (IOM) เห็นวาไทยยังตองปรับปรุงมาตรฐานรูปแบบการคุมครองทางสังคม 
(social protection) แกแรงงานตางดาว 
  ๒.๒  การที่ประเทศไทยไดรับการประกาศเตือนจากสหภาพยุโรปในเร่ือง IUU Fishing 
ประกอบกับสภาพชีวิตความเปนอยูของแรงงานตางดาวที่ดอยคุณภาพ บางคร้ังไมไดรับความเปนธรรม
จากนายจาง หากปญหาดังกลาวไมไดรับการแกไขอาจสงผลกระทบตอภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
ในอนาคต 
 
 
 
 
 



ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ  
 ๑.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย รัฐบาลควรดําเนินการดังนี้ 
  ๑.๑  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดสงแรงงานแบบรัฐตอรัฐอยางตอเนื่อง 
เพื่อปองกันแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย 
  ๑.๒  สงเสริมใหมีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดนใหเกิดประสิทธิภาพ 
เพื่อใหแรงงานตางดาวมีรายไดและไดรับการคุมครองดานสวัสดิการใหเปนไปตามกฎหมาย 
เพื่อลดจํานวนแรงงานตางดาวที่ตองเขามาทํางานพื้นที่ชั้นใน 
  ๑.๓  พิจารณาจํากัดโควตาเรือขนาดใหญซึ่งลูกเรือเกือบทั้งหมดเปนแรงงานตางดาว 
ใหมีจํานวนเรือสมดุลกับทรัพยากรในอาวไทยและทะเลอันดามัน คงเรือประมงขนาดเล็กต่ํากวา  
๓๐ ตันกรอสสแทน  
  ๑.๔  สนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมในเร่ืองการเพิ่มประสทิธภิาพ
การผลิตดวยเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อลดการพึ่งพาแรงงานในระยะยาว 
  ๑.๕  บังคับใชกฎหมายเก่ียวกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมการจางคนตางดาวจาก
นายจาง (Levy) ในอุตสาหกรรมที่สามารถใชแรงงานไทยได 
  ๑.๖  พิจารณาจํากัดขอบเขตในการใหบริการสาธารณสขุแกคนตางดาว 
 ๒.  ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ หนวยงานตาง ๆ ควรดําเนนิการดังนี ้
  ๒.๑  บังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง โดยใหน้ําหนักตอการละเมิดตอแรงงานตางดาว
ควบคูไปกับการกําหนดแนวทางการดําเนินการอยางเปนระบบในระยะยาว เชน การดําเนินงาน
ของ ศปมผ. เพื่อแกปญหาการทําการประมงผิดกฎหมายอยางตอเนื่อง 
  ๒.๒  ควรเรงรัดสรางระบบฐานขอมูลที่ชัดเจนสําหรับแรงงานตางดาว โดยการเก็บ
รวบรวมขอมูลเชิงสถิติเก่ียวกับการรักษาพยาบาลคนตางดาว 
  ๒.๓  ดานการสาธารณสุข พิจารณาใหแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานตามระบบใน
ประเทศไทยตองตรวจหาเชื้อ HIV เพื่อเปนมาตรการในการคัดกรองแรงงานตางดาวเขาประเทศไทย 
  ๒.๔  กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการควรมีมาตรการในการบริหารจัดการ
บุตรที่เกิดในประเทศไทยของแรงงานตางดาว 
  ๒.๕  กระทรวงแรงงาน ควรวิเคราะหความจําเปนในการใชแรงงานตางดาวของ
ประเทศไทยวาภาคสวนหรือกิจการใดมีความจําเปนสูงสุด 
 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
(สภายังมไิดรับรายงานผลการดาํเนินการตามขอสังเกต) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
 
- 
 



การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

 
 
- 

หมายเหตุ  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง กรณีน้ํามันรั่วไหลบริเวณพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสงคราม  
  จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 คณะกรรมาธกิาร :  คณะกรรมาธกิารการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่  ๖๕/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 การพิจารณาศึกษากรณีน้ํามันร่ัวไหลบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี 
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ ตามที่ปรากฏเปนขาวเผยแพรทางสื่อมวลชนวา มีวัตถุลอยน้ํา
ลักษณะคลายคราบน้ํามันบริเวณปากแมน้ําแมกลองรอยตอจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
สมุทรสงคราม ลงมาจนถึงตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี รวมระยะทาง
ประมาณ ๓๘ กิโลเมตร คิดเปนพื้นที่ประมาณ ๑๑๑ ตารางกิโลเมตร ซึ่งกรณีดังกลาวสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมและทรัพยากรทางทะเลและชายฝง โดยผลการพิจารณา พบวา 
ดําเนินการลาชา และขาดหนวยงานหลักที่จะประสานงานใหเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ทั้งที่มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน  
พ.ศ. ๒๕๔๗ อยูแลว จึงเห็นวาการดําเนินงานที่ผานมาตองมีการปรับปรุงทั้งกระบวนการ  
และหนวยงานที่เก่ียวของดวย 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  การปองกันและการเตือนภัย 
  ๑.๑  ควรกําหนดหนวยงานในการรับผิดชอบโดยตรงในการปองกันและเตือนภัยเพือ่
มิใหเกิดความสับสนในการสั่งการ 
  ๑.๒  ใหหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงจัดทําขอมูลและสารสนเทศใหสมบูรณ 
ถูกตอง แมนยํา เพื่อเสริมการปองกันและเตือนภัยอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๑.๓  ควรเพิ่มเจาหนาที่ในการเฝาระวังตรวจสอบ และเขมงวดกับเรือสินคา และเรือ
บรรทุกน้ํามันกอนเขาเทียบและออกจากแหลงเทียบเรือ 
 ๒.  การเผชิญเหตุ 
  ๒.๑  ควรจัดทําแผน กลไก การรับมือ ตอสถานการณน้ํามันร่ัวโดยเฉพะเพื่อบรรเทา
อุบัติภัยที่เกิดข้ึน 
  ๒.๒  ควรมีการสรางเครือขายในการรวมมือในการเผชิญเหตุทันที และมีการอบรม
เครือขายอยางสม่ําเสมอ 
 ๓.  การซักซอม 
  ๓.๑  ควรมีการอบรมผูที่เก่ียวของทั้งโดยตรงและเครือขายในการปองกันและเผชิญเหตุ
ใหมีความพรอมอยูเสมอ 
  ๓.๒  ควรตรวจสอบเคร่ืองมือและอุปกรณใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที
เมื่อเกิดน้ํามันร่ัว 
 



 ๔.  การเยียวยาและบรรเทาความเสียหาย 
  ๔.๑  ใหหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของไดจัดตั้งงบประมาณสําหรับใชจายในกรณีเกิดเหตุ
อุบัติภัย 
  ๔.๒  ควรใหผูประกอบการจัดตั้งงบประมาณในการเยียวยาในกรณีเกิดเหตุอุบัติภัย  
 ๕.  การฟนฟู 
  ๕.๑  ควรมีการสํารวจและทําแผนในพื้นที่เกิดผลกระทบถึงระดับความความรุนแรง
ของผลกระทบ 
  ๕.๒  กรณีคราบน้ํามันตกคาง ควรมีการใชทุนกักน้ํามันและเก็บคราบน้ํามันออก 
 ๖.  การบริหารจัดการ 
  ๖.๑  ควรมีการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวของใหทันตอสภาวการณที่เกิดข้ึน อาทิ 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เปนตน 
  ๖.๒  ควรเพิ่มแนวทางหรือมาตรการในการบังคับใชกฎหมายตรวจจับผูกระทําผิดให
มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
  ๖.๓ ควรมีหนวยงานรับผิดชอบในการตรวจพิสูจนน้ํามันวามีองคประกอบ และ
แหลงที่มาของน้ํามันวามาจากแหลงใด 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
(สภายังมไิดรับรายงานผลการดาํเนินการตามขอสังเกต) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

- 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

- 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 



๔. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง กอนเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ทางออกของการกําจัดขยะชุมชน 
 คณะกรรมาธกิาร :  คณะกรรมาธกิารการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่  ๖๕/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 -  รัฐบาลใหความสําคัญกับปญหาการจัดการขยะและกําหนดใหการจัดการขยะ
เปนวาระแหงชาติ โดยมีนโยบาย “แปรรูปขยะและวัสดุเหลือใชใหเปนพลังงาน” มีเปาหมาย 
ตั้งโรงไฟฟาจากการแปรรูปขยะมูลฝอย จํานวน ๕๓ แหง ทั่วประเทศ  ดังนั้นทางออกของ
การจัดการขยะชุมชนในภาวะวิกฤติที่ประเทศขาดความม่ันคงดานพลังงาน จึงมุงสูการสงเสริมให
เทศบาลนําขยะชุมชนมาจัดทํากอนเชื้อเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) เพื่อปอนเปน
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาและเปนเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการใชความรอนสูง เชน 
โรงงานผลิตปูนซิเมนต ซึ่งการผลิตกอนเชื้อเพลิงเพื่อใชในโรงงานปูนซิเมนตจึงเปนประเด็นที่
ทุกภาคสวนใหความสนใจ ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่มุงเนนผลักดันและขับเคลื่อนขอเสนอเชิงนโยบาย
ในการสนับสนุนใหทองถิ่นผลิตกอนเชื้อเพลิงขยะเพื่อเปนหนทางหนึ่งในการกําจัดขยะอยาง
ถูกหลักวิชาการและยั่งยืน การทํากอนเชื้อเพลิงขยะไมใชเร่ืองใหม มีหลายเทศบาลผลิตและ
ขายใหภาคอุตสาหกรรมแลว และมีหลายเทศบาลที่มีความพรอมในการผลิตเพราะเทคโนโลยี
ไมยุงยากซับซอน ตนทุนต่ําใชพื้นที่นอย ไมมีกระแสกดดันทางสังคมเหมือนกับการกอสราง
โรงไฟฟาจากขยะหรือการสรางเตาเผาขยะ 
 -  สําหรับการสงเสริมนโยบายของรัฐในการจัดการขยะชุมชน มีดังนี้ 
  ๑. ความสามารถรองรับขยะชุมชนของโรงงานปูนซิเมนตในประเทศมีเพียงพอ 
ในเชิงปริมาณ อยางไรก็ตาม หากพิจารณาที่ตั้งของโรงงานปูนซิเมนตและชุมชนหรือเทศบาลแลว
ในเชิงพื้นที่ โรงงานปูนซิเมนตมีไมทั่วถึงเพียงพอที่รับขยะชุมชน ดังนั้นตองลดปริมาณขยะตนทาง
ในพื้นที่หางไกลใหไดมากที่สุด เชน การนํามารีไซเคิล/ใชซ้ํา บางสวนทําการหมักทําปุยหรือฝงกลบ 
บางสวนทํากอนเชื้อเพลิงสงใหโรงปูนซิเมนตหรือโรงไฟฟาขยะใกลเคียง หรือหากมีความจําเปนจริงๆ 
ควรสรางโรงไฟฟาขยะบางพื้นที่เพื่อเปนศูนยกลางในพื้นที่โซนนั้น 
  ๒. นโยบายการสรางโรงไฟฟาขยะเพิ่มเติม (ในกรณีที่ระยะทางหางโรงปูนซิเมนตและ
ชาวบานยอมรับ) ควรสรางโรงไฟฟาขยะเฉพาะบางพื้นที่ที่หางไกลจากโรงงานปูนซิเมนต ในรัศมี 
๒๐๐-๓๐๐ กิโลเมตร และบนพื้นฐานแนวคิดที่ตองการกําจัดขยะเปนวัตถุประสงคหลัก 
  ๓. กําหนดนโยบายสนับสนุนและสงเสริมทองถ่ินผลิตกอนเชื้อเพลิงขยะ  
 -  การนําขยะชุมชน/กอนเชื้อเพลิงขยะมากําจัดที่โรงปูนซิเมนต มีประโยชนหลายดาน 
เชน เปนการกําจัดขยะชุมชนที่ตกคางในอดีตทั่วประเทศ ใชเปนแหลงพลังงานเสริมในโรงงาน
ปูนซิเมนต ลดการนําเขา/การใชถานหินหรือเชื้อเพลิงอ่ืนในการผลิตปูนซิเมนต 
 
 
 
 



ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 -  กระทรวงมหาดไทย และกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ควรจะตองดําเนินการตอไป คือ 
  ๑.  ควบคุมและออกมาตรฐานการทํางานที่ดีแกเทศบาลและชุมชน โดยใหมีระบบ
การจัดการขยะชุมชนที่ดี ทั้งในสวนการจัดเก็บ การคัดแยก การใชซ้ําหรือการใชประโยชนใหม 
(Reuse และ Recycle) การหมักทําปุย การขนสงและการผลิตกอนเชื้อเพลิง 
  ๒.  ศึกษารูปแบบการจัดทําสัญญารับขยะและการรับผลิตกอนเชื้อเพลิงขยะจากเทศบาล
ที่อยูทั้งบริเวณใกลและไกลกับโรงปูนซิเมนต 
  ๓.  รัฐบาลควรผลักดันใหมีระบบ Supply chain จากโรงงานปูนซิเมนต /โรงไฟฟาขยะ
รองรับ เพื่อถายทอดความรูแกเทศบาลและชุมชนในการผลิต และควบคุมคุณภาพกอนเชื้อเพลิงขยะ
ใหมีคาความรอนตามตองการและไมมีสารอันตรายปนเปอน 
  ๔.  รัฐควรกําหนดมาตรการทางการเงินใหความชวยเหลือทองถ่ิน และโรงงานปูนซิเมนต
และโรงไฟฟาในกรณีราคาเชื้อเพลิงบางประเภทราคาถูก 
  ๕.  ควรกําหนดระบบกํากับการขนสงขยะและกอนเชือ้เพลิง (manifest system)  
จากเทศบาลถึงโรงงานปูนซเิมนตเพื่อปองกันการลักลอบนําขยะไปทิ้งหรือนําไปสงใหแกโรงงาน
หรือสถานที่ไมมีศักยภาพในการดําเนินการ 
  ๖.  ในกรณีที่เทศบาลอยูหางไกลจากโรงงานปูนซิเมนต รัฐควรใหความชวยเหลือแก
ทองถ่ินในเร่ืองคาใชจายในการขนสง 
 -  รัฐบาลควรสงเสริมและสนับสนุนใหเทศบาล/ชุมชน ผลิตกอนเชื้อเพลิง RDF ที่มีคุณภาพ 
โดยผานการทําสัญญาแบบ Supply chain ในระยะยาว และสรางระบบประกันคุณภาพและ
ราคาขายและขนสง สามารถปรับตามราคาเชื้อเพลิง 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 
(สภายังมไิดรับรายงานผลการดาํเนินการตามขอสังเกต)  
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

- 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

- 
 

หมายเหตุ  - 



๕. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาหมอกควัน 
 คณะกรรมาธกิาร :  คณะกรรมาธกิารการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่  ๖๕/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 - ปญหาหมอกควันเกิดในภาคเหนือและภาคใตของประเทศ โดยเกิดจาก ๓ สาเหตุ คือ 
การเผาเศษวัสดุการเกษตร การเผาปาเพื่อลาสัตว หาของปาและบุกรุกพื้นที่ปา และหมอกควัน
ขามแดน โดยปญหาภาคเหนือจะเกิดจากทั้ง ๓ สาเหตุในชวงเดือนกุมภาพันธ - พฤษภาคม  
สวนภาคใตมักเกิดจากการเผาปาและหมอกควันขามแดนในเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม  
  -  ปจจัยความสําเร็จในปจจุบันที่ควบคุมไฟปาทั้งจากเกษตรและปาไมเกิดจาก  
ก) จังหวัดและหนวยงานภาครัฐเขาถึงประชาชนในระดับหมูบาน ทําใหเมื่อพบวามีไฟเกิดข้ึน
สามารถเขาถึงพื้นที่ไดทันที ข) เกิดการทํางานรวมกันของภาครัฐ เอกชน ชาวบาน/เกษตรกร
สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน ค) งบประมาณที่ไดรับการจัดสรรทําใหทํางานได ง) การสื่อสาร
และประชาสัมพันธ ไดใช อสม. ในการรวมสื่อสารเพื่อใหเขาถึงประชาชนใหมากที่สุด 
 -  ผลสําเร็จการดําเนินงานป ๒๕๖๐ จากการบริหารจัดการของทุกภาคสวนอยางเขมขน 
สงผลใหสถานการณหมอกควันภาคเหนือ ลดลงตั้งแตป ๒๕๕๘ โดยเฉพาะในป ๒๕๖๐    
ซึ่งกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จังหวัด อําเภอ และชุมชน 
ไดบูรณาการแกไขปญหาและระดมสรรพกําลัง งบประมาณ และอุปกรณเคร่ืองมือ อยางเต็มที่ 
สงผลใหจํานวนจุดความรอนลดลงรอยละ ๔๐ โดยเฉพาะการลดการเผาในภาคการเกษตร
ลดลงรอยละ ๘๐ ในป ๒๕๕๙ 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ระยะสั้น 
 ๑)  ควรเรียกประชุมทุกหนวยงานเพื่อซักซอมความพรอมทุกดานกอนถึงฤดูกาลเผา 
 ๒)  ควรเรงรัดงบประมาณใหทันกับการเตรียมพรอมกอนปญหาเกิดข้ึนในทุกป 
 ๓)  สําหรับการดําเนินการของรัฐบาลในภาคการเกษตร ในป ๒๕๖๐ ไดดําเนินการ
อยางถูกตองและเหมาะสมแลว อยางไรก็ตาม การดําเนินการทั้งภาคการเกษตรและปาไม 
ควรสอดประสานกับการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ใชอยูในปจจุบัน โดยใหดําเนินการ
ถึงระดับชุมชนใหมากที่สุดโดยเฉพาะพื้นที่ที่เกิดไฟไหมซ้ําซาก 
 ๔)  สงเสริมการใช application บนมือถือ เพื่อแจงจุดเกิดเหตุไฟปาจากเหตุการณ 
ที่เกิดข้ึนจริง ณ เวลานั้น และสามารถดับไดเร็วที่สุด 
 ๕)  ควรมีการฝกเสือไฟหรือผูเชี่ยวชาญดับไฟใหแกเครือขายมากข้ึน 
 ๖)  ปญหาหลักอันหนึ่งของการเผาปาคือเกิดจากการหาของปา จึงควรหามาตรการ
ศึกษาปญหา เพื่อเสริมอาชีพและรายไดใหกับคนกลุมนี้และใชมาตรการทางสังคม 
ในการแกปญหา 
 
 



 ระยะยาว 
 ๑)  ตองลดความเหลื่อมล้ําดานรายได และควรแกไขปญหาเกษตรพันธะสัญญา 
 ๒)  ในระยะยาวประเทศไทยอาจมีปญหาในการทราบถึงสถานการณการเผาไหมที่เกิดข้ึน
หรือ Fire hot spot เพราะไมมีดาวเทียมเปนของตนเอง และดาวเทียมที่ใชอยูกําลังจะหมดอาย ุ
 ๓)  สงเสริมการปลูกปาดิบชื้นในพื้นที่สูงใหเกิดมากข้ึน เพื่อเปนแนวกันไฟโดยธรรมชาติ  
  

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
(สภายังมไิดรับรายงานผลการดาํเนินการตามขอสังเกต)  
   
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

- 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

- 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง กรณีสาเหตุการตายของปลากระเบนราหูในแมน้ําแมกลอง 

 คณะกรรมาธกิาร :  คณะกรรมาธกิารการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่  ๖๕/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 -  ในชวงตั้งแตปลายเดือนกันยายน ถึงประมาณกลางเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ไดเกิด
เหตุการณปลากระเบนราหูตายเปนจํานวนมากในแมน้ําแมกลองตอนลาง ในเขตอําเภอบางคนที 
และอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ ปลากระเบนราหูซึ่งยังคงมีชีวิตอยู จํานวน ๒ ตัว 
ไดถูกนําไปพักฟนอยูที่ศูนยวิจัยและพัฒนาประมงชายฝงสมุทรสงคราม 
  -  โดยรายงานผลการพิจารณาศึกษาดังกลาวไดสรุปลําดับเหตุการณขาวการตายของสัตวน้ํา
ในแมน้ําแมกลอง และไดมีการสํารวจโรงงานทั้งราชบุรีและสมุทรสงคราม โดยโรงงานผลิตเอทานอล 
บริษัท ราชบุรีเอทานอล จํากัด ยอมรับวาในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา      
พบการร่ัวไหลของน้ํากากสาที่บําบัดแลวจากบอเก็บกักน้ําทิ้งขนาด ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร    
(ขนาด ๔๘x ๔๘ x ๔ เมตร) และไดทําการหยุดการร่ัวไหลของน้ําทิ้งไดในเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา    
ของวันเดียวกัน โดยบริษัทเปนผูพบเหตุการณ แตปรากฏวาขอมูลของบริษัทยังไมชัดเจน 
 -  บทเรียนที่สะทอนจากกรณสีัตวน้ําและปลากระเบนตาย 
  ๑. คําถามเก่ียวกับการทํางานของหนวยงานรัฐกับน้ําทิ้งโรงงาน 
  ๒. เหตุใดอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี กรมควบคุมมลพิษ และหนวยงานที่เก่ียวของ 
ไมวิเคราะหคาไซยาไนดในน้ําทิ้งจากบอน้ําทิ้ง ๑๐๐ ลูกบาศกเมตร (ยกเวนกรมควบคุมมลพิษ) 
และทุกบอภายในบริษัท ซึ่งสามารถกระทําไดภายหลังจากวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ 
  ๓. น้ําทิ้งหลังบําบัดหรือน้ํากากสาที่ผานการบําบัดแลว จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร 
ไดนําไปแจกจายเพื่อการเกษตรแลว ซึ่งเปนน้ําทิ้งที่นาจะมีคุณภาพเดียวกับบอที่เกิดการร่ัวไหล  
คุณภาพน้ําทิ้งไมไดมาตรฐาน  และเหตุใดจึงไดรับอนุญาตใหนําไปแจกจายใหเกษตรกร 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  รัฐบาลควรแตงตั้งคณะกรรมการระงับอุบัติเหตุจากมลพิษ ลักษณะแบบเดียวกับ
คณะกรรมการปองกันและขจัดมลพิษทางน้ําเนื่องจากน้ํามัน (กปน) โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมเปนหนวยงานหลัก 
 ๒.  โครงสรางคณะกรรมการระงับอุบัติเหตุจากมลพิษ ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประธานกรรมการ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปนกรรมการและ
เลขานุการ กรรมาการ ประกอบดวยหนวยงานที่เก่ียวของ อาทิกรมประชาสัมพันธ นักวิชาการ 
(ผูทรงคุณวุฒิ ดานมลพิษและผลกระทบ เศรษฐกิจ กฎหมาย  สื่อสารมวลชน  ประชาสัมพันธ) 
ภาคประชาสังคม 
 ๓. อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการระงับอุบัติเหตุจากมลพิษ ประกอบดวย 
  ๑)  กําหนดนโยบายเก่ียวกับการปองกันและระงับอุบัติเหตุจากมลพิษ 
  ๒)  จัดทําแผนปองกันและขจัดมลพิษ 



  ๓)  ควบคุม กํากับ ดูแล และรับผิดชอบในการปองกันและขจัดมลพิษ 
  ๔)   ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปองกัน รวมทั้งเผยแพร 
ประชาสัมพันธ และแถลงขาว สถานการณ การปองกันและขจัดมลพิษ ที่ถูกตองและเชื่อถือได 
  ๕)   กําหนดหลักเกณฑในการประเมินคาใชจายในการขจัดมลพิษและคาเสียหายที่
เกิดจากมลพิษ  
  ๖)  ควบคุมการใชจายเงนิที่หนวยปฏิบัติการที่เปนหนวยงานของรัฐใชในการระงับเหตุ  
  ๗)   เรงรัดและติดตามผลการดําเนินคดีเก่ียวกับอุบัติเหตุที่เกิดข้ึน 
 ๔.  ควรกําหนดบทลงโทษ กรณีคณะกรรมการระงับอุบัติเหตุจากมลพิษไมดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที ่ 
  

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
(สภายังมไิดรับรายงานผลการดาํเนินการตามขอสังเกต)  
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

- 
 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

- 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 



๗. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาทรรศนะอุจาด (Visual pollution) 

 คณะกรรมาธกิาร :  คณะกรรมาธกิารการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่  ๖๕/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 
สงขอสังเกต  
วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 

 - การจัดภูมิทัศนเมือง (Landscape Management)  เพื่อใหกลมกลืนกับบริบทของเมือง 
สภาพทางกายภาพ และการจัดระเบียบอุปกรณประกอบถนน (Street Furniture) เชน ปายโฆษณา 
เสาไฟฟา สายโทรคมนาคม ตนไม ถังขยะ อาคาร ปายรอรถประจําทาง มานั่ง ฯลฯ เปนเร่ืองที่สําคัญ 
ซึ่งเปนประเด็นสําคัญอันหนึ่งของสิ่งแวดลอมชุมชนเมืองเพื่อใหประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดี
และสงเสริมการทองเที่ยว หากจัดการไมเหมาะสมทําใหเกิดทรรศนะอุจาด เกิดภาพความไมเปน
ระเบียบเรียบรอย สกปรก ไมปลอดภัย ไมสะดวกสบาย ไมสวยงาม อยางไรก็ตามเร่ืองดังกลาว
มีผูรับผิดชอบหลายหนวยงานและแตละหนวยงานดําเนินงานตามภารกิจ หนาที่และความรับผิดชอบ
ของหนวยงาน ทําใหไมมีหนวยงานใดที่ดําเนินการในภาพรวม 

 - คณะกรรมาธิการไดจัดกลุมปญหาทรรศนะอุจาด โดยแบงออกเปน ๕ กลุม ดังนี้  
  กลุม ๑ ตูไปรษณีย ตูโทรศัพท   
  กลุม ๒ ปาย (ปายพับ ปายไฟ ปายมีเสียง ปายอิเล็คทรอนิคส) ปายรถเมล ปายหลัง
ยานพาหนะ ปายเคลื่อนที่ และปายโฆษณาที่เลี่ยงภาษี  
  กลุม ๓  สายไฟฟา เสาไฟไฟฟา และสายเคเบิล 
  กลุม ๔  ฝาทอระบายน้ํา ตะแกรง ทางเทาผุพัง ฝาทอระบายน้ําชํารุด และตนไม 
  กลุม ๕  รม กันสาด ระเบียง ราวตากผา และรูปลักษณอาคาร 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ประเด็นนโยบาย 
 ๑. การแกไขปญหาทรรศนะอุจาดหรือการจัดทําภูมิทัศน ควรกําหนดเปนวาระแหงชาติ 
เพื่อกระตุนทุกภาคสวนรวมกันจัดระเบียบอยางจริงจัง โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินควรเปน
เจาภาพในระดับพื้นที่ ใหมีและใชขอบัญญัติทองถ่ินหรือเทศบัญญัติเปนเคร่ืองมือ 
 ๒. กําหนดหนวยงานหลักเพื่อกํากับดูแลดานทรรศนะอุจาดหรือการจัดการภูมิทัศน  
และหนวยงานรองในแตละเร่ืองใหชัดเจน 
 ๓. กําหนดองคประกอบหรือกิจกรรมที่ตองควบคุมและคําจํากัดความของแตละ
องคประกอบหรือกิจกรรมภายใตคําวา “อุปกรณประกอบถนน” และ “ภูมิทัศน” เพื่อควบคุม
กิจกรรมที่กอใหเกิดทรรศนะอุจาด รวมถึงความสวยงามและนามองของอาคารบานเรือนดวย 
 ๔. กําหนดพระราชบัญญัติหรือกฎหมายดานทรรศนะอุจาดหรือภูมิทัศน ใหเปน 
กฎหมายเฉพาะ ที่สามารถเชื่อมโยงกับกฎหมายของหนวยงานที่เก่ียวของในการเสริมการทํางาน
ดานนี้ หากไมสอดคลองกันควรแกไขปรับปรุงกฎหมายของบางหนวยงานเพื่อใหเกิดการทํางาน
ไปในทิศทางเดียวกัน 



 ๕. ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนปฏิบัติการและกฎระเบียบเพื่อนําไปสู     
การปฏิบัติและการจัดสรรงบประมาณ 
 ๖. กําหนดกลไกดานคาธรรมเนียม/ภาษีการติดตั้งปายและอุปกรณประกอบถนน  
เพื่อเปนการปองปราบ  และเพื่อนํารายไดมาพัฒนาพื้นที่ และทําความสะอาด 
 ๗. กําหนดกลไกดานคาธรรมเนียม/ภาษีการติดตั้งปายและอุปกรณประกอบถนน  
เพื่อเปนการปองปราบ  และเพื่อนํารายไดมาพัฒนาพื้นที่ และทําความสะอาด 
 ประเด็นสนับสนุน 
 ๑. ควรกําหนดพื้นที่และจัดลําดับความสําคัญ  เนื่องจากหากทําทุกพื้นที่พรอมกันจะใช
งบประมาณสูงมาก อาจทําในพื้นที่ที่มุงเนนการทองเที่ยวหรือผลเชิงเศรษฐกิจกอน 
 ๒. สรางและพัฒนาผูเชี่ยวชาญดานมลทัศนและการจัดอุปกรณประกอบถนน 
 ๓. พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ดานสถาปตยกรรมใหครอบคลุม
การสอนดาน Landscape management อุปกรณประกอบถนน และภูมิทัศนริมคลอง 
 ๔. สนับสนุนการทํางานรวมมือกันของ (๑) ภาคเอกชนและหนวยงานรัฐที่มีอาคารอยู
ริมถนนและคลองในการทําธุรกิจดานการติดตั้งตูโทรศัพท ตูไปรษณีย รวมถึงการโฆษณา 
เพื่อลดการใชพื้นที่ถนนและคลอง  (๒) ความรวมมือกันในการรวมดูแลทรัพยสินตนเอง เชน 
การทําความสะอาดตูโทรศัพทโดยวาจางไปรษณียใหดําเนินการแทนใหเพราะตองมีเจาหนาที่
เก็บจดหมายและดูแลตูทุกวัน  (๓) การดูแลพื้นที่ริมคลองหรือถนนโดยอาศัยความรวมมือและ
การรักพื้นถ่ินของชุมชนผูอยูอาศัย  
  

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
(สภายังมไิดรับรายงานผลการดาํเนินการตามขอสังเกต)  
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

-  
 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

- 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 



๘. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง รางพระราชบญัญตัิปาชุมชน พ.ศ. .... 

 คณะกรรมาธกิาร :  คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่  ๖๘/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 
สงขอสังเกต  
วันพุธที่ ๖ ธนัวาคม ๒๕๖๑   

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดพิจารณาศึกษารางพระราชบัญญัติ
ปาชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจะเสนอตอคณะรัฐมนตรี) เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการและสภานิติบัญญัติแหงชาติ กอนที่รางพระราชบัญญัติ
ปาชุมชน พ.ศ. .... จะมีการเสนอเขาสูการพิจารณาของสภา ทั้งนี้ ไดศึกษาเปรียบเทียบกับ
รางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับผานความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
เมื่อป ๒๕๕๐) และรางพระราชบัญญัติปาชุมชนนอกเขตอนุรักษ พ.ศ. .... (ฉบับที่เสนอโดย
สภาปฏิรูปแหงชาติ)  

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  ควรมีการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวกับปาไมใหกําหนดบทนิยามคําวา “ปา” ให
เหมือนกันทุกฉบับ ไมควรมีความแตกตางกัน เพื่อจะไดไมมีปญหาในการตีความ 
 ๒.  บทนิยามคําวา “ไม” ซึ่งหากเพิ่มขอความเปน “ไมทุกชนิดทั้งที่เปนตน กอ หรือเถา 
ไมวายังยืนตนหรือลมลงแลวทั้งที่มีชีวิตหรือไมมีชีวิต” จะมีความหมายครอบคลุมและชัดเจน
มากข้ึน   
 ๓.  ควรนิยามคําวา “ของปา” ใหแคบ เพราะชุมชนมีอํานาจในการเขาไปเก็บหาของปา
ไดตามพระราชบัญญัติปาชุมชน โดยไมตองขออนุญาตตามพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ 
หรือพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ซึ่งของปาบางชนิดมีคุณคาทางเศรษฐกิจ 
เชน สมุนไพร เปนตน นอกจากนี้ ควรใหคณะกรรมการนโยบายปาชุมชน กําหนดเงื่อนไข หรือ
ออกเปนระเบียบปฏิบัติวาของปาชนิดใดบางที่สามารถเก็บได และเก็บไดจํานวนเทาใด คงเหลือ
ไวจํานวนเทาใด เพราะหากชุมชนเก็บของปาหมดอาจจะทําใหระบบนิเวศเปลี่ยนได 
 ๔.  บทนิยามคําวา “องคกรเอกชน” เห็นควรพิจารณาใชคําวา “องคกรประชาสังคม”  
Civil Society Organization (CSO) แทน เนื่องจากปจจุบันคําวาองคกรประชาสังคมมีความนาเชื่อถือ 
และเปนที่ยอมรับมากกวาคําวาองคกรเอกชน (NGO) หรือบัญญัตินิยามคําวา “องคกรเอกชน” 
แตใหหมายความรวมถึงองคกรประชาสังคมดวย 
 ๕.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควรมีนโยบายหรือแนวทางในการ
บริหารจัดการชุมชนที่อยูในเขตอนุรักษอยูแลวใหชัดเจน นอกจากนี้ ควรพิจารณาทบทวนการ
ออกกฎกระทรวงดวย เพราะบางเร่ืองอาจไมจําเปนตองออกเปนกฎกระทรวงก็ได 
 ๖.  ควรเพิ่มนักกฎหมาย เปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปาชุมชน 
และตามที่รางกฎหมายกําหนดใหมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในระยะเวลา ๙๐ วัน 
เปนระยะเวลาที่เหมาะสมหรือไม 



 นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการมีขอเสนอแนะใหมีการแกไขเพิ่มเติมรางพระราชบัญญัติ
ปาชุมชน พ.ศ. .... (ฉบับที่สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศจะเสนอตอคณะรัฐมนตรี) ในราง
มาตราตาง ๆ เชน รางมาตรา ๙ (๖) ,๑๐ (๑) ,๑๔ ,๑๘ ,๑๙ ,๒๐ ,๒๑ วรรคหนึ่ง ,๒๒ วรรคสอง ,
๒๖ วรรคหนึ่ง ,๒๗ ,๒๘ ,๒๙ ,๓๐ ,๓๑ ,๓๒ ,๓๓ ,๓๔ ,๓๕ ,๓๖ ,๓๘ ,๔๒ ,๔๓ ,๕๐ ,๕๕ 
รวมถึงบทกําหนดโทษควรทบทวนความหนักเบาของโทษแตละมาตราดวย 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
(สภายังมไิดรับรายงานผลการดาํเนินการตามขอสังเกต)  
  
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ -  

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

- 
   

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

- 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง ทิศทางการปรับปรุงรูปแบบโครงสรางการบริหารงานกรุงเทพมหานคร     
 คณะกรรมาธกิาร :  คณะกรรมาธิการการปกครองทองถิ่น 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่  ๒/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 -  ดวยรัฐบาลมีนโยบายและดําเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปสูการเปนประเทศ      
ที่พัฒนาแลว กรุงเทพมหานครในฐานะที่เปนเมืองหลวงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหทัดเทียม
กับเมืองหลวงของประเทศที่พัฒนาแลวดวย ประกอบกับสภากรุงเทพมหานครไดเสนอขอแกไข
กฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานของกรุงเทพมหานคร เนื่องจากบทบัญญัติตาง ๆ โดยเฉพาะ   
ที่เก่ียวกับโครงสรางการบริหารงานไดใชมานาน ทําใหการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะไมสามารถดําเนินการไดอยางเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบ ันและอนาคต   
โดยคณะกรรมาธิการการปกครองทองถ่ินไดตรวจสอบความเห็นของสังคมที่ปรากฏในสื่อมวลชน
และความเห็นของประชาชนโดยทั่วไปเก่ียวกับการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ของกรุงเทพมหานคร และไดดําเนินการศึกษาแนวทางการปฏิรูปกรุงเทพมหานครอยางเปนระบบ 
โดยเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชศึกษาวิเคราะหจากแหลงและดวยวิธีการตาง ๆ  

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 -  ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการเก่ียวกับทิศทางการปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน
กรุงเทพมหานครเปนแบบสองชั้น (Two - Tier System) มีดังนี้ 
  ๑.  การปรับนโยบาย โครงสราง อํานาจหนาที่ และงบประมาณ   
       ควรมีการปรับนโยบาย โครงสราง อํานาจหนาที่ และงบประมาณของกรุงเทพมหานคร
ใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๒๘ และกฎหมายที่เก่ียวของ 
       ควรพิจารณาทบทวนการจัดรูปแบบโครงสรางการบริหารของกรุงเทพมหานคร 
ใหสามารถตอบสนองหลักการกระจายอํานาจใหแกประชาชนในทองถ่ิน 
       กรุงเทพมหานครจึงควรใชเคร่ืองมือที่มีอยูตามกฎหมายแสวงหารายไดและ
สรางโอกาสพึ่งพาตัวเองดานรายไดใหมากข้ึน แทนการพึง่พาเงนิอุดหนุนจากรัฐบาลซึง่มีความ
ไมแนนอน 
  ๒.  การปรับโครงสรางการบริหารงานกรุงเทพมหานครเปนแบบสองชั้น (Two - Tier 
System) โดยแยกภารกิจที่มีลักษณะเปนงานอํานวยการหรือโครงการระดับมหภาคออกจาก
ภารกิจที่เปนงานการจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ  
       จึงควรมีโครงสรางชั้นลางเพื่อรับผิดชอบพื้นที่ขนาดเล็กซึ่งจะทําใหสามารถบริหาร
จัดการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะไดอยางทั่วถึงและตอบสนองความตองการของ
ชุมชนที่หลากหลายไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ              
 
   



  ๓.  จัดตั้ง “คณะกรรมการยุทธศาสตรการพัฒนานครหลวง” และเรงรัดการถายโอน
ภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
       ควรจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งมีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการประสานและบูรณาการ
การจัดทําบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่ดําเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
พื้นที่เชื่อมตอระหวางกรุงเทพมหานครกับปริมณฑล ตลอดจนกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา
กรุงเทพมหานคร ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 
  ๔.  การปรับปรุงโครงสรางสมาชิกสภา การตรวจสอบและการมีสวนรวมของประชาชน 
       ควรแบงโครงสรางกรุงเทพมหานครออกเปนสองชั้นสภาชั้นบนและสภาชั้นลาง 
และควรเพิ่มมาตรการและเคร่ืองมือรวมทั้งใชนวัตกรรม ที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมและสนับสนุน
การมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมการปกครองทองถ่ินทั้งทางตรงและทางออมเพื่อ
ตัดสินใจในเร่ืองที่มีผลกระทบตอชุมชนโดยตรง 
  ๕.  การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน ปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ เปนตน  
  

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
(สภายังมไิดรับรายงานผลการดาํเนินการตามขอสังเกต)  
  
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

- 
   

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

- 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 



๑๐. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกระดับและพัฒนากีฬามวยไทย     
  คณะกรรมาธกิาร :  คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่  ๓/๒๕๖๑ 
วันศุกรที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 “มวยไทย” เปนเอกลักษณ ศาสตรและศิลปะการตอสูประจําชาติไทยที่มีประวัติศาสตร 
มายาวนาน กลาวคือ ในสมัยโบราณ มวยไทยเปนองคความรูที่สําคัญของบรรพบุรุษไทยที่ใช
ในการตอสูกับขาศึกผูรุกราน พระมหากษัตริยทุกพระองคตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยและอยุธยาตอนตน 
ผูที่จะข้ึนครองราชยจะตองศึกษาเรียนรูศาสตรชั้นสูงที่เรียกวา “วิชาตรรกศาสตร” คือ วิทยาการ
ชั้นสูง ๑๘ สาขา สําหรับพระมหากษัตริย และ ๑ ใน ๑๘ สาขานั้น คือ “วิชามวยไทย” ใหมี
ความเชี่ยวชาญเพื่อใชในการตอสูปองกันประเทศ มวยไทยจึงเปนสวนหนึ่งในวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมของคนไทย และไดพัฒนามาเปนกีฬาตอสูที่เรียกวา “กีฬามวยไทย” ในปจจุบันนี้ 
ซึ่งไดรับความนิยมจากชาวไทยและชาวตางประเทศเปนอยางมาก เพราะความสงางามและ
ความโดดเดนทางดานเทคนิคการตอสู ทั้งหมัด เทา เขา ศอก ที่สามารถนําไปประยุกตใชใน
กิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสรางพละกําลังความแข็งแรงใหกับรางกายไดเปนอยางดี พัฒนา
จิตใจใหเขมแข็ง อดทน มีน้ําใจนักกีฬา เสียสละ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมตลอดจนการนํา
ทักษะการตอสูไปใชปองกันตัวเองในชีวิตประจําวันไดในยามที่เกิดเหตุราย และหากมีทักษะ
ความสามารถในการตอสูเพิ่มมากข้ึนก็เปดโอกาสใหกับนักกีฬาไดมีสิทธิเขารวมการแขงขัน
ในเวทีตาง ๆ นํามาซ่ึงการสรางรายไดใหกับนักกีฬาและประเทศจํานวนมาก นอกจากนี้ กีฬามวยไทย
ยังมีความสําคัญในฐานะเปนตนทุนทางสังคมซึ่งประกอบไปดวยทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ 
ทุนทางสติปญญาของบรรพบุรุษ ทุนทางดานสิ่งแวดลอม และทุนทางวัฒนธรรม ซึ่งทุนทาง
วัฒนธรรมนั้นเปนยุทธศาสตรที่ใชสรางความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยไดเปนอยางดี 
ผูที่ผานการฝกหัดมวยไทยจะไดรับการฝกดานคุณธรรมจริยธรรม เปนผูเสียสละ มีความซื่อสัตย
สุจริต กตัญู มีความสามัคคี มีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ความมี
ระเบียบวินัย และมวยไทยยังชวยพัฒนาทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญา 
รวมถึงการปลูกฝงวัฒนธรรมอันดีงามที่ทรงคุณคาของชาติไทยใหยั่งยืน 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  การกีฬาแหงประเทศไทย ควรปรับปรุงโครงสรางหนวยงานภายในสํานักงาน 
คณะกรรมการกีฬามวยใหเอ้ือตอการบริหารจัดการ สรรหาหรือคัดเลือกบุคลากรที่มีความรู 
ความสามารถเกี่ยวกับภารกิจของกีฬามวยเขามาปฏิบัติงานอยางเพียงพอและเหมาะสม
กับภาระงานในแตละดาน 
 ๒.  สํานักงานคณะกรรมการกีฬามวย ควรพิจารณาปรับปรุงแก ไขกฎหมาย 
(พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายลําดับรองที่เก่ียวของทั้งหมด) เพื่อให
สามารถรองรับตอการดําเนินงานไดอยางครอบคลุมและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน 
 ๓.  สํานักงานคณะกรรมการกีฬามวย ควรมีการประชาสัมพนัธและเผยแพรกระบวนการ
หรือขั้นตอนในการนําและอนุญาตใหนักมวยไปเขารวมการแขงขันในตางประเทศใหบุคคล
ในวงการกีฬามวยไดรับทราบอยางทั่วถึง 



 ๔.  สํานักงานคณะกรรมการกีฬามวย ควรมีการตรวจสอบสถานภาพคายมวยและ
นักมวยอยางตอเนื่อง หากพบวาคายมวยหรือนักมวยคนใดยังไมไดมีการจดทะเบียนใหรีบ
ดําเนินการโดยทันที หากพบวายังมีการฝาฝนควรมีมาตรการแกไขปญหาอยางเขมงวด 
 ๕.  สํานักงานคณะกรรมการกีฬามวย ควรพัฒนาระบบฐานขอมูลของบุคคลในวงการ 
กีฬามวยใหมีการจัดเก็บขอมูลรายละเอียดตาง ๆ ไวอยางครบถวน เชน ชื่อ เพศ อายุ ประวัติ
การศึกษา การจดทะเบียน คายมวยที่สังกัด ประเภทกีฬามวยไทย (สมัครเลนหรืออาชีพ) 
ประวัติและผลการแขงขัน เปนตน 
 ๖.  สํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยและองคกรที่เก่ียวของกับกีฬามวยไทย ควรรวมกัน 
พิจารณาศึกษาและสรางระบบหรือกลไกที่สามารถควบคุมหรือปองกันมิใหกีฬามวยไทย 
ถูกครอบงําจากผลประโยชนในเชิงธุรกิจและการพนัน 
 ๗.  การกีฬาแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวย ควรประสาน
ความรวมมือและทําขอตกลงรวมกับหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาเพื่อนําองคความรู
เก่ียวกับวิทยาศาสตรการกีฬามาประยุกตใชในการยกระดบัและพัฒนากีฬามวยไทยใหมากข้ึน 
 ๘.  ในการพัฒนากิจการมวยไทย องคกรที่เกี่ยวของกับกีฬามวยไทย และบุคคล
ในวงการกีฬามวยใหมีระบบและมาตรฐานที่เขมแข็งนั้น สํานักงานคณะกรรมการกีฬามวย 
ควรสรางความรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรภายนอกเพื่อยกระดับใหการบริหารจัดการมี
ศักยภาพและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 ๙.  องคกรที่เก่ียวของกับกีฬามวยไทย ควรสรางความรวมมือในการจัดทํายุทธศาสตร 
แผนงานหรือโครงการเขาดวยกันเพื่อใหการดําเนินงานในแตละดานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
เกิดประสิทธิภาพและมีความเปนเอกภาพมากข้ึน 
 ๑๐. องคกรที่เก่ียวของกับกีฬามวยไทย ควรสรางความรวมมือในการจัดทํายุทธศาสตร 
แผนงานหรือโครงการเขาดวยกันเพื่อใหการดําเนินงานในแตละดานเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

 
(สภายังมไิดรับรายงานผลการดาํเนินการตามขอสังเกต)  
 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

- 
   

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

- 
 

หมายเหตุ  - 

 



๑๑. รายงานการพิจารณาศึกษา :  เรื่อง โครงการอาหารและโภชนาการสุขภาวะและการเจริญเติบโตของนักเรียน 
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓/๒๕๖๑ 
วันศุกรที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 พิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการสนับสนุนโครงการอาหารและโภชนาการ
เพื่อสุขภาวะและการเจริญเติบโตของนักเรียนใหเกิดคุณภาพและประสิทธิภาพอยางเปนระบบ 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  โครงการอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาวะและการเจริญเติบโตของนักเรียน 
      ๑.๑  ในระดับนโยบายตองบริหารโครงการตาง ๆ ที่ทําใหนักเรียนไดรับอาหารและ
โภชนาการที่เหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมองภาพทั้งโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนและโครงการอาหารกลางวันในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานในเชิงองครวม 
      ๑.๒  ใหคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดถือปฏิบัติใหโครงการอาหารเสริม (นม) 
โรงเรียนและโครงการอาหารกลางวันในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนนโยบายทีส่ําคัญ 
      ๑.๓  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษยรวมถึงหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ ควรรวมกันกําหนดเปาหมายและ
ตัวชี้วัดใหเหมาะสมกับบริบทของแตละพื้นที่และโรงเรียนประเมินนักเรียนเปนระยะ 
      ๑.๔  ใหกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานกลางรวบรวมขอมูลเชิงสถิติการเจริญเติบโต
ของเด็กไทยตลอดจนดําเนินการวิจัย ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของสุขภาวะและการ
เจริญเตบิโตของนักเรียน 
      ๑.๕  การจัดสรรงบประมาณควรจัดสรรตรงไปใหโรงเรียนหรือกลุมโรงเรียน โดยให
โรงเรียน ชุมชน และทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
      ๑.๖  ใหผูประกอบการฟารมโคนมในทองถ่ินเขารวมโครงการและไดรับโอกาส      
ในการจําหนายน้ํานมไปยังสถานศึกษาตาง ๆ กอน 
      ๑.๗  จัดใหมีกองทุนสํารองในระดับทองถ่ินเพื่อใชสําหรับแกปญหาโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนและโครงการอาหารกลางวันในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๒. การบริหารจัดการในระดับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและโรงเรียน 
      ๒.๑  ใหมีคณะกรรมการในระดับทองถ่ินและคณะกรรมการระดับโรงเรียนรวมกัน
ทําหนาที่ดูแลโครงการ 
      ๒.๒  คณะกรรมการทั้งสองระดับตองรวมกันติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ และ
ประเมินผลการบริหารจัดการ ความพึงพอใจและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ 
      ๒.๓  ควรสรางความสามารถใหโรงเรียนในการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนและ
ครอบครัวเขาใจหลักโภชนาการอยางเพียงพอและเหมาะสม 
      ๒.๔  ควรกําหนดใหมีครูโภชนาการประจําโรงเรียนอยางนอยหนึ่งคนตอโรงเรียน 



      ๒.๕  ตองสรางใหเกิดการบริหารจัดการความรวมมือกับหนวยงานและชุมชนใน
พื้นที่ในการสงเสริม สนับสนุนหลักโภชนาการในโรงเรียนรวมกับหนวยงานที่สําคัญ ไดแก 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงมหาดไทย 
 ๓.  โครงการอาหารกลางวันในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      ๓.๑  ควรมีการแกไขพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหเกิดความสมบูรณ 
      ๓.๒  ควรมีเงินยืมทดรองใชสําหรับโครงการอาหารกลางวันเพื่อสํารองใหสถานศึกษา
แตละแหงที่ไดรับงบประมาณลาชาสามารถเบิกจายงบประมาณไปใชกอนได 
  ๓.๓ ควรสรางความรวมมือระหวางผูบริหารสถานศึกษา ครุ บุคลากรทางการศึกษา 
ผูเรียน ชุมชน และหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
      ๓.๔  ควรขยายโอกาสใหผูเรียนทุกคน รวมถึงโรงเรียนขยายโอกาสทุกแหงสามารถ
ไดรับการสนับสนุนโครงการอาหารเชาและอาหารกลางวันตามความจําเปน 
      ๓.๕  ควรสนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวนัใหกับผูเรียนเพิ่มมากข้ึน 
      ๓.๖  ควรกําหนดใหมีวัสดุและวัตถุดิบทางการเกษตรที่ใชในโครงการอาหารกลาง
วันที่มีแหลงกําเนิดในทองถ่ินไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรรทั้งหมด 
      ๓.๗  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของควรดําเนินการ
ติดตามการตรวจสอบการจัดซื้อวัตถุดิบและการประกอบอาหารใหมีคุณภาพและปริมาณตาม
หลักโภชนาการ 
      ๓.๘  ควรศึกษาทบทวนนโยบายเก่ียวกับกองทุนอาหารกลางวันซึ่งเปนกองทุนขนาด
ใหญเพื่อใหสามารถปรับปรุงการบริหารกองทุนใหบรรลุเปาหมายไดอยางกวางขวางยิ่งข้ึน 
 ๔.  โครงการอาหารเสริม (นม) ในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
      ๔.๑  ควรกําหนดใหโรงเรียนแตละแหงซึ่งใกลชิดกับนักเรียนมากที่สุดเขาใจความ
ตองการการบริโภคนมของนักเรียนเปนผูตัดสินใจเลือกซ้ือนมหลากหลายประเภทตามความ
จําเปน 
      ๔.๒  ควรกําหนดหลักเกณฑที่ใหโรงเรียนสามารถจัดสรรนมโรงเรียนใหกับโรงเรียน
ขยายโอกาสที่มีนักเรียนยากจนและอยูในเขตพื้นที่หางไกล 
      ๔.๓  ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณใหสามารถจัดหานมใหกับเด็กและเยาวชนใน
ปริมาณตอวันที่เหมาะสมเพียงพอตอการพัฒนารางกายและครบทุกวันตลอดทั้งป 
      ๔.๔  ควรกําหนดนโยบายในการแบงพื้นที่การจัดสงนมใหแกโรงเรียนโดยตอง
กําหนดพื้นที่ใหมีขนาดเล็กลงเพื่อผูจัดสงนมในพื้นที่ที่รับผิดชอบสามารถดําเนินการจัดสงนมได
อยางมีประสิทธิภาพ 
      ๔.๕  ควรสรางการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดอาหารเสริม (นม) กับทางโรงเรียน 
      ๔.๖  ควรเพิ่มโทษสําหรับผูประกอบการที่ไมปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือสัญญาให
สูงข้ึนหรือเขมงวดกวาเดิม 
      ๔.๗  ควรพิจารณาการจัดสรรโควตาใหผูประกอบการบนพื้นฐานขอมูลของ
ผูประกอบการอยางละเอียดรอบคอบและโปรงใส 
      ๔.๘  ควรพิจารณาจัดสรรนมโรงเรียนประเภท ยู. เอช. ที. ชนิดกลองใหกับผูเรียนที่
อยูในเขตพื้นที่หางไกล 
  
 



ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การดําเนินการของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ  

 
(สภายังมไิดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

- 
 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

- 
 
 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง แนวทางการกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาในระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน    
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓/๒๕๖๑ 
วันศุกรที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 พิจารณาศึกษาแนวทางการกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน
อันประกอบดวยมาตรฐานการบริหารจัดการ มาตรฐานดานบุคลากร มาตรฐานหลักสูตรและ
การเรียนการสอน มาตรฐานอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมและความปลอดภัย มาตรฐานดาน
วัสดุและครุภัณฑ มาตรฐานดานโภชนาการและสุขภาวะ เพื่อใหผูมีสวนเก่ียวของไดนําแนวทาง
มาตรฐานและการพัฒนาและยกระดับสถานศึกษาไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ัน
พื้นฐานอยางเปนระบบและเกิดความยั่งยืนตอไป 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  รัฐบาลตองใหความสําคัญเรงดวนในการกําหนดมาตรฐานสถานศึกษาเพื่อเปนมาตรการ
ที่จะนําไปสูความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา 
 ๒.  มาตรฐานสถานศึกษาตองมีสองระดับ คือ มาตรฐานข้ันต่ําและมาตรฐานข้ันทาทาย
รัฐบาลมีหนาที่ในการสนับสนุนทรัพยากรแกสถานศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาใหผาน
มาตรฐานข้ันต่ํา 
 ๓.  ตองจัดใหมีคณะทํางานเพื่อวิจัยหาขอมูลในการกําหนดรายละเอียดของมาตรฐาน 
วิธีการประเมิน ตลอดจนกระบวนการในการยกระดับมาตรฐานของสถานศึกษา 
 ๔.  มาตรฐานข้ันทาทายนั้นเปนมาตรฐานที่แตละสถานศึกษารวมกับทองถ่ินและผูมีสวน
เก่ียวของจัดทําข้ึนเพื่อตอบโจทยที่แตกตางกันตามบริบทของสถานศึกษาและทองถ่ิน โดยอาจ
อางอิงจากมาตรฐานสากลได 
 ๕.  ตองจัดใหมีมาตรฐานสําหรับโรงเรียนเฉพาะทางที่จําเปนตองมีมาตรฐานทาง
บุคลากร อาคารสถานที่ และอุปกรณที่แตกตางไปจากสถานศึกษาทั่วไป 
 ๖.  สถานศึกษาใดมีมาตรฐานต่ํากวามาตรฐานข้ันต่ําอาจถูกพิจารณาใหควบรวมหรือยุบ
สถานศึกษาได 
 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
(สภายังมไิดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

 



ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

- 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

- 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การปฏิรูปอุดมศึกษา  
 คณะกรรมาธิการ :  คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 

ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบดวย 
กับขอสังเกต/
ขอเสนอแนะ  
และสงขอสังเกต  
ตามขอบังคับ ขอ ๙๗ 
 

 
การประชุมสภา คร้ังที่ ๓/๒๕๖๑ 
วันศุกรที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
 
สงขอสังเกต  
วันจันทรที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

สรุปสาระสําคัญ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระสําคัญ 
 พิจารณาศึกษาแนวทางการปฏิรูปอุดมศึกษาโดยไดพิจารณาถึงสภาพปญหาอุปสรรค
สําคัญและนํามาวิเคราะหสังเคราะหใหไดเปนขอเสนอแนะในการแกปญหาเพื่อใหการปฏิรูป
อุดมศึกษาเกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรม ไดแก 
 ๑.  การสรางพลเมืองคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน 
 ๒.  อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา 
 ๓.  หลักสูตร 
 ๔.  การจัดการเรียนรู 
 ๕.  การวิจัย 
 ๖.  การกระจายโอกาสและการลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา 
 ๗.  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
 ๘.  การบริหารจัดการงบประมาณและทรัพยากร 

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 
 ๑.  ใหมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาโครงสรางระบบอุดมศึกษาโดยมี
จุดเนนที่สามารถบรรลุถึงเปาหมายของการสรางพลเมืองคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
โดยสามารถสงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ทํางานไดเต็มตามศักยภาพของ
แตละสถาบันตอไป 
 ๒.  ใหมีการจัดกลุมของสถาบันอุดมศึกษาใหเหมาะสมทั้งทางดานที่จะทํางานตอบสนองตอ
ภาคสวนตาง ๆ และใหสะดวกตอการที่ภาครัฐจะจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการทํางานนั้น 
รวมทั้งใหเหมาะสมตอการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของแตละสถาบันตอไปดวย 
 ๓.  สถาบันอุดมศึกษาจะตองประสานงานการทํางานอยางมีพลัง (synergy) โดยจัดตั้ง
เปนเครือขายในลักษณะเปาหมาย (agenda) หรือความชํานาญเชี่ยวชาญ (function) หรือตาม
เขตพื้นที่รับผิดชอบ (area) เพื่อใหบรรลุเปาหมาย รวมทั้งเร่ืองการสรางพลเมืองคุณภาพเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
 ๔.  กระทรวงการอุดมศึกษาตองกําหนดเกณฑมาตรฐานในการบริหารหลักสูตรที่มี
คุณภาพ โดยกําหนดระดับความเขมขนในการกํากับดูแลและตรวจสอบใหเหมาะกับ
สถาบันอุดมศึกษาในกลุมตาง ๆ เชน มุงเนนการกํากับดูแลและตรวจสอบอยางเขมขนกับกลุม
สถาบันอุดมศึกษาที่มีปญหาและผอนคลายการตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาที่ไดมาตรฐานแลว
เพื่อเปนการคุมครองนิสิตนักศึกษาที่ประสงคจะเขารับการศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนตน 
 ๕.  ตองมีการกําหนดสมรรถนะของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษาใหสอดคลองกับหนาที่
และความกาวหนาทางดานวิชาการ รวมทั้งมีการดําเนินการพัฒนาอาจารยใหไดสมรรถนะที่ตั้งไว 



เพื่อเปนการรับประกันวาอาจารยสามารถพัฒนานิสิตและนักศึกษาใหไดตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ของแตละหลักสูตรและสรางพลเมืองที่มีคุณภาพอันหมายรวมถึงบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาดวย 
 ๖.  ตองมีการกําหนดจํานวนของสถาบันอุดมศึกษาที่ควรมี โดยใหกําหนดเปนนโยบายกลาง
ที่ชัดเจนวา ไมควรเพิ่มจํานวนสถาบันอุดมศึกษาอีก แตใหเรงพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีอยูเดิมใหเต็มที่ ทั้งนี้ ใหหมายรวมถึงการหลอมรวมสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสงเสริมใหเกิดคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษาดียิ่งข้ึน 
 ๗.  ตองกําหนดจํานวนการรับนักศึกษาใหม (ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ) 
โดยเฉพาะในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อใหเปนไปตามความตองการของประเทศและเปนไปตาม
ความสามารถและคุณภาพในการจัดการศึกษาของแตละสถาบันดวย 
 

ที่ประชุมสภามีมติ
รับทราบผลการ
ดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 
 

 
(สภายังมไิดรับการรายงานผลการดําเนินการตามขอสังเกต/ขอเสนอแนะ) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ - 

ผลการปฏิบัตติาม
ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ  
 

- 

การติดตามขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
 

- 

หมายเหตุ  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์การเข้าถึงแหลง่เงนิทนุของ SME 

     คณะกรรมาธกิาร : คณะกรรมาธกิารการเศรษฐกิจ การเงินและการคลงั 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
พิจารณาศึกษาเก่ียวกับมาตรการในการสนับสนนุส่งเสริมผูป้ระกอบธุรกิจ SME ในภาพรวมที่
จะสามารถใช้ในการผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือกฎหมายให้ผู้ประกอบธุรกิจ SME 
เข้าถึงแหล่งเงินทุนมากข้ึนในอนาคต รวมทั้งสภาพปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนของผูป้ระกอบธุรกิจ SME จากการให้สิทธิประโยชน์จากมาตรการส่งเสริมตามโครงการ
ต่าง ๆ ของรัฐตลอดจนมีข้อเสนอแนะทางนโยบายที่ชัดเจนจากการศึกษาวิเคราะห์การเข้าถึง
สินเชื่อและผลของมาตรการสนบัสนนุสนิเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ SME เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง
ระเบียบว่าด้วยการส่งเสริมธุรกจิของรัฐ รวมทั้งแนวทางในการสร้างกลไกเพื่อดูแลให้กลุ่มธุรกิจ 
SME ขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถพัฒนาและเติบโตและเจริญเติมโตได้อย่างเปน็ระบบ 
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. มาตรการสินเชื่อและมาตรการค้ าประกัน 
    ๑.๑ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายและประเภทธุรกิจที่ต้องการให้ความช่วยเหลือต้องมีความ
ชัดเจน 
    ๑.๒ โครงการสินเชื่อและโครงการค้ าประกันเงินกู้ควรด าเนนิการร่วมกัน 
    ๑.๓ โครงการสินเชื่อที่มีวัตถปุระสงค์และเป้าหมายเฉพาะควรมีเงื่อนไขจูงใจมากกว่าสนิเชื่อ
ทั่วไป 
    ๑.๔ การส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์และสถาบนัการเงินเฉพาะกิจของรัฐมีบทบาทและ
มุ่งเน้นกลุ่มเปา้หมายที่ตา่งกันในการเป็นแหล่งสินเชื่อของ SME 
๒. มาตรการกองทุนส าหรับ SME 
    ๒.๑ กองทุนร่วมลงทุนควรมกีรอบการด าเนินงานทีช่ัดเจนและกลไกรองรับที่เหมาะสม 
    ๒.๒ ปรับแนวทางการด าเนนิงานของกองทุน SME ตามแนวประชารัฐให้เหมาะสม 
๓. มาตรการอ่ืน ๆ 
    ๓.๑ การส่งเสริมจูงใจให้ผู้ประกอบการเสียภาษีอย่างถูกต้องควรด าเนินการมุ่งเป็นแต่ละ
ประเภทธุรกิจตลอดทั้งวงจร 
    ๓.๒ การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาและกิจการเป็นหลักประกันในการพิจารณา
ให้สินเชื่อของสถาบันการเงนิ 
๔. การพัฒนาความสามารถในการประกอบธุรกิจของ SME ของผู้ประกอบการเพื่อสร้างธุรกิจ
ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถเติบโตขยายธุรกิจได้อยา่งยั่งยนื 



๕. กระบวนการขับเคลื่อนและกลไกการประสานงานในการขับเคลื่อนนโยบายและการบูรณา
การการพัฒนา SME ภาครัฐควรต้องปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้
การปฏิบัติตามกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

คร้ังที่ ๕๖/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สงิหาคม ๒๕๖๑ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

กระทรวงการคลัง 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๑. กระทรวงการคลังได้มีการเสนอแนะมาตรการเพื่อสนบัสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ 
SMEs ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งมาตรการด้านสินเชื่อและมาตรการ
ด้านค้ าประกันสินเชื่อ โดยมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันและเงื่อนไขโครงการที่
ชัดเจนเพื่อให้ครอบคลุมกับความต้องการของผู้ประกอบการ SMEs แต่ละกลุ่ม 
๒. กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการจัดสรรวงเงินสว่นหนึ่งจากกองทุนพฒันา SMEs ตามแนว
ประชารัฐไปจัดท าโครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส าหรับ 
Micro SMEs – คนตัวเล็ก โดยมอบให้ ธพว. เป็นหน่วยงานหลกัร่วมด าเนินโครงการ 
๓. กระทรวงพาณิชย์มีการส่งเสริมให้ธุรกิจใช้ทรัพย์สินตามพระราชบัญญตัิหลักประกันทาง
ธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 
๔. กระทรวงพาณิชย์และ สสว. มีโครงการศูนย์บ่มเพาะผูป้ระกอบการรายใหม่ในการเริ่มต้น
ธุรกิจ เพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีควบคู่กับการให้ความรู้และทักษะการประกอบธุรกิจ
และการตลาด ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผูป้ระกอบการ SMEs เติมโตอย่างเข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ 
๕. สสว. อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบข้อมูลกลางเพื่อเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจ 
SMEs ตั้งแต่การจัดท ารายงานธรุกิจ การจัดท าแผนอนุมตัิโครงการ การติดตามประเมนิผล
โครงการและการเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้สามารถใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล
กลางดังกลา่ว 

การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

กระทรวงการคลังและหนว่ยงานที่เก่ียวข้องได้ด าเนนิการในสว่นที่เก่ียวข้องสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแล้ว ซึ่งจะท าให้ธุรกิจ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทนุได้
อย่างมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น 

หมายเหตุ  
 

- 

 



๑๕. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง ระบบการผลติและพัฒนาคร ู

     คณะกรรมาธกิาร : คณะกรรมาธกิารการเศรษฐกิจ การเงินและการคลงั 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
พิจารณาศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาและยกระดบัสมรรถนะบุคลากรครูให้มีคุณภาพเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกดา้นและเป็นก าลังส าคัญในการพฒันา
ประเทศชาติอยา่งยั่งยนืและเข้มแข็ง 
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. การผลิตครู 
    ๑.๑ ปรับปรุงระบบการศึกษาและโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ 
    ๑.๒ ปรับปรุงระบบผลิตครูให้สอดคล้องกับระดับการศึกษา 
    ๑.๓ ทบทวนหลักสูตรการผลิตครูให้ตอบโจทย์ด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
    ๑.๔ การผลิตครูต้องค านึงถงึการมีคุณลักษณะพิเศษดา้นตา่ง ๆ ที่ครูควรต้องรู้ 
๒. ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครู 
    ๒.๑ ปรับปรุงระบบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้แยกออกจากระบบการผลิต
ครูและให้มีการจัดสอบ โดยเปน็การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้กับบุคคล ไม่ใช่เป็น
การรับรองหลักสูตรแล้วได้ใบอนุญาต 
    ๒.๒ ก าหนดให้มีกฎหมายเร่ืองการต่อใบอนุญาตประกอบวชิาชพีครูโดยให้มีการอบรมและ
ประเมินก่อนการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้สอดคล้องกับการเลื่อนวิทยะฐานะ 
๓. การพัฒนาครู 
    ๓.๑ ส่งเสริมให้มีระบบการพัฒนาครูในระยะยาว เช่น ๑๐ ปี หรือ ๑๕ ปี และผูกโยงกับ
ระบบผลิตกับการพฒันาโรงเรียน 
    ๓.๒ ก าหนดระบบการสอบบรรจุครูให้มีมาตรฐานกลางของประเทศและเนน้เนื้อหาการสอบ
ทางดา้นการจัดการเรียนการสอนมากกว่าดา้นระเบยีบกฎหมายต่าง ๆ 
    ๓.๓ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างการพัฒนาชั้นเรียนกับความก้าวหน้าในวชิาชีพครู 
    ๓.๔ ก าหนดให้มีสถาบันวิจัยและพัฒนาวชิาชีพครูโดยให้มีการบูรณาการกับเครือข่าย
มหาวิทยาลยั ๙ เครือข่ายที่มีสถาบันผลิตครูที่พร้อมและเชี่ยวชาญในการพัฒนาครู 
    ๓.๕ จัดอบรมระบบการพัฒนาครูประจ าการทุกคนอย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับ
ประสบการณ์การสอน 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 

คร้ังที่ ๕๘/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ 



การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

กระทรวงศึกษาธิการ 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

๑. กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท าโครงการผลติครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและจัดท าหลักสูตรการผลิต
ครูที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อพัฒนาการผลิตครูให้มีมาตรฐานตอบโจทย์ดา้นคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนและสอดคล้องกบันโยบายของรัฐและระดบัการศกึษา 
๒. ด าเนินการปรบัปรุงการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้สอดคล้องกับการปรับปรุง
พระราชบญัญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยปรับปรุงระบบการออก
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ให้แยกออกจากระบบการผลิตครูและให้มีการจัดสอบ โดยเปน็
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้กับบุคคล ไม่ใช่เป็นการรับรองหลักสูตรแล้วได้
ใบอนุญาต ตลอดจนก าหนดให้มีการต่อใบอนุญาตประกอบวชิาชีพครูทุก ๕ ป ี
๓. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแตง่ตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับค าสั่งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๖/
๒๕๖๐ นอกจากนี้ ระบบการสอบบรรจุครูของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้มี
มาตรฐานกลางของการสอบและด าเนนิการสอบโดยส่วนกลางของ สอศ. อีกด้วย 
๔. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูโดยแบ่งเปน็การพัฒนาครูที่ได้รบัการบรรจุใหม่และ
ครูที่อยู่ระหว่างประจ าการ 
๕. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของครูกับการให้มีวิทยฐานะและการเลื่อนวิทยฐานะ 

การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

กระทรวงศึกษาธิการและหนว่ยงานที่เก่ียวข้องได้ด าเนนิการในส่วนที่เก่ียวข้องสอดคล้องกับ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแล้ว ซึ่งจะท าให้ระบบผลิตและพัฒนาครูสามารถยกระดับ
สมรรถนะบุคลากรครูให้มีคุณภาพเพื่อน าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุก
ด้านและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยนืและเข้มแข็ง 

หมายเหตุ  
 

- 

 



๑๖. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง มาตรฐานสถานรับดูแลผู้สงูอาย ุ

     คณะกรรมาธกิาร : คณะกรรมาธกิารการสงัคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ยโอกาส 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
พิจารณาศึกษาเก่ียวกับมาตรฐานของสถานรับดูแลผูสู้งอายุทัง้ในด้านคุณภาพและมาตรฐาน 
การจัดบุคลากร อาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก ตลอดจนสภาพแวดล้อมที่มีความ
เหมาะสม เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแล มีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตทีด่ี 
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. ข้อเสอนแนะด้านนโยบาย 
    ๑.๑ หน่วยงานที่รบัผิดชอบและก ากับดูแลต้องด าเนนิการร่วมกับหน่วยงานตา่ง ๆ ที่
เก่ียวข้องเพื่อจัดท ามาตรฐานสถานรับดูแลผู้สงูอายุ รูปแบบเกณฑ์การประเมินและกลไกการ
ตรวจสอบคุณภาพและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบริหาร
จัดการดูแลผู้สงูอายุในชุมชน ดา้นสาธารณสุข การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยอาสามัครดูแล
ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุ รวมทัง้การสนบัสนุนดา้นงบประมาณให้เพียงพอ 
    ๑.๒ บุคลากรทางการแพทยแ์ละบุคลากรด้านอ่ืน ๆ ควรบูรณาการการปฏิบตัิงานร่วมกัน 
เพื่อการเข้าถึงการบริการดูแลด้วยการสื่อสาร เทคโนโลยี  อุปกรณ์ทางการแพทย์ทีท่ันสมัย 
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่นร่วมเพื่อลดภาระภาครัฐในอนาคต 
    ๑.๓ การท าหัตถการในสถานดูแลผูสู้งอายุ แพทยสภาและสภาการพยาบาลรวมทั้ง
หน่วยงานทีเก่ียวข้องควรพิจารณาทบทวนการท าหัตถการทางการแพทย์และการพยาบาลตา่ง 
ๆ ในสถานรบัดูแลผูสู้งอายุ และกฎหมายทีเก่ียวข้องโดยค านึงถงึสภาพความจ าเปน็ สภาพ
ร่างกาย ความเร่งด่วนและความปลอดภัย ตลอดจนความรู้ความช านาญของผูป้ฏิบัติงาน 
    ๑.๔ การส่งเสริมการประกอบการดูแลผูสู้งอายุในภาคเอกชนและชุมชน รัฐควรมีนโยบาย
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนประกอบธุรกิจสถานดูแลผู้สูงอายทุี่มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ชุมชนและสังคมจดัการดูแลผู้สงูอายุกันเองอย่างมีคณุภาพและมาตรฐานเพื่อแบ่งเบา
ภาระของภาครัฐและสร้างความยั่งยืนในอนาคต 
    ๑.๕ การสนับสนุนและส่งเสริมการคิดค้นวิจัยและพฒันาสิ่งประดิษฐ์ โดยสนับสนุน
งบประมาณ การอ านวยความสะดวก และมาตรการทางภาษีให้แก่ผู้ประกอบการ 
    ๑.๖ การพัฒนาหลักสูตรตา่ง ๆ หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรพิจารณาทบทวนพัฒนาหลักสูตรที่
เก่ียวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุเพือ่เสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญการดูแลและการท าหัตถการ
ต่าง ๆ ให้กับผู้สงูอายุภายใต้การวินิจฉัยและการวางแผนการรักษาพยาบาลของแพทย์ 
    ๑.๗ ด้านมาตรฐานสถานรับดูแลผู้สูงอายุ รัฐต้องก าหนดมาตรฐานสถานรับดูแลผู้สงูอายุที่
ชัดเจนทั้งในด้านอาคารสถานที่ บุคลากร การอ านวยความปลอดภัย อนามัยและสิ่งแวดล้อม 



๒. ข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย  
    ๒.๑ กระทรวงสาธารณสุขควรพิจารณาก าหนดให้สถานรับดูแลผู้สูงอายุเป็นสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อ
การก ากับดูแลการด าเนินงานของสถานรับดูแลผู้สงูอายุให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
    ๒.๒ ข้อเสนอแนะต่อการจัดท าร่างกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อ
สุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
          ๒.๒.๑ กระทรวงสาธารณสุข ควรเป็นหน่วยงานก ากบัดแูลและออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการให้แก่สถานรับดูแลผู้สงูอายุที่ไดป้ฏิบัติครบตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง 
          ๒.๒.๒ สถานรับดูแลผูสู้งอายุควรมีคุณลักษณะและสภาพแวดล้อมที่มีความเหมาะสม 
โดยให้น าคู่มือการจัดการสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผูสู้งอายขุองหน่วยงานตา่ง ๆ เปน็
แนวทางในการก าหนดรายละเอียด 
          ๒.๒.๓ ควรมีบทเฉพาะกาลก าหนดช่วงระยะเวลาเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการที่ได้ด าเนิน
ธุรกิจมาก่อนที่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับได้มีการปรบัปรุงให้ถูกต้องตามกฎกระทรวง 
          ๒.๒.๔ ปัจจุบันต่างชาตใิห้ความสนใจประกอบธุรกิจดังกล่าวในประเทศไทยเปน็จ านวน
มาก หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรก าหนดมาตรการควบคุมก ากับดแูลการประกอบธุรกิจดังกล่าว
อย่างรอบคอบและสนับสนุนธุรกิจที่ด าเนินการโดยคนไทยเพื่อผลประโยชน์ของชาติในระยะยาว 
          ๒.๒.๕ กระทรวงสาธารณสุขควรมีวิธีการบริหารจัดการและควบคุมธุรกิจการจัดอบรม
ดูแลสุขภาพตามโรงแรมหรือรีสอร์ทต่าง ๆ ของเอกชน 
๓. ข้อเสนอแนะด้านการปฏบิัตกิาร 
    ๓.๑ รัฐควรมีมาตรการควบคุมการด าเนินงานสถานรบัดูแลผู้สูงอายุภายใต้พระราชบัญญัติ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙  ทั้งที่ได้จดทะเบียนการค้าและไม่ได้จดทะเบียน
การค้า 
    ๓.๒ กระทรวงสาธารณสุข ควรเป็นหน่วยงานก ากบัดูแลสถานรับดูแลผูสู้งอายทุี่เป็นภาค
ธุรกิจ ภาครัฐ องค์กรการกุศล เพื่อให้การด าเนินงานมีคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย
ส าหรับผู้รับบริการ โดยค านึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และความปลอดภัย 
    ๓.๓ กระทรวงสาธารณสุขควรพิจารณาก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานโดยเฉพาะส าหรับ
องค์กรการกุศลที่ให้บริการดูแลผู้สูงอายุด้อยโอกาสโดยไม่เสียคา่ใช้จ่ายเพื่อให้ความเหมาะสม
และสามารถด าเนนิการได้อยา่งยั่งยืน 
    ๓.๔ การจัดแบ่งกลุ่มประเภทของสถานรับดูแลผู้สงูอายุควรให้มีความชัดเจนและต้อง
ก าหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการด าเนินงานที่แตกตา่งกัน 
    ๓.๕ การก าหนดมาตรฐานของสถานรับดูแลผู้สงูอายุกรณีผูสู้งอายุป่วยติดเตียงและผู้ที่
ช่วยเหลือตนเองไม่ได้แตไ่ม่ติดเตียง ควรมีมาตรฐานที่สงูกว่าสถานรับดูแลผู้สงูอายุประเภทอื่น 
    ๓.๖ สถานรับดูแลผู้สูงอายุควรมีการประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อดูแลสุขภาพจิต
และสุขภาพกายของผู้สูงอายุ 
    ๓.๗ การท าหัตถการของฝ่ายพยาบาลในสถานรับดูแลผู้สูงอายุควรได้รับการก าหนดที่ชดัเจน
โดยไม่ขัดต่อกฎหมายที่เก่ียวข้อง 



    ๓.๘ รัฐควรส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมด าเนินการสรา้งสถานรับดูแล
ผู้สูงอายุในลักษณะกิจการเพื่อสงัคม (Social Enterprise) ซึ่งไม่ใช่การด าเนินงานในลักษณะ
การกุศล โดยก าหนดให้ผู้สูงอายทุี่เป็นผู้รับบริการมีส่วนร่วมรับผดิชอบค่าใช้จา่ยตามความ
เหมาะสม (Co – payment) เพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุมีความยัง่ยืนและแบ่งเบาภาระภาครัฐ 
    ๓.๙ รัฐควรส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจการดูแลผู้สงูอายุให้มีความเข้มแข็ง เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
ให้สามารถแข่งขันและเจริญก้าวหน้า 
  ๓.๑๐. กรณีชาวต่างชาติมาใชบ้ริการธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย รัฐควรก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ที่มีความเหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธปิระโยชน์ของคนไทย 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

- 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

- 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

- 

หมายเหตุ  
 

- 

 



๑๗. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

แบบองคร์วม 

  คณะกรรมาธกิาร : คณะกรรมาธกิารการคมนาคม 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 
วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
พิจารณาศึกษาเก่ียวกับแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแบบ
องค์รวมเพื่อน าเสนอแผนการแก้ไขปัญหาจราจรเชิงบูรณาการและน าไปสู่การปฏบิัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. กระทรวงคมนาคมและกรุงเทพมหานครโดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบการก่อสร้าง
โครงสร้างพืน้ฐานระบบรางควรปรับเปลี่ยนวิธีการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อจะน าไปสู่การพัฒนาเชงิ
พาณิชย์และลดประเด็นข้อโต้แย้งในการประชาพิจารณ์ลงได้โดยพิจารณาถึงแนวทางที่สามารถ
น าไปปฏบิัติได้ดังนี้ 
    ๑.๑ ใช้การจัดซื้อที่ดินแทนการเวนคืนที่ดนิในจุดที่มีการพัฒนาการใชป้ระโยชนท์ี่ดินในเชิง
พาณิชย ์
    ๑.๒ ใช้การร่วมทุนระหว่างบริษัทเอกชนผู้รับสัมปทานกับเจ้าของที่ดิน 
    ๑.๓ ใช้การร่วมทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนผู้รบัสัมปทาน 
    ๑.๔ แก้ไขข้อจ ากัดของกฎหมายการแวนคืนให้สามารถก าหนดวัตถุประสงค์ของการใช้
ประโยชน์ที่ดนิเพื่อการก่อสร้างโครงการและการใช้ประโยชน์ที่ดนิเชิงพาณิชย์ 
๒. กระทรวงคมนาคมและกรุงเทพมหานคร โดยหน่วยงานที่มหีน้าที่รับผดิชอบการก าหนด
นโยบายและวางแผน ควรจัดท าข้อตกลงร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อก าหนดเส้นทาง
และควรศึกษาความต้องการเดนิทางของประชาชนตามการขยายตัวของเมือง ทั้งนี้ เส้นทาง
ถนนที่พบการขาดหายของจุดเชือ่มต่อเส้นทางควรมีการก่อสร้างทางถนนให้เชื่อมต่อกัน แต่ถ้า
เป็นการเพิ่มเติมเส้นทางหลักควรมุ่งเน้นการสร้างระบบรางเท่านั้น 
๓. ส านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรควรด าเนนิการศกึษาเส้นทางระบบรางโดยน า
ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางจาก รฟท. รฟม. กทม. มาพิจารณาร่วมกันว่ามีเสน้ทางใดซ้ าซ้อนกัน
หรือไม่หรือเส้นทางใดควรเชื่อมต่อกัน 
๔. รัฐบาลควรส่งเสริมการพฒันาระบบรางระยะที่ ๒ เพื่อให้เส้นทางเชื่อมต่อกันเป็นโครงข่าย
ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครในแนวต าวนัออก – ตะวันตกและแนวเหนือ – ใต ้
๕. กระทรวงคมนาคม โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่รบัผิดชอบ ควรพิจารณาขยายเส้นทางระหว่าง
เมืองซึ่งเป็นเขตเชื่อมต่อดังนี้ ทิศเหนือควรขยายถึงบางปะอินหรืออยุธยา ทิศตะวันออกควร
ขยายถึงฉะเชิงเทรา ทิศใต้ควรขยายถึงราชบุรี เป็นตน้ 



๖. หน่วยงาน รฟท. รฟม. กทม. ควรพิจารณาเพิ่มจุดจอดจักรยานในบริเวณสถานีรถไฟฟ้า
เพื่อให้เกิดควรสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทางของประชาชนจากบา้นมายังสถานีรถไฟฟ้า 
๗. ควรผลักดันบทบาทของส านกันโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ให้เป็นหน่วยงานที่มี
หน้าที่ก าหนดนโยบายวางโครงข่ายเส้นทางทั้งระบบให้มีความชัดเจนภายใต้การด าเนินงานของ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้างโครงสรา้งพืน้ฐาน 
๘. กรุงเทพมหานครควรมีบทบาทในการบริหารจัดการจราจรในฐานะเปน็เจ้าของพื้นทีท่ี่มี
รายได้จากภาษีรถยนต์ต่อปลีะกว่า ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท จงึควรมีการก าหนดการจัดสรร
งบประมาณทีช่ัดเจน เพื่อการบริหารจัดการจราจร การวางแผน การจัดระบบอุปกรณ์ 
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทนัสมัยโดยบูรณาการร่วมกับกองบังคับการต ารวจจราจร 
๙. หน่วยงานที่มีหน้าที่รบัผิดชอบควรมีการศึกษาการบริหารจัดการระบบรางร่วมกันระหว่าง
หน่วยงาน รฟท. รฟม. กทม. ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนมากที่สุดทั้งในเร่ืองความสะดวก ความสะอาด ความรวดเร็ว ความ
ปลอดภัยและคา่โดยสารที่เหมาะสม 
๑๐. หน่วยงานที่มีหนา้ที่รับผิดชอบควรผลักดันแนวทางการแกไ้ขปัญหาการจราจรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแบบองค์รวมเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อให้ปัญหาจราจรที่เร้ือรังสั่ง
สมมาเป็นเวลานานได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

- 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

- 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

- 

หมายเหตุ  
 

- 

 



๑๘. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง ระบบข้อมูลการบรหิารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ 

  คณะกรรมาธกิาร : คณะกรรมาธกิารการบรหิารราชการแผ่นดนิ 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 
วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
พิจารณาศึกษาระบบข้อมูลการบริหารราชการแผน่ดินแบบประชารัฐเพื่อให้ได้นโยบายก ากับ
ดูแลการบริหารราชการแผน่ดนิ ออกแบบเชิงสถาปัตยกรรมระบบข้อมูลการบริหารราชการ
แผ่นดินแบบประชารัฐ ระบบบรูณาการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อการก ากับดูแลแบบประชารัฐ โดยมี
เป้าหมายสุดท้ายให้เป็นข้อมูลทีเ่ป็นปัจจบุัน สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษา
แนวทางการพัฒนาและการบรหิารจัดการระบบข้อมูลการบริหารราชการแผน่ดินแบบประชารฐั
ให้ตอบสนองต่อผู้ใช้ได้แก่ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานก ากับดแูล รัฐบาล และประชาชน 
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
    ๑.๑ ประกาศเป็นวาระเร่งด่วนให้มีนโยบายการก ากบัดูแลการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็น
นโยบายหลักในการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐตามยุทธศาสตรช์าติดา้นการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและในยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงดา้นการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดจิิทัลตามแนวทางการพัฒนาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศไทย 
    ๑.๒ ก าหนดให้มีการวัดผลสมัฤทธิ์อย่างจริงจังโดยเน้นไปที่ผลลัพธ์ตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อตกลงผลการปฏิบตัิงาน 
    ๑.๓ ก าหนดมาตรการให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกลาง หน่วยงานตรวจสอบ ต้องส่ง
ข้อมูลเพื่อน าไปผลิตข้อมูลกลางตอบสนองการใชป้ระโยชน์และการก ากับดูแลของภาครัฐและ
ภาคประชาชน 
    ๑.๔ ก าหนดให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเร่งรัดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุงานตาม
ภารกิจของตนและบนัทึกข้อมูลรายงานผลการปฏิบัตงิานในรูปแบบดิจิทลัลงในระบบโดย
รูปแบบการรายงานนัน้ผูบ้ริหารในแต่ละระดบัชัน้ต้องเป็นผู้ออกแบบความต้องการข้อมูลตาม
คู่มือหรือแนวทางการปฏบิัติงานให้ผู้ปฏิบัติงานบันทึกรายงานดังกล่าว 
    ๑.๕ สนับสนุนผลักดันให้มีการจัดสรรงบประมาณตามผลการปฏิบัติงานรวมถึงบงัคับให้ทุก
หน่วยงานน าผลการปฏิบัตงิานที่บันทึกอยู่ในระบบข้อมูลมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการให้
เงินรางวัลหรือค่าตอบแทนต่าง ๆ ตลอดจนการแต่งตัง้โยกย้ายบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน 
    ๑.๖ เร่งรัดให้มีการจัดท าพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 
    ๑.๗ ก าหนดให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด าเนินการก าหนดนโยบายให้มีระบบ
ข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดนิแบบประชารัฐและมีหน้าทีบ่รหิารจัดระบบข้อมูลโดยบรรจุ



ระบบการพฒันาระบบข้อมูลเข้าแผนงานกระทรวงพร้อมเร่งรัดให้ส านักงานรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์พัฒนาระบบการท างานของส่วนราชการให้ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจทิัล 
    ๑.๘ ก าหนดให้รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนากระบวนการท างาน
ของส่วนราชการให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
    ๑.๙ ก าหนดให้ส านักงาน ก.พ.ร. ปรับเปลี่ยนระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภาครัฐเป็นระบบการบริหารผลการปฏบิัติงาน 
    ๑.๑๐ ก าหนดให้ส านักงาน ก.พ. พัฒนาความรู้และทักษะการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ให้กับข้าราชการทุกระดับชั้น 
๒. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ
    ๒.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนนุงานภายในของแต่ละหน่วยงานที่เป็นระบบกลาง
ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานสามารถใช้งานร่วมกันได้โดยให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคมพฒันาและบริหารจัดการระบบข้อมูลกลางเพื่อเป็นเครื่องมือส าหรับรวบรวมข้อมูล
จากแต่ละระบบที่เก่ียวข้องให้หน่วยงานตา่ง ๆ สามารถเชื่อมโยงใช้งานข้อมูลต่าง ๆ ร่วมกันได้ 
    ๒.๒ การวางแผนขององค์กรควรมีการถ่ายทอดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนในแต่ละ
ระดับ จัดให้มีโครงการฝฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารผลการปฏิบัตงิาน ตลอดจน
ผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงานต้องก าหนดให้มีการออกแบบการรายงานแบบมุง่เน้นผล
การปฏิบัติงานและเน้นให้มีการบันทึกผลการปฏบิัติงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยทนัทีหลัง
ปฏิบัติงานเสร็จสิน้  

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

คร้ังที่ ๕๘/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ด าเนินการจัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะของรายงานฯ และเห็นว่ามคีวามเหมาะสมเนื่องจากเป็น
เร่ืองที่หน่วยงานตา่ง ๆ ได้ด าเนนิการอยู่แล้วและเห็นควรเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
๑. ควรมอบหมายให้ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) เปน็หน่วยงานกลางใน
การส ารวจการจัดท าระบบข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ และรวบรวมให้เป็นข้อมูลกลางเพื่อไม่ให้
เกิดความซ้ าซ้อนและสิ้นเปลืองงบประมาณ 
๒. หน่วยงานที่มีระบบกลาง เชน่ ระบบ GFMIS ระบบ DPIS ระบบ e-SR และระบบ e – 
Budgeting เป็นต้น ควรมีการค านึงถึงการแบ่งปนัข้อมูล (Sharing) ให้หน่วยงานอ่ืน ๆ สามารถ
น าข้อมูลที่กรอกไปแล้วกลบัมาใช้ประโยชน์ในหน่วยงานของตนได้ด้วย 
๓. ควรมีการจัดท าระบบต้นแบบ หรือ Open Source ส าหรับระบบ Back Office เช่น ระบบ
การลา ระบบการจองห้องประชมุ และระบบการจองรถ เป็นต้น ซึ่งทุกหน่วยงานสามารถ
น าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ เพื่อลดความซ้ าซ้อนและลดคา่ใช้จ่ายโดยรวมของภาครัฐ 



การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ด าเนนิการในส่วนที่
เก่ียวข้องสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการแล้ว ซึ่งจะท าให้ระบบข้อมูลการ
บริหารราชการแผน่ดินแบบประชารัฐสามารถตอบสนองต่อผู้ใชไ้ด้แก่ หน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานก ากับดูแล รัฐบาล และประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

หมายเหตุ  
 

- 

 



๑๙. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง ข้อเสนอเพ่ือการหยุดยั้งการท าลายทรัพยากรป่าไม้ และการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้

ของประเทศ  

  คณะกรรมาธกิาร : คณะกรรมาธกิารการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ 
วันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
พิจารณาศึกษาเก่ียวกับแนวทางการหยุดยั้งการท าลายมรัพยากรป่าไม้และการเพิ่มพื้นทีป่่าของ
ประเทศโดยศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูล ข้อเท็จจริงพร้อมทั้งน้อมน าแนวพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศอย่างยั่งยนื 
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. การหยุดยั้งการท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
    ๑) ปรับปรุงโครงสร้าง กอ.รมน. เพื่อสนับสนุนการยหุดยั้งการท าลายทรัพยากรป่าไม้ 
    ๒) หยุดยั้งการปลูกพชืเกษตรในพื้นที่ปา่ไมท้ี่ไมไ่ด้รับการอนญุาตตามกฎหมาย 
    ๓) จัดระเบียบและแก้ปัญหาความขัดแย้งเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดนิปา่ไม้ของรัฐ 
    ๔) ศึกษาผลกระทบและความเสี่ยงของโครงการพัฒนาที่ต้องใช้ประโยชน์ที่ดินของป่าไม้ 
๒. การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมายของนโยบาย 
    ๑) เพิ่มพื้นที่ปา่อนุรักษ์ให้ไดร้้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งในปัจจบุันมีพืน้ทีป่่าอนุรักษ์
ร้อยละ ๒๑ ของพื้นที่ประเทศ โดยฟื้นฟูปา่อนุรักษ์ที่เสื่อมโทรมและเพิ่มพื้นทีป่่าอนุรักษ์โดยการ
ผนวกพื้นที่ปา่สมบูรณท์ี่มีเขตติดต่อกับป่าอนุรักษ์ 
    ๒) ป่าเพื่อเศรษฐกิจและชุมชน โดยปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เปน็อุปสรรคต่อการ
ส่งเสริมการเพิ่มสวนป่าเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไม้เศรษฐกิจและยึดเป็นอาชีพได้ 
รวมทั้งรัฐควรให้การสนับสนุนการบริหารจัดการปา่ชุมชนในดา้นต่าง ๆ อยา่งยั่งยนื 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

- 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

- 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการ

- 



พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

- 

หมายเหตุ  
 

- 

 



๒๐. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ 

  คณะกรรมาธกิาร : คณะกรรมาธกิารการเกษตรและสหกรณ ์
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
พิจารณาศึกษาเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคของการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรเพื่อหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาโดยใช้องค์ความรู้ตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้อุตสาหกรรมโคเนื้อสามารถเติมโต
ได้อย่างมีเสถียรภาพและยกระดับเกษตรกรสาขาปศุสตัว์การเลี้ยงโคเนื้อให้มีความภูมิใจใน
อาชีพสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรในการผลิตและสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภคในดา้นความ
ปลอดภัยอาหาร 
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. การรักษาตลาดการบรโิภคโคเนื้อไทยโดยป้องกันการลักลอบน าเข้าเนื้อโคที่ผิดกฎหมายและ
ปราบปรามการใชส้ารเร่งเนื้อแดง รวมถึงพัฒนาโรงฆา่ให้ได้มาตรฐานเพื่อควบคุมคุณภาพเนื้อสู่
ผู้บริโภค 
๒. กระตุ้นการเพิ่มประชากรโคเนื้อและเนื้อโคโดยเพิ่มสมรรถภาพการเจริญเติมโต ความ
สมบูรณ์พันธุ์ และระบบการสืบพันธุ์ รวมทั้งการใชโ้คนมเพศผู้และโคนมคัดทิ้ง 
๓. การบริหารจัดการพืชอาหารและอาหารสัตวส์ าหรับโคเนื้อ เพื่อยกระดับประสทิธิภาพการ
ผลิตโคเนื้อไทยจากการบริหารจัดการใช้ประโยชนว์ัตถุดิบพชือาหารและผลพลอยได้จาก
อุตสาหกรรมเกษตร 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

- 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

- 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ

- 



รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
หมายเหตุ  
 

- 

 



๒๑. รายงานการพิจารณาศกึษา : เรื่อง โครงการคปูองพัฒนาครู ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

  คณะกรรมาธกิาร : คณะกรรมาธกิารการศึกษาและการกีฬา 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
พิจารณาศึกษาเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาโครงการคูปองพฒันาครูของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพและก่อเกิดเป็นการบริหารจัดการที่คุ้มค่า มี
ความเข้มแข็งและยั่งยืน 
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. ด้านรูปแบบ/แนวทางการพฒันาโครงการคูปองพฒันาครู 
    ๑) ควรใช้รูปแบบแนวทางทีห่ลากหลาย เหมาะสมกบัครูแต่ละคนในบริบทพืน้ที่ที่แตกตา่ง
กัน 
    ๒) ควรมีระบบเครือข่ายการพัฒนาครู ซึ่งอาจใช้โครงสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานที่มีหน้าที่พัฒนาครูเพือ่ให้เกิดการพัฒนาครูที่มีประสทิธิภาพอย่างต่อเนื่องได้ในระยะ
ยาว 
    ๓) ควรมีระบบติดตามผลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอเพื่อมุ่งเน้นผลที่เกิดแก่ผู้เรียนและ
โรงเรียน 
    ๔) โครงการคูปองพัฒนาครูเป็นเพียงวิธีหนึง่เท่านั้น ไม่ใช่วิธหีลักในการพัฒนาครู 
๒. ด้านหลักสูตร  
    - ควรใช้โครงสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลยั หน่วยงาน และองค์กรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์สูงในการผลิตหรือพัฒนาครู เป็นผูป้ระเมินหลักสูตร 
๓. ด้านการบริหารจัดการ 
    ๑) ควรใช้โครงสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัย หน่วยงาน และองค์กรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์สูงในการผลิตหรือพัฒนาครู เป็นหน่วยพฒันาครูหรือจัดอบรมครู 
    ๒) โรงเรียนเป็นผู้ก าหนดหลกัสูตรที่จะให้ครูไปเข้ารับการอบรม จึงจะได้รับงบประมาณใน
การพัฒนาครูจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่หากเป็นความต้องการส่วน
บุคคลไม่สามารถใช้งบประมาณได้ 
    ๓) การใช้งบประมาณพฒันาครูควรมีหลายวิธีการ ตามรูปแบบและแนวทางการพฒันาครู 
ทั้งนี้ อาจจัดเป็นหน่วยโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา หรือเป็นจังหวัด 
    ๔) ควรปรับปรุงระบบการเบกิจ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ 
 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 

- 



การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

- 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

- 

หมายเหตุ  
 

- 

 



๒๒. รายงานการพิจารณาศกึษา : เรื่อง ครอูาชวีศกึษา : การผลิต การพัฒนา และมาตรฐานครวูิชาชีพ 

  คณะกรรมาธกิาร : คณะกรรมาธกิารการศึกษาและการกีฬา 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ 
วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันจันทร์ที่ ๒๖ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
พิจารณาศึกษาเก่ียวกับสาเหตุของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูอาชีวศึกษา
และเร่ืองคุณภาพของครูทั้งในสถานศึกษาและสถานประกอบการ ศึกษานโยบายและผลการ
ด าเนินงานของกระทรวงศึกษาธกิารและส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในการ
แก้ปัญหาการขาดแคลนดา้นปรมิาณ คุณภาพ และมาตรฐานวชิาชีพของครูอาชีวศึกษา ศึกษา
และก าหนดคุณสมบัติและมาตรฐานของครูอาชีวศึกษาที่เหมาะสมกับความก้าวหน้าในศตวรรษ
ที่ ๒๑ และการพัฒนาประเทศเข้าสู่ Thailand 4.0 
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรเร่งรัด 
การพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผลิตและพัฒนาคุณภาพครูอาชีวศึกษา พ.ศ. .... 
แล้วเสนอต่อรัฐบาลในโอกาสแรก 
๒. กระทรวงศึกษาธิการควรเสนอให้รัฐบาลอนุมัติการเพิ่มก าลงัคนและงบประมาณให้แก่
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพื่อให้สามารถก ากับดแูลและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้แก่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชนที่เข้ามาอยู่ในสังกัด 
๓. คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนพัฒนาก าลังคนอาชีวศึกษา ควรเร่งรัดหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เร่งรัดการด าเนินการปฏิรูปการศึกษาตามแผนปฏิบัติการของสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ เรื่อง การปฏิรูปการอาชีวศึกษาสู่อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พร้อมทั้งเสนอ
รัฐบาลให้จัดสรรงบประมาณในการถอดบทเรียนด้านองค์ความรู้ที่ได้รับเพื่อให้สามารถน าไป
ขยายผลในการจัดท าหลักสูตรดา้นอาชีวศึกษา รวมทั้งการผลิตและพัฒนาครูอาชวีศึกษาได้
อย่างมีประสทิธิภาพสูงขึ้น 
๔. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรพิจารณาปรบัปรุงหลักสูตรระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรปริญญา
บัตรให้มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องและมีสาระส าคัญของหลักสูตรตามมาตรฐานสากล  
๕. กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานที่มีระดบัและอ านาจหน้าที่เหมือนกับคุรุสภา 
แต่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคลสายอาชีวศึกษาเปน็การเฉพาะที่มีความแตกต่างไปจาก
ระบบการบริหารงานบุคคลของการศึกษาสายสามัญ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติ 
กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ และค าสัง่ต่าง ๆ ของคุรุสภา ให้สอดคล้องกับการน านโยบาย
ไปปฏบิัต ิ



๖. กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดนโยบาย ยกระดบัมาตรฐานครูวิชาชีพ หรือครูอาชีวศึกษา
ให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพเปน็ที่ยอมรับในระดบัสากล โดยน าผลการวิจยั เร่ือง “มาตรฐาน
วิชาชีพครูการอาชีวศึกษา” ของคุรุสภาที่ด าเนินการโดยนักวิจยัของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีไปด าเนินการ 
๗. กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดนโยบายให้คุรุสภาพิจารณาปรับปรุง แก้ไข กฎกระทรวง 
ระเบียบข้อบังคับและค าสั่ง เพื่อให้ครูอาชีวศึกษามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นการเฉพาะ เพื่อ
สร้างมาตรฐานวชิาชีพครูอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
๘. กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดนโยบายให้ สอศ. และหน่วยใต้สังกัดอ่ืน ๆ ร่วมกันแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนครูอาชีวศกึษา  
๙. กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาให้เกิดครูอัตราจ้างรูปแบบใหม่ ให้มีมาตรการจูงใจ 
ให้ทางราชการเพิ่มเงินเดือนครูทุกปี เม่ือผ่านการประเมินประจ าปีโดยสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ในลักษณะคลา้ยกับพนักงานบรษิัท ส่วนอัตราเงนิเดือนขั้นสงูสดุให้พิจารณาตามความเหมาะสม
ด้วยเกณฑ์ที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๑๐. กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีนโยบายยกคุณภาพการผลิตครูอาชีวศึกษาด้วยวิธีการ 
ดังต่อไปนี้  
    ๑๐.๑ ให้มีกระบวนการคัดกรองคนดี คนเก่ง มาเป็นครู โดยคัดเลือกจากผู้จบการศึกษาด้วย
ค่า GPA สูง ก าหนดให้ทุนการศกึษา โดยมีข้อก าหนดในสัญญาให้ทุนการศึกษา ว่าต้องเข้ารับ
ราชการเป็นครูในสถานศึกษาทีอ่ยู่ใกล้ที่อยู่ โดยไม่ต้องเดินทางมาสอบบรรจุเหมือนผู้อื่น 
    ๑๐.๒ สอศ. ท าสัญญากับมหาวิทยาลยัที่ผลิตครูอาชีวศึกษา แล้วให้ทุนแก่นักศึกษาครู
อาชีวศึกษาผา่นมหาวิทยาลัยทีก่ล่าว มหาวิทยาลัยนั้นควรต้องตั้งอยู่ใกล้กับที่อยู่ของผู้ได้รับ
ทุนการศึกษามากกว่ามหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  
    ๑๐.๓ กระทรวงศึกษาธิการต้องก าหนดให้มหาวิทยาลัยที่ผลิตครูอาชีวศึกษา 
น ามาตรฐานวิชาชีพครูอาชวีศึกษาของคุรุสภาที่ทดลองใช้งานจนได้ผลตามข้อเสนอแนะที่ ๖ มา
ใช้เป็นเป้าหมาย 
    ๑๐.๔ กระทรวงศึกษาธิการควรเสนอรัฐบาลให้คณะกรรมการเงินเดือนแห่งชาติ พจิารณาใน
เร่ืองการก าหนดอัตราเงินเดือนและค่าตอบแทนครูอาชีวศึกษาให้เพียงพอและเหมาะสมกับการ
ด ารงชีพ เพื่อสร้างแรงจงูใจให้มีคนเข้าศึกษาในสาขาวชิาชีพครูอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้นใน
ลักษณะเดียวกันกับที่รัฐบาลได้ใช้ในการก าหนดอัตราเงนิเดือนผูพ้ิพากษาและอัยการ 
    ๑๐.๕ กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาตกลงกับมหาวิทยาลัยที่ผลิตครูอาชีวศึกษา 
ให้ใช้หลักสูตรการผลิตครูอาชีวศึกษาเป็นระยะเวลา ๕ ปี เพื่อให้เป็นการประกันวา่ครู
อาชีวศึกษามีคุณสมบัติและมีทกัษะด้านต่าง ๆ เป็นไปตามข้อก าหนดส าหรับการเป็นครูที่มี
คุณภาพสูง มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ และมปีระสบการณ์การท างานในสถาน
ประกอบการ 
    ๑๐.๖ กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดนโยบาย ให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องจัดการฝึกอบรมหรือปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนวิชาชีพครู 
    ๑๐.๗ กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดนโยบาย ขบัเคลื่อนผลการวิจัย 
ของสถาบันการศึกษาในเร่ืองที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตและการพฒันาครู
อาชีวศึกษาไปสู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรูปธรรม  



๑๑. กระทรวงศึกษาธิการควรสนับสนุนก าลังคนและงบประมาณให้แก่ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี
ในการด าเนินการตามแผนการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการโดยต่อเนื่อง  
๑๒. กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาให้มีแนวทางให้การด าเนินการโครงการ “โรงเรียนใน
โรงงาน” ที่ สวทน. น ามาใชส้นบัสนนุการศึกษาระบบทวิภาคีให้มีความยั่งยืน เนื่องจากการ
ด าเนินการได้รับผลดี และเป็นผลดีส าหรับครูในสถานประกอบการ แต่โครงการนี้มิใช่กิจของ 
สวทน. 
๑๓. กระทรวงศึกษาธิการจัดให้มีนโยบายการพฒันาคุณภาพของครูอาชีวศึกษา ดังต่อไปนี้ 
    ๑๓.๑ ในห้วงเวลาที่ยังไม่มีการตั้งหน่วยงานทีท่ าหนา้ที่เปน็ครุุสภาส าหรับ 
การอาชีวศึกษา ให้คุรุสภา สอศ. และมหาวิทยาลัยทีผ่ลิตครูอาชีวศึกษาน าผลงานวิจัย เร่ือง 
มาตรฐานวิชาชีพครูอาชวีศึกษาไปพฒันาจนสามารถน าไปใชง้านได้จริง 
    ๑๓.๒ ให้ สอศ. ก ากับมิให้สถานศึกษาใชง้านครูจนมีภาระการสอนสูงมาก จนไม่มีเวลา
พัฒนาแผนการสอนและเตรียมการสอนให้ประณีต และการใชง้านครูในเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือ
การสอนหรือกิจกรรมที่เก่ียวกับการศึกษา โดยให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดของ ก.ค.ศ. อย่าง
เคร่งครัด 
    ๑๓.๓ ให้ สอศ. จัดท าแผนการพัฒนาครู โดยให้มีแนวทาง ดงัต่อไปนี ้
            ๑๓.๓.๑ น าทักษะด้านต่าง ๆ ที่ก าหนดในมาตรฐานครูอาชีวศึกษา  
(ในผลงานวิจัยทีน่ าเสนอต่อคุรุสภา) มาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏบิัติมาเปน็
เป้าหมายของแผนการพฒันาครู 
            ๑๓.๓.๒ จัดท าแผนการพัฒนาครูตามห้วงเวลาการเจริญเติบโต 
ในสายอาชีพของครูอาชีวศึกษา โดยจัดให้มีหลักสูตรการอบรมที่ชัดเจนและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
            ๑๓.๓.๓ จัดให้มีการประเมินผลการอบรมที่เหมาะสม และให้มีผลต่อการข้ึนเงินเดือน
ประจ าปีของครู 
            ๑๓.๓.๔ จัดให้มีกระบวนการติดตามวา่ครูได้น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมตามแผน
ที่กล่าวถึงไปใชป้ระโยชน์ในการจัดการศึกษาอย่างไร 
    ๑๓.๔ กระทรวงศึกษาธิการควรสนับสนุนด้านก าลังคนและงบประมาณ 
ให้แก่ส านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา (สสอ.) และชมรมครู เพื่อ (๑) 
ฝึกอบรมและพัฒนาครู บุคลากรการอาชีวศึกษา และครูฝึกในสถานประกอบการด้านวิชาอาชีพ 
(๒) วิจัยและพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ (๓) ผลิตและบริการ
เครื่องจักรกลและเทคโนโลยี (๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 
๑๔. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ควรพิจารณาน ากฎ ก.ค.ศ.               
ว่าด้วยการบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความ
เหมาะสมส าหรับการบริหารบุคลากรสายอาชีวศึกษา 
๑๕. ในการปรับปรุงโครงการทีอ่ยู่ในนโยบาย เปา้หมาย ยุทธศาสตร์ การผลติและการพฒันา
ก าลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๙ ตามหัวข้อสรุปผลการพิจารณาข้อ ๒ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนอันดับแรกให้แก่
โครงการ 



ที่จะพัฒนาทักษะดา้นภาษาอังกฤษ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) และดา้นวิชาชีพในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายให้แก่ครูอาชีวศึกษา 
๑๖. กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาสั่งให้ สอศ. มอบอ านาจด้านการบริหารก าลังคนให้แก่
สถานศึกษาในก ากับ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงานด้านการผลิต การพฒันาและ
สรรหาคนดี คนเก่งมาเปน็ครูอาชีวศึกษา 
๑๗. กระทรวงศึกษาธิการสนบัสนุนให้ สอศ. และ สกอ. ร่วมมือกันผลิตครูอาชีวศึกษาโดยใช้
โครงการ Thai - Meister ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีได้ริเริ่มข้ึน เพื่อให้ได้ครู
อาชีวศึกษารูปแบบใหม่ที่อุตสาหกรรมของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีให้การรับรอง 
๑๘. กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาควบรวมคณะครุศาสตร์จากทุกมหาวิทยาลยั 
ที่มีความพร้อม เข้าเป็นสถาบันผลิตครูแห่งชาติ หรือเป็นมหาวทิยาลัยเฉพาะทางในการสร้าง
และพัฒนาครูอาชีวศึกษาเป็นการเฉพาะ อย่างน้อยภาคละ ๑ มหาวิทยาลัย โดยให้เป็น
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ โดยให้ภาคธุรกิจมาร่วมจัดตั้งและให้การสนับสนุน มีภารกิจผลิต
ครูที่มีคุณภาพตามความต้องการก าลังคนครูอาชีวศึกษาที่กลา่วมาแล้วในข้อเสนอแนะข้อที่ ๘ 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

- 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

- 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

- 

หมายเหตุ  
 

- 

 



๒๓. รายงานการพิจารณาศกึษา : เรื่อง สังคมผู้สูงอาย ุ: ระเบียบวาระแหง่ชาต ิ

  คณะกรรมาธกิาร : คณะกรรมาธกิารการสงัคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดอ้ยโอกาส 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ 
วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันจันทร์ที่ ๒๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
พิจารณาศึกษาเก่ียวกับมาตรการในการสร้างระบบการดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครอง พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจผูสู้งอายุที่มีมาตรฐานระดับสากลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการบูรณา
การในการท างานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทั้งที่
เป็นองค์การและปจัเจกบุคคล การน านวัตกรรมมาใช้เพื่ออ านวยความส าเร็จในการทีจ่ะให้
ผู้สูงอายุที่มีศักยภาพเข้ามามีสว่นพัฒนาเศรษฐกิจ ใช้นวตักรรมในการสร้างมาตรฐานด้านการ
ดูแลผู้สูงอายุ การจ้างงานผู้สงูอายุ การถ่ายทอดภูมิปัญญาจากผู้สูงอายุพร้อมกับปรบัเปลี่ยน
ทัศนคติต่อผู้สูงอายุให้เป็นเชิงบวก ภายใต้นโยบาย “ประชารัฐ” และ Thailand ๔.๐ ที่
น ามาใช้ในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดนิของรัฐบาล 
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. เห็นควรเสนอรัฐบาลประกาศให้ “สังคมผู้สูงอายุเป็นระเบียบวาระแห่งชาติ” ตั้งแต่วันที่ 
๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่ง เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้กับ
ผู้ สูงอายุทั้งประเทศ  
๒. ให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง น าระเบียบวาระแห่งชาติที่จะได้ก าหนดขึน้และผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้กระบวนการการ
ด าเนินงานด้านผู้สูงอายุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าสู่สังคมผู้สงูอายุโดยสมบูรณใ์นปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมทั้งให้รายงานผลการด าเนนิงานตาม
ระเบียบวาระแห่งชาตติามที่จะได้ก าหนดไว ้
๓. ให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและ
แผนหลักที่ก าหนดมาจากระเบยีบวาระแห่งชาติ 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

- 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

- 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 



ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

- 

หมายเหตุ  
 

- 

 



๒๔. รายงานการพิจารณาศกึษา : เรื่อง แนวทางการบรหิารอดุมศึกษา : การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา 

  คณะกรรมาธกิาร : คณะกรรมาธกิารการศึกษาและการกีฬา 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ 
วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันพุธที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
พิจารณาศึกษาเก่ียวกับข้อมูลทีม่าและสภาพปญัหาของการบรหิารงานของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเพื่อจัดท าเปน็ขอ้เสนอแนะและข้อสังเกตในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการ
บริหารงานของสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาให้เห็นผลอย่างเปน็รูปธรรม 
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมิใช่ท าหนา้ที่หลกัเพียงแค่การจัดการเรยีนการสอนเท่านั้น 
แต่สถาบนัอุดมศึกษาจะต้องท าหนา้ที่เป็นหนว่ยงานหลักในการขับเคลื่อนกลไกของการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ให้แก่ประเทศ สร้างบุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา และแรงงานของประเทศที่มีคุณภาพ 
สร้างความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการส่งเสริม
สนับสนนุงานวิจัยไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นฐานส าคัญของการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  
๒. การยุบทบวงมหาวิทยาลัยเข้ามาอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการส่งผลกระทบให้การด าเนินภารกิจของ
มหาวิทยาลยัมีความลา่ชา้และเกิดอุปสรรคต่อการบริหารจัดการเป็นอย่างมาก จึงควรจัดตั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษาแยกออกมาจากกระทรวงศึกษาธิการ 
๓. ให้มีการแยกส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาโดยมี
ระบบการบริหารจัดการที่อิสระและไม่ขึ้นตรงกบักระทรวงศึกษาธิการพร้อมกับโอนบุคลากร
และภารกิจต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปอยู่ภายใต้กระทรวงการ
อุดมศึกษา พร้อมกับควรยกร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย ๓ ฉบับ ได้แก่ ร่าง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผดิชอบควรพิจารณาเร่งด าเนนิการผลักดันให้ร่างพระราชบัญญัติดังกลา่ว
ข้างต้นมีผลใชบ้ังคับเปน็กฎหมายเพื่อให้เกิดกระบวนการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาเข้ามา
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษาโดยเร็ว แต่ทั้งนี้ 
เจตนารมณ์แห่งร่างพระราชบญัญัติ ทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว มุ่งหมายเพื่อการปรับโครงสร้างในส่วน
ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอุดมศึกษาเท่านั้น ดงันัน้ หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรด าเนินการ
ตรากฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในสถาบนั อุดมศึกษาเพื่อรองรับการด าเนินงาน
ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา โดยควรก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลใน
สถาบนัอุดมศึกษาให้ครอบคลุมทุกกลุ่มทั้งข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสถาบันอุดมศึกษา 
อันจะส่งผลให้การบริหารงานบคุคลในสถาบนัอุดมศึกษามีเอกภาพ และมปีระสิทธิภาพต่อไป  



๔. มิติหรือภาพรวมของกระทรวงการอุดมศึกษาจะต้องเปน็กระทรวงที่มีปฏิสัมพันธ์กบัสถาบัน
อุดศึกษา มุ่งส่งเสริมและสนบัสนุนการจัดการอุดมศึกษาโดยมีหลักการส าคัญ ได้แก่ หลัก
เสรีภาพทางวชิาการ หลักความเป็นอิสระ หลักความเสมอภาค หลักธรรมาภิบาล และหลักการ 
รับผิดชอบต่อสงัคม เพื่อมุ่งหมายการพัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษยท์ี่สมบูรณ์ทั้งรา่งกาย จติใจ 
สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม สังคมและวัฒนธรรมในการด ารงชวีิตสามารถอยู่รวมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุขพร้อมที่จะเปน็ก าลังส าคัญในการพฒันาประเทศก้าวสู่ Thailand 4.0 และ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

- 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

- 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

- 

หมายเหตุ  
 

- 

 



๒๕. รายงานการพิจารณาศกึษา :  เรือ่ง แนวทางประยุกต์รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคดิ Monozukuri ใน

ระบบ KOSEN ของญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับระบบอาชีวศึกษาของไทย  

  คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑ 
วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
พิจารณาศึกษาเก่ียวกับแนวทางการประยุกต์รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิด Monozukuri ใน
ระบบ KOSEN ของญี่ปุ่นให้สอดคล้องกับระบบอาชีวศึกษาของไทย เพื่อแก้ปัญหาในการผลิตนักเรียน
อาชีวศึกษาที่มีคุณภาพไม่เป็นไปตามความต้องการของสถานประกอบการ 
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. กระทรวงศึกษาธิการควรส่งเสริมสถานศึกษาที่มีความพร้อมและมีความตั้งใจที่จะน าแนวคิด
โมโนซูคูริ (Monozukuri) ในระบบ KOSEN ของญี่ปุ่นมาใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ทางด้านช่างอุตสาหกรรม เช่น สถาบันเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ฯลฯ โดยต้องสนบัสนนุทั้งบุคลากรและ
งบประมาณที่จ าเป็นต้องใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม 
๒. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรปรับปรุงการจัดการศึกษา โดยเฉพาะทางด้าน
อุตสาหกรรม โดยน าแนวคิดโมโนซูคูริ (Monozukuri)  ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีทักษะ มีคณุธรรมและจริยธรรม สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานที่ดีและมีคุณภาพ และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในเรื่อง Thailand 4.0 ได้ 
๓. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ   
ที่เหมาะสมกับการท างานในภาคอุตสาหกรรม ยึดมั่นในค่านิยมหลัก คือ คิดเป็น ท าเป็น เรียนรู้       
ด้วยตนเองได้ มีใจรักและทุ่มเทในการสร้างผลงานดีที่สุด มีการพัฒนาปรับปรุงผลงานอย่าง
ต่อเนื่อง  
๔. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรมีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้าเรียนสาขาช่าง
อุตสาหกรรมของสถาบันอาชีวศึกษา โดยทดสอบพื้นฐานความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
และก าหนดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานส าหรับผู้ที่มีความรู้น้อยก่อนเปิดภาคการศึกษา 
๕. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรพัฒนาสมรรถนะของครูผู้สอนทางด้านวิชาชีพ 
และครูผู้สอนทางสายสามัญ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
แบบ Problem Based Learning และ Project-Based Learning โดยครูผู้สอนต้องมีความสามารถ
ในการบูรณาการจัดการเรียนการสอนร่วมกับการท างานจริงได้  
๖. ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ควรพัฒนาครูให้สามารถวัดและประเมินผล
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยเน้นการประเมินสมรรถนะ มีรูปแบบการวัดและการ
ประเมินผลที่มีความหลากหลาย ยืดหยุ่นตามลักษณะบริบทของงานที่มีความแตกต่างกันในแต่



ละสาขาอาชีพ ครูผู้สอนต้องมีความรู้ความสามารถในการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
โดยก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน ผลงาน/ชิ้นงาน ที่มีมาตรฐานและมีความชัดเจน เพื่อให้
สามารถประเมินผลงานที่มีความหลากหลายได้อย่างยุติธรรม 
๗. ผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้องสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสนใจที่จะเข้ามาเรียน
ควรมีการจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ์ที่เหมาะสม และพอเพียงกับการใช้ในกระบวนการจัดการเรียน
การสอน และสามารถน าไปประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงได้ และต้องให้ความส าคัญกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน  
๘. ครูผู้สอนทางช่างอุตสาหกรรม ต้องตระหนักถึงความส าคัญในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ
ให้กับสถานประกอบการ จงึต้องใส่ใจในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เรียนรู้และศึกษาในสิ่ง
ใหม่ ๆ มีความสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทลัเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้ เพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์ 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 

- 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

- 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

- 

หมายเหตุ  
 

- 

 



๒๖. รายงานการพิจารณาศกึษา :  เรือ่ง การจัดล าดับความเหมาะสมในการรบัซื้อไฟฟ้าตามประเภทเชื้อเพลิง

พลังงานทดแทน  

  คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการพลังงาน 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑ 
วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
พิจารณาศึกษาเก่ียวกับแนวทางการจัดล าดบัความเหมาะสมในการรับซื้อไฟฟ้าตามประเภท
เชื้อเพลิงพลังงานทดแทน การก าหนดประเภทของแหล่งที่มา ปริมาณการผลิตพลังงาน รวมถึง
การน า “Merit Order” หรืออาจเรียกว่าแนวทางในการจัดเรียงล าดับความส าคัญของพลังงาน
ทดแทนแต่ละประเภทเชื้อเพลิง โดยค านงึถึงปัจจยัต่าง ๆ มาเปน็เกณฑ์การจัดความส าคัญ 
เพื่อให้การด าเนนิงานพฒันาพลังงานทดแทนให้เปน็ไปตามแผนอยา่งมทีิศทางและมปีระสทิธิภาพ 
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. ส่งเสริมสนับสนนุพลังงานทดแทนขนาดเล็กที่สามารถผลิตและใช้ได้เองในชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเน้นความเพียงพอ คุณภาพไฟฟา้และผลประโยชน์ดา้นเศรษฐกิจ สังคม   
และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วย เพื่อให้พลังงานทดแทนเปน็พลังงานที่คุ้มค่าในการลงทุนและสร้าง
ความมั่นคงให้กับประเทศได้อย่างยั่งยนื นอกจากนัน้ การบริหารจัดการให้มีพลังงานขนาดเล็ก
กระจายตัวอยู่ทั่วไป หรือที่เรียกว่า DG (Distributed generation) อันเป็นลักษณะเฉพาะของ
เทคโนโลยพีลังงานหมนุเวียนบางประเภท เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ฯลฯ จะชว่ย
ให้สามารถบริหารจัดการสายส่งให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่และใช้งานได้คุ้มค่าเหลือเวลาว่างของ
สายสง่น้อยลงในลักษณะของ Grid distribution รวมถึงการลดการสูญเสียไฟฟา้ตามสายส่งได้
อีกด้วย 
๒. ส่งเสริม สนับสนนุนโยบายให้เอกชนผลิตไฟฟา้พลังงานทดแทนที่มีเสถียรภาพ และมีความ
มั่นคงตามที่ได้เริ่มด าเนินการไปแล้วให้เข้มข้นขึ้น โดยให้มีการศึกษาและก าหนดรูปแบบแนวทาง 
การด าเนินการทีช่ัดเจนในการก าหนดให้ผู้ประกอบการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนให้มี
ความเสถียร (Firm) กึ่งเสถียร (Semi-Firm) โดยให้ผสมผสานเชื้อเพลิงและเทคโนโลยี (Hybrid) 
และน าไปใช้เป็นกฎเกณฑ์ในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในอนาคต 
๓. ก าหนดมาตรการส่งเสริม จูงใจพลังงานทดแทนประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากพลังงานไฟฟา้ 
เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานทดแทนให้หลากหลายและเกิดประโยชนส์ูงสุด โดยไม่มี
ข้อจ ากัดด้านสายสง่ เช่น การผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง และการใชพ้ลังงานความร้อนเหลือทิ้ง           
๔. การสนับสนุนนโยบาย Energy 4.0 ให้เป็นรูปธรรม สามารถด าเนินการได้ด้วยการเปิดโอกาส
ให้มีการสร้างการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย พัฒนา สร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือองค์ความรู้ใหม่ให้
เกิดขึ้นตลอดเวลา ไม่หยุดนิ่ง รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ไปสู่บุคลากรทุกกลุ่ม ทุกระดับอย่าง



ทั่วถึง ดังนั้น รัฐบาลจ าเป็นต้องให้งบประมาณสนับสนุนการวิจัยพัฒนาอย่างเพียงพอและจัดสรร
ด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการที่เหมาะสม โปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง 
 ๕. นโยบายการแข่งขันด้านราคา (FiT bidding) เกิดประโยชน์กับรัฐคือ สามารถรับซื้อไฟฟ้าได้
ในราคาที่ถูกลงและประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าจะได้มีโอกาสใช้ไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม 
นโยบายนี้ในระยะยาวอาจไม่สะท้อนด้านความมั่นคงทางพลังงาน หากผู้ผลิตไฟฟ้าไม่สามารถ
แบกรับภาระต้นทุนในระยะยาวได้ 
๖. เพื่อให้การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนบางประเภทซึ่งเป็นเร่ืองที่เก่ียวพันกับนโยบาย
ส าคัญ หรือมีเหตุผลความจ าเป็นอ่ืน ๆ ประกอบ เช่น เหตุผลด้านการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม การพิจารณาจากศักยภาพของวัตถุดิบและเชื้อเพลิง
ที่มีจ ากัดเฉพาะบางพื้นที่ เชน่ พลังงานขยะ พลังงานลม ฯลฯ การก าหนดกฎระเบียบ หรือข้อ
ปฏิบัติตา่ง ๆ ในการรับซื้อไฟฟา้อาจมีข้อยกเว้นได ้โดยพจิารณาจากเหตุผล ความจ าเปน็และข้อมูล
ประกอบรอบด้าน กรณีการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานขยะ ควรเร่งรัดและลดข้อจ ากัดต่าง ๆ 
เพราะเป็นเร่ืองของการจัดการสิ่งแวดล้อมมากกว่าการผลิตพลงังาน การก าหนดกฎระเบียบที่
ไม่เอ้ือ เช่น การก าหนดให้สร้างโรงไฟฟา้ห่างจากชุมชนมากวา่ ๓๐๐ เมตร ไว้ในประมวลหลัก
ปฏิบัต ิ(Code of Practice : CoP) ส าหรับโครงการโรงไฟฟา้พลังความร้อนที่ใช้ขยะมูลฝอย
เป็นเชื้อเพลิงโดยไม่มีข้อยกเว้น เป็นอุปสรรคต่อการลงทนุสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นทีท่ี่มีกองขยะเก่า
อยู่ใกล้ชุมชนในระยะห่างน้อยกว่า ๓๐๐ เมตร ทั้ง ๆ  ที่ประชาชนไมไ่ดม้ีการต่อต้านแต่อย่างใด 
ส าหรับการรับซื้อไฟฟา้จากพลังงานลมในพื้นที่ศักยภาพซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ปา่และทีด่ิน 
สปก. ซึ่งที่ผา่นมารัฐโดย คสช. ได้ใช้กฎหมายพิเศษยกเว้นเป็นแนวทางไปบา้งแล้วนั้น รัฐอาจ
จ าเป็นต้องก าหนดเกณฑ์พิจารณาให้ครอบคลุมและชัดเจนมากข้ึน เนื่องจากในสภาวการณ์ปกติ 
รัฐไม่สามารถใช้กฎหมายพิเศษในการด าเนนิการเพื่อแก้ปัญหาได้ 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

- 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

- 

หมายเหตุ  - 



 

 



๒๗. รายงานการพิจารณาศกึษา :  เรือ่ง ข้อเสนอปรับปรงุการจดัท าแผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ 

(Power Development Plan : PDP) 

  คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการพลังงาน 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑ 
วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
พิจารณาศึกษาเก่ียวกับการจัดท าแผนพฒันาก าลังผลิตไฟฟา้ของประเทศ (Power Development 
Plan : PDP) ปัญหาผลกระทบและความทา้ทายที่เกิดขึ้นกับกิจการไฟฟ้าของประเทศแก้ไขปัญหา
และรับมือกับสิ่งท้าทายที่ก าลังเข้ามาในระบบไฟฟา้ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
ด าเนินการตามแผน PDP ฉบับใหม่ได้ บนพืน้ฐานของคา่ใชจ้่ายในการจัดหาก าลังผลิตไฟฟา้ที่เหมาะสม
เป็นธรรมมปีระสทิธิภาพมากขึ้นเพื่อสร้างความมัน่คง มั่งคัง่ และยัง่ยนืด้านพลงังานไฟฟา้ให้กับ
ประเทศไทย 
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. จัดท าแผน PDP ระดับภูมิภาคของประเทศ (Country Regional PDP) เพื่อให้การประมาณ
การความต้องการใช้ไฟฟ้า การจัดหาก าลังผลิตไฟฟ้า สะท้อนข้อมูลที่ใกล้เคียงความจริงในแต่ละ
พื้นที ่
๒. จัดท า “แผนการพัฒนาให้ประเทศไทยเปน็ศนูย์กลางซื้อขายไฟฟา้ในระดับภูมภิาค” เพื่อให้ระบบ
ไฟฟ้ามีเสถียรภาพ มีความมั่นคง และมีประสิทธิภาพ 
๓. จัดท าแผนพฒันาระบบโครงข่ายไฟฟา้เพื่อรองรับการการผลติไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ (DG) 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

- 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา

- 



ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
หมายเหตุ  
 

- 

 



๒๘. รายงานการพิจารณาศึกษา : เรื่อง ผลกระทบต่อการจดัเก็บภาษ ีกรณีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย  

  คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑ 
วันศุกร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นในเร่ืองต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องต่อการจัดเก็บ
ภาษีกรณีการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ที่ขบัเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า สืบเนื่องจากทีป่ระชุม
คณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนนุ
การผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนทีข่ับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟา้ในประเทศไทย รวมถึงการติดตั้ง 
สถานีอัดประจุไฟฟา้ โดยมีมาตรการที่เก่ียวข้องกับด้านภาษีทีส่ าคัญ ได้แก ่มาตรการที่ ๑. 
มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างอุปทาน (Supply) ตามประเภทของยานยนต์ไฟฟา้ ๓ 
แบบ คือ 
๑. ยานยนตไ์ฟฟา้แบบผสมที่ใชพ้ลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า (Hybrid Electric 
Vehicle : HEV) 
๒. ยานยนตไ์ฟฟา้แบบผสมเสียบปลั๊ก (Plug-In Hybrid Electric Vehicle : PHEV) 
๓. ยานยนตไ์ฟฟา้แบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle : BEV) 
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรหาหลักเกณฑ์หรือมาตรการรองรับการจัดเก็บภาษีจากแหล่งพลังงานอ่ืนเพื่อทดแทน
รายได้ที่รัฐต้องสญูเสีย โดยเฉพาะอย่างยิง่รายได้จากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตและภาษีเงนิได้
ปิโตรเลียม 
๒. ควรมีการจัดท ามาตรการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศ ควบคู่กับการก าหนด
มาตรการชดเชยรายได้ทีสู่ญเสียจากการจัดเก็บภาษีศุลกากร ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตชิ้นส่วนส าคญัและยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าตามวัตถุประสงค์
หลักของการจัดท ามาตรการดังกล่าวได้อยา่งยั่งยนืต่อไป 
๓. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ประเทศไทย
เป็นฐานการผลติชิน้ส่วนส าคัญและยานยนตท์ี่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ภาครัฐจึงควร
ก าหนดนโยบายให้มีความชัดเจนในเร่ืองของเป้าหมายการส่งเสริมและสนบัสนุนต่อการลงทุน
การผลิตยานยนต์และชิ้นส่วนส าคัญภายในประเทศไทยให้ครอบคลุมในทุกมิติ รวมถึงควร
ก าหนดมาตรการเพื่อเยียวยาอุตสาหกรรมการผลิตชิน้ส่วนยานยนต์สันดาปภายในที่ได้รับ
ผลกระทบจากมาตรการสง่เสริมอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับยานยนตไ์ฟฟ้า 



๔. ควรมีการค านวณการจัดเก็บค่าไฟฟา้ที่เพิ่มขึ้นส าหรับยานยนต์ไฟฟา้ และการก าหนด
นโยบายการให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนส าหรับโครงการสถานีอัดประจุไฟฟา้ (Charging Station) 
ให้มีความชัดเจน 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

คร้ังที่ ๕๘/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

กระทรวงการคลัง 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

- 

หมายเหตุ  
 

- 

 



๒๙. รายงานการพิจารณาศกึษา :  เรือ่ง ร่างพระราชบญัญัติมาตรการตดิตามทรัพย์สนิของรัฐคืนจากการเอาไป

โดยมิชอบ พ.ศ. ....  

  คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการเมือง 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑ 
วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ 
พ.ศ. .... 
 
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐท าหน้าที่ติดตามทรัพย์สนิของรัฐคืนอย่างเต็มประสทิธิภาพ 
๒. หากหน่วยงานของรัฐไม่สามารถด าเนินการได้ หรือเป็นกรณีที่ไม่มีหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
โดยตรง ให้มีหน่วยงานกลางท าหน้าที่แทน โดยหน่วยงานกลางดังกล่าวอาจมลีักษณะเปน็
คณะกรรมการพิเศษที่ประกอบด้วยหน่วยงานที่เก่ียวข้องร่วมกันด าเนนิการ ซึ่งจะท าให้การ
ประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศในทางแพง่เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ มีการบูรณา
การร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน 
๓. หากไม่ใช้กลไกการตั้งคณะกรรมการพิเศษอาจก าหนดให้หน่วยงานที่มีความพร้อมท าหน้าที่
เป็นหน่วยงานกลางติดตามทรัพย์สินของรัฐคืน เช่น กระทรวงการคลัง ส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ส านักงานอัยการสงูสุด เป็นต้น 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

- 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา

- 



ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
หมายเหตุ  
 

- 

 



๓๐. รายงานการพิจารณาศกึษา : เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบพนักงานราชการ 

  คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑ 
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับระบบพนกังานราชการเพื่อหาแนวทางทีท่ าให้การบริหารระบบพนักงาน
ราชการเป็นไปอยา่งมีประสิทธภิาพและเกิดความคุ้มค่า สอดคล้องกับนโยบายการบริหาร
ก าลังคนภาครัฐ 
  
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. ทบทวนระบบการจ้างงานภาครัฐใหม่ทั้งหมด เพื่อมุ่งให้ภาครัฐมีวิธีการจ้างบุคคลภายนอก
มาช่วยงานในรูปแบบที่หลากหลาย ทบทวนลักษณะงานภาครัฐที่มีอยู่ทั้งหมด เพื่อจัดกลุ่มให้
ชัดเจนว่าลักษณะงานใดควรจ้างรูปแบบใด ซึ่งการจ้างงานรูปแบบอ่ืน นอกจากจะช่วยท าให้การ
ใช้ก าลังคนของภาครัฐไม่ได้จ ากดัเฉพาะข้าราชการหรือพนักงานราชการแลว้ ยังชว่ยให้การ
บริหารการใช้ก าลังคนของส่วนราชการเปน็ไปโดยประหยัดและมีประสิทธิภาพ สามารถเลือก
จ้างบุคคลได้เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจความจ าเป็นตามสถานการณ์  
๒. ปรับปรุงระบบพนักงานราชการให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของภาครัฐในปัจจุบัน
ทั้งการก าหนดลักษณะงานและกลุ่มงานของพนักงานราชการใหม่ การปรับอัตราค่าจ้างและ
สิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับสภาพการจ้างงาน และการปรับระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้เข้มข้นจริงจัง  
๓. ก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการควรปรับเปลี่ยนวิธีการจากพิจารณาเห็นชอบกรอบ
อัตราก าลังพนักงานราชการเป็นการพิจารณาจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณแทน ซึ่งส่วน
ราชการสามารถก าหนดกรอบจ านวนอัตราก าลังและแผนการใช้พนักงานราชการได้เองตาม
กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร  
๔. การวางระบบติดตามประเมินผลการบริหารอัตราก าลังพนักงานราชการ หน่วยงานกลางที่
รับผิดชอบดูแลระบบพนักงานราชการควรเร่งวางระบบติดตามประเมินผลการบริหาร
อัตราก าลังพนักงานราชการอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยการติดตามการประเมินผลการใช้ต าแหน่ง
พนักงานราชการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดและภารกิจที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการที่
จ้างอย่างแท้จริงหรือไม่ รวมทั้งการประเมินผลการบริหารอัตราก าลังโดยรวมว่าพนักงาน
ราชการที่มีอยู่ของส่วนราชการได้มีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม และคุ้มค่าหรือไม่  
๕. ปรับโครงสร้างอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการพนักงานราชการ (คพร.) โดยอาจปรบัแก้
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยพนักงานราชการในส่วนของอ านาจหน้าที่และองค์ประกอบ
ของ คพร. ดังกล่าว โดยมอบหมายให้ส านักงาน ก.พ. เป็นเลขานุการ รับผิดชอบดูแลจัดการ
บริหารระบบพนักงานราชการ ติดตามประเมนิผล และพฒันาปรับปรุงระบบพนักงานราชการ



ให้เหมาะสม โดยลดสัดส่วนของกรรมการที่เป็นผู้แทนหน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และเปลี่ยน
หน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่เปน็ฝา่ยเลขานุการร่วม ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลัง ส านัก
งบประมาณ และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เป็น
กรรมการโดยต าแหน่ง 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

- 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

- 

หมายเหตุ  
 

- 

 



๓๑. รายงานการพิจารณาศกึษา : เรื่อง การดแูลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร 

  คณะกรรมาธิการ : คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑ 
วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจรเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สงูอายุ 
  
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. รัฐควรก ำหนดให้เรื่องผู้สูงอำยุเป็นวำระแห่งชำติ                                 
๒. รัฐควรมีนโยบำยสร้ำงเสริมสขุภำพของผู้สูงอำยุให้มีภำวะสูงวัยสุขภำพดี (Healthy Aging)
โดยลดปัจจัยเสี่ยงดำ้นต่ำง ๆ เพือ่เป็นผู้สูงอำยทุี่มีคุณภำพ ได้แก่ 
    ๒.๑ นโยบำยให้มีกำรจัดตั้งคลนิิกผู้สูงอำยุในโรงพยำบำลศนูย์/โรงพยำบำลทั่วไป และโรงพยำบำล
ชุมชนขนำด ๑๒๐ เตียงขึ้นไป เพื่อตรวจสุขภำพ เป็นระยะและแก้ไขกลุ่มอำกำรสูงอำยุ (Geriatric 
Syndromes)  
    ๒.๒ นโยบำยสนบัสนุนชมรมผู้สูงอำยุในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอำยุมีปฏิสัมพนัธ์กับสังคมใน
ท้องถิ่นอย่ำงสม่ ำเสมอ  
    ๒.๓ นโยบำยกำรให้ควำมรู้และกำรดูแลเร่ืองโภชนำกำรส ำหรับผู้สูงอำยุ ซึง่มีควำมสัมพันธ์
กับสุขภำพฟันและจ ำนวนฟันที่เหมำะสมและจ ำเปน็ 
    ๒.๔ นโยบำยในกำรจัดสิง่แวดล้อมที่เป็นมิตรกับผูสู้งอำยุ เชน่ สวนสำธำรณะ สถำนที่
พักผ่อนหย่อนใจเพื่อให้ผู้สูงอำยุได้ออกก ำลังกำยเพื่อสุขภำพ บริกำรขนส่งสำธำรณะ กำรเข้ำถึง
ข่ำวสำรและข้อมูลที่เป็นประโยชน์  
    ๒.๕ นโยบำยกำรให้วัคซีนที่เหมำะสมและจ ำเปน็แก่ผู้สูงอำยเุพื่อลดกำรเจ็บป่วย ได้แก่ วัคซนี
ป้องกันโรคหวัด วัคซีนป้องกนัโรคปอดอักเสบจำกเชื้อนิวโมคอคคัส วคัซีนป้องกันโรคงสูวัด วัคซีน
ป้องกันโรคบำดทะยัก คอตีบ และไอกรน และอ่ืน ๆ (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบไวรัสบี กรณี
ไม่มีภูมิคุ้มกัน) 
๓. รัฐควรมีนโยบำยในกำรเพิ่มกำรผลิตบุคลำกรทำงกำรแพทยแ์ละพยำบำลที่เกี่ยวข้อง                 
กับกำรดูแลผู้สงูอำยุ เช่น อำยุรแพทย์เวชศำสตรผ์ู้สูงอำยุแพทย์เวชศำสตร์ฟื้นฟู นักกำยภำพบ ำบัด    
นักกิจกรรมบ ำบัด พยำบำลผูดู้แลผู้สูงอำยุ และผู้ดูแลผูสู้งอำยุ โดยก ำหนดกรอบอัตรำก ำลัง
ต ำแหน่งนำยแพทย์อำยุรกรรม เวชศำสตร์ผูสู้งอำยุ ในโรงพยำบำลของรัฐ รวมทั้งกำรออกมำตรกำรจูง
ใจให้กับผู้ปฏิบัติงำนดำ้นนี้ เพื่อเพิ่มจ ำนวนให้รวดเร็วทันกับควำมต้องกำรที่จ ำนวนผูสู้งอำยไุทย
ก ำลังเพิ่มขึ้นอย่ำงรวดเร็ว 
๔. รัฐควรมีนโยบำยส่งเสริม สนบัสนนุกำรจัดสรำ้งที่พักอำศัยส ำหรับผู้สูงอำยุที่เพียงพอ โดย
ควรมีหลำยลักษณะขึ้นกบัควำมสำมำรถในกำรด ำเนินชีวิตของผูสู้งอำยุแต่ละคน เพื่อกำรอยู่
รวมกันเป็นสังคม จะไดช้่วยเหลอืดูแลซึ่งกันและกันได้ เพื่อให้สำมำรถด ำเนนิชีวิตได้โดยอิสระ
แม้จะมีข้อจ ำกัดทำงสุขภำพเนื่องจำกโรคเรื้อรังต่ำง ๆ 
๕. รัฐควรเตรียมกำรเพิ่มจ ำนวนสถำนพยำบำลทีจ่ะดูแลผู้สูงอำยุ ทั้งระยะเจ็บป่วย ระยะพักฟืน้
และกำรดูแลระยะยำว รวมถึงศนูย์ฟื้นฟสูุขภำพในชุมชน หรือ Intermediate Care ที่จะใช้ในกำร



ดูแลผู้สงูอำยทุี่เจ็บป่วยเมื่อออกจำกโรงพยำบำล โดยรัฐบำลควรสนบัสนนุสร้ำงแรงจูงใจให้
ภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วม เพื่อเป็นกำรลดภำระของภำครัฐ 
๖. รัฐควรออกกฎหมำยอยำ่งเร่งดว่น เพื่อเอ้ือต่อกำรมสีถำนที่ดูแลผู้สูงอำยุระยะยำว (Nursing 
Home) ที่มีคุณภำพ  ซึง่ปัจจุบนัยงัไม่มี ดว้ยกำรเพิ่มเติมกฎหมำยในพระรำชบญัญัติสถำน
ประกอบกำรเพื่อสุขภำพ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้มีกิจกำรดูแลผู้สูงอำยใุนมำตรำ ๓ (๓) เพื่อสถำน
ประกอบกำรดูแลผูสู้งอำยุจะได้ด ำเนินกำรได้โดยกำรอ้ำงอิงพระรำชบญัญัติดังกล่ำว หรือมี
พระรำชบญัญัติว่ำด้วยเรื่องนี้โดยเฉพำะ 
๗. รัฐควรพิจำรณำปรับเกณฑ์อำยุของผู้สูงอำยจุำก 60 ปีเปน็ 65 ปี เนื่องจำกอำยุคำดเฉลี่ย
ของประชำกรไทยไดสู้งขึ้นมำกกว่ำ 10 ปีในช่วง 50 ปีทีผ่่ำนมำ โดยอำจด ำเนนิกำรขยำย
เกณฑ์อำยุอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้กระทบสิทธิของผู้สงูอำยนุ้อยที่สุด 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

- 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

- 

หมายเหตุ  
 

- 

 



๓๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

และรักษาคณุภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาตดิ้านการควบคุมมลพิษ 

  คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๑ 
วันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายโอนภารกิจในการด าเนนิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติดา้นการควบคุมมลพิษให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพื่อให้ทราบสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขในแต่ละด้าน อาทิ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ 
ด้านกฎหมาย และด้านอ่ืน ๆ 
  
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. ด้านบุคลากร 
    ๑) ควรใช้ระบบบริหารงานบุคคลตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หรือในงานบางประเภทอาจว่าจ้างโดยมีการ
ก าหนดระยะเวลา 
    ๒) เห็นควรให้สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจัดท า
หลักสูตรเฉพาะเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลากรขององคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น
และมอบหมายให้ปฏิบัติหนา้ที่ในด้านนี้ 
    ๓) เห็นควรก าหนดให้มีบุคลากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่มีความจ าเปน็ไวท้ี่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพื่อให้เป็นศูนย์รวมและสนบัสนุนองคป์กครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ใกล้เคียงและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
    ๔) เห็นควรเสนอให้ส านักนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับ
รูปแบบการจัดฝึกอบรมเป็นแบบเชิงปฏบัติการและมีระบบติดตามประเมินผล 
    ๕) เห็นควรเสนอให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้ามามีบทบาทในการประสานการสนบัสนุน
จัดฝึกอบกรมและติดตามประเมนิผลเก่ียวกับการสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมดา้นการ
ควบคุมมลพิษให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. ด้านงบประมาณ 
    ๑) รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียงพอกับภารกิจที่ได้รบัการ
ถ่ายโอน 
    ๒) เห็นควรเสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปรับปรุงแก้ไขระเบยีบที่
เก่ียวข้องกับอาสาสมัครพิทักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านโดยก าหนดให้มี
ค่าตอบแทนในการปฏิบัตงิานแต่ละคร้ัง 
๓. ด้านกฎหมาย 



    ๑) เห็นควรเสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม 
และกระทรวงมหาดไทย ด าเนินการปรับปรุงกฎ ระเบียบ และขอ้บังคับที่เก่ียวข้อง เพื่อให้กระ
บวนการด าเนินงานขับเคลื่อนภารกิจหรืองานที่ได้รับการถ่ายโอนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ให้มีกฎ ระเบียบ และขอ้บังคับของกระทรวงรองรับการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๒) เห็นควรเสนอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ปรับปรุงพระราชบัญญัติสง่เสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
พระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้อ านาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนภารกิจหรืองานที่ได้รับการถ่ายโอน
ภารกิจ 
๔. ด้านอ่ืน ๆ 
    ๑) เห็นควรเสนอให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งตามพระราชบญัญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และพระราชบัญญัตสิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อให้
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏบิัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ๒) เห็นควรเสนอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประสานและบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการก าหนดมาตรฐานและเปา้หมายการด าเนินงานดา้นการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและแนวทางปฏิบัติให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๓) เห็นควรเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งจดัท ากรอบอัตราก าลังเพิ่ม
บุคลากรเพื่อรองรับต่อภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน 
    ๔) เห็นควรเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนรองรับการถ่ายโอนภารกิจเพื่อ
ก าหนดแผนงาน โครงการ แนวทางการด าเนินภารกิจให้สอดคล้องกับแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๕) เห็นควรเสนอให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการด าเนินการตามพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเปน็ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่
๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    ๖) เห็นควรเสนอให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบนัการศึกษาในพืน้ที่เข้ามามีสว่นร่วมในการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๗) เห็นควรให้จัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อมเป็นศาลช านัญพิเศษ 
    ๘) เห็นควรเสนอให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจัดท าผลงานวิจัยที่เก่ียวปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม สามารถน ามาเปน็แนวทางในการแก้ไขปัญหาเชิงปฏิบัติได้จริง 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

- 



ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

- 

หมายเหตุ  
 

- 

 



๓๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สหกรณ์เข้มแข็ง เกษตรกรยั่งยืน 

  คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการเพื่อให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งผ่านระบบสหกรณ์ 
ตลอดจนแนวทางในการด าเนนิการเพื่อให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องสามารถส่งเสริมและสนับสนนุ
ให้ระบบสหกรณ์เกิดประสิทธิภาพได้ทัง้ในระดบัต้นทาง กลางทาง และปลายทางเพื่อให้
เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ของประเทศอยู่ดีกินดี 
  
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. การมีส่วนร่วมของสมาชิกเปน็สิ่งทีส่ าคัญในระบบสหกรณ์เนื่องจากสมาชิกทุกคนรวมตัวกัน
เพื่อด าเนินกิจการร่วมกัน สมาชิกทุกคนมีความส าคัญต่อระบบสหกรณ์นั้น ๆ จะขาดความ
ร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกคนใดมิได้ 
๒. การตรวจสอบและแนวทางการป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ ตรวจสอบความผดิปกติของ
สภาพคล่องทางการเงินและพฤติการณ์ของบุคคลที่อาจจะเข้าขา่ยว่าจะเกิดการทุจริต รวมทั้ง
มาตรการลงโทษและเอาผิดกับผู้ที่กระท าความผิดและการด าเนินคดีทางกฎหมายอย่างจริงจัง 
๓. ส่งเสริมการบูรณาการและการเชื่อมโยงระบบสหกรณ์ในประเภทต่าง ๆ 
๔. เสริมสร้างความรู้ให้แก่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ในด้านการผลิต การรวบรวม การออกแบบ
เครื่องหมายการค้า การจ าหน่าย การตลาด การแปรรูป และการขนส่ง รวมทั้งการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในอุดมการณ ์กลไก วิธีการ รวมทั้งระบบสหกรณ์ให้แก่สมาชิก 
๕. ก าหนดคุณวุฒิและการตรวจสอบคุณสมบัตทิางจริยธรรมของฝ่ายบริหารและฝา่ยจัดการ 
และการเสริมสร้างหลักคุณธรรม โดยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ที่ได้รับการเลือกตั้ง
จากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ 
๖. สนับสนุนและก าหนดนโยบายภาครัฐเพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๖ เร่ือง แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา ๗๕ วรรคสาม ที่บัญญัติให้ 
“รัฐพึงส่งเสริม สนบัสนุน คุ้มครอง และสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ 
และกิจการวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลางของประชาชนและชุมชน” 
๗. แก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ในปจัจุบนัเนื่องจากพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีผลบังคับใช้มาเป็นเวลานานจนไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบนัได ้
๘. พัฒนาด้านเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศในการด าเนินกิจกรรมและการเชื่อมโยง
ของสหกรณ์แต่ละประเภท รวมทั้งการจัดท าระบบ Application ให้เป็นศูนย์กลางด้านข้อมูล
สหกรณ์และด้านการเกษตรและสหกรณ์ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ 



ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

- 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

- 

หมายเหตุ  
 

- 

 



๓๔. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีข้อมูล (Data Science and 

Technology) เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการน าองค์ความรู้หลายด้าน เช่น คณติศาสตร์ระดับสูง ตรรกศาสตร์
ระดับสูง คอมพิวเตอร์ระดับสงู มาสร้างโปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อ
ท านายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะท าอย่างไร เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. จัดให้มีระบบฐานข้อมูลทีด่ี มีมาตรฐาน มีความถูกต้องทันสมัย ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกันได้ และสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว 
๒. ผลิตและพฒันาก าลงัคนดา้นวิทยาการและเทคโนโลยีข้อมูลที่มีคุณภาพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประเทศ 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านวิทยาการและเทคโนโลยีข้อมูล  
เพื่อทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ และสรา้งความมัน่คงดา้นวิทยาการข้อมูลและ
เทคโนโลยีของประเทศ 
๔. รัฐพึงส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
โดยใช้วิทยาการข้อมูลเป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ในการบริหารงาน การบริการประชาชน 
และการพัฒนาประเทศ 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

- 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 



การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

- 

หมายเหตุ  
 

- 

 



๓๕. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเสริมสรา้งความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 

  คณะกรรมาธิการการเมือง 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการน าองค์ความรู้หลายด้าน เช่น คณติศาสตร์ระดับสูง ตรรกศาสตร์
ระดับสูง คอมพิวเตอร์ระดับสงู มาสร้างโปรแกรมวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อ
ท านายปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และให้ข้อเสนอแนะว่าควรจะท าอย่างไร เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. ในการด าเนินการเพื่อเสริมสร้างความเปน็พลเมืองของประเทศไทยในปัจจุบนัได้มีหลาย
องค์กรที่ได้ด าเนินการแล้วแต่ยังขาดการบูรณาการระหวา่งหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเพื่อให้
การด าเนินการเปน็ไปอย่างมปีระสิทธิภาพจึงอาจก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ ควรให้องค์กร
เอกชน ครอบครัว ชุมชน และสือ่มวลชนได้บูรณาการกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องมากข้ึน 
ส าหรับภาคส่วนราชการอาจใช้งบประมาณส าหรับการส่งเสริมประชาธปิไตยซึง่ได้รบัการจัดสรร
ในทุกกระทรวงด าเนนิการโดยสร้างตัวชี้วัดในการด าเนนิการทีช่ดัเจน รวมถึง คณะกรรมการ
การเลือกตั้งควรได้จัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อให้พรรคการเมืองด าเนินการ 
๒. กลไกทางสงัคมที่ควรมีส่วนรว่มในการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองมากข้ึนกว่าปัจจบุัน คือ 
สถาบนัครอบครัว ชุมชน และสือ่มวลชน 
๓. กระบวนการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองควรด าเนนิการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วัยเด็กถึง
ผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างความเปน็พลเมืองอย่างมปีระสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
๔. กระบวนการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองควรด าเนนิการโดยการให้องค์ความรู้และฝึกทักษะ
ควบคู่กันไป โดยการฝึกทักษะถอืเป็นการด าเนินการซึ่งมีความส าคัญกว่าการให้ความรู้ ซึ่งจาก
การรับฟังข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของต่างประเทศซึ่งประสบ
ความส าเร็จในการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง พบว่าแมป้ระเทศดังกล่าวเบื้องตน้มีการก าหนด
หลักสูตรเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองที่ชัดเจนแล้ว ยงัได้มีการก าหนดคุณลักษณะความเป็น
พลเมืองซึ่งเหมาะสมกับการพฒันาประเทศ ซึ่งนอกจากจะเปน็การด าเนินการในระบบ
การศึกษาแล้วยังมีการด าเนินการโดยภาคสว่นอ่ืน ๆ 
๕. ควรน าแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะความเปน็พลเมืองตามกฎบตัรอาเซียนและแนวคิดความเปน็
พลเมืองโลก ใช้เป็นองค์ความรู้ที่ส าคัญในการเสริมสร้างความเป็นพลเมือง เนื่องจากปัจจุบัน
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับโลกมีความส าคัญ
อย่างมากไม่เพียงแต่ความร่วมมอืทางด้านเศรษฐกิจและการค้าเท่านัน้ 



๖. ควรก าหนดแผนแม่บทการเสริมสร้างพลเมืองตามระบอบประชาธปิไตย เพื่อสอดรับกับแผน
ยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในแต่ละช่วงของการ
พัฒนา เพื่อให้เกิดการบูรณาการของยุทธศาสตร์ร่วมกันของแผนต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และการ
น าไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานทุกหน่วยของภาครัฐและองค์กรภาคประชาสังคม เพื่อให้เกิด
ผลลัพธท์ี่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีความต่อเนื่องของการพัฒนาการเสริมสร้างพลเมืองของ
ประเทศตามระบอบประชาธปิไตยที่ยั่งยืน 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

- 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

- 

หมายเหตุ  
 

- 

 



๓๖. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตน า้เสียในคลองแม่ข่า จังหวดัเชยีงใหม่ 

  คณะกรรมาธกิารการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส้าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส้าคัญ 
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้้าเสียในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ 
  
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้า้เฉพาะหน้าในช่วงที่มีการร้องเรียน 
    ๑.๑ ขุดลอกตะกอนเพื่อลดปัญหาเรื่องกลิ่นที่เกิดจากตะกอนท้องน้า้และน้้าเสีย 
    ๑.๒ เพิ่มอัตราการเติมอากาศในล้าน้า้ 
    ๑.๓ ท้าที่ดักขยะเป็นช่วง ๆ ในคลอง 
๒. แผนการปรับปรุงการบา้บัดน้้าเสียและการระบายน้า้ 
    ๒.๑ ศึกษาปริมาณน้า้เสียที่เกิดข้ึนจริงในพื้นทีท่ั้งจากประชากร ประชากรแฝง นักท่องเที่ยว 
และอ่ืน ๆ 
    ๒.๒ ศึกษาการวางท่อน้า้เสียเดิม ทั้งนี้ หากการส้ารวจและวางท่อในแนวเดิมใชง้บประมาณ
สูงให้พิจารณาวางท่อใหม่ทั้งหมด โดยพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นสงูให้วางท่อระบายน้า้เสีย
แยกจากน้้าฝน 
    ๒.๓ ติดตั้งระบบบ้าบัดน้า้เสยีรวมขนาดเล็กในพื้นที่ประชากรไม่หนาแนน่เพื่อบ้าบัดน้า้เสีย
และสร้างระบบนิเวศน์ ลดการระบายน้้าลงท่อระบายน้้า 
    ๒.๔ วางแผนปรับปรุงการบา้บัดน้้าเสียและการระบายน้้าฝนโดยมหาวทิยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับหน่วยงาน ชุมชน เพื่อให้เกิดการท้างานร่วมกัน 
๓. การจัดท้ารายงานแหล่งกา้เนิดมลพิษขนาดใหญ่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จา้นวน ๘ 
แห่ง โดยให้รายงานทุกเดือนและประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนทราบ 
๔. การควบคุมการท้างานเพื่อการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนโดยตั้งคณะกรรมการก้ากับการ
ด้าเนินการเพื่อท้าหนา้ที่เปน็ทีป่รึกษา ก้ากับ และตดิตามการทา้งาน 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การด้าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

- 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

- 



ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

- 

หมายเหตุ  
 

- 

 



๓๘. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายและแนวทางการส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลังกายและมี

ส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา 

  คณะกรรมาธกิารการศึกษาและการกีฬา 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๑ 
วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการสง่เสริมให้มวลชนมีการออกก าลังกายและมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลังกายและมสี่วนร่วมในกิจกรรม
การกีฬา (ยุทธศาสตร์ที่ ๒) โดยมีเป้าประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ ๔ ประการ กล่าวคือ  
๑) ประชาชนทุกภาคส่วนมีสุขภาพโดยเฉลี่ยดีขึ้นจากการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา  
๒) มีโครงสร้างพืน้ฐานดา้นการกีฬาที่มีมาตรฐานและสามารถรองรับกิจกรรมการออกก าลังกาย
และกีฬาของประชาชน โดยมีสิง่อ านวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สงูอายุให้ครอบคลุม
ในทุกท้องถิ่น 
๓) สร้างโอกาสให้เข้าถึงและมีการประชาสัมพนัธ์ถึงกิจกรรมและการบริการทางการกีฬาให้
ประชาชนมีความรู้สึกเปน็เจ้าของ  
๔) มีผู้น าและอาสาสมัครการออกก าลังกายและการกีฬาที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือให้การ
ดูแลการเล่นกีฬาและการออกก าลังกายของชุมชนท้องถิ่น 
  
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. หน่วยงานระดบันโยบาย ระดับขับเคลื่อนแผน และระดบัปฏิบัติการ ควรมีการหารือและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับการก าหนดแผนการด าเนนิงาน กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ  
การสร้างความร่วมมือ การบูรณาการแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันอย่าง
สม่ าเสมอ 
๒. หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลังกาย 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา ควรน าคา่ดัชนีมวลกายปกตขิองประชากรไทยมาเปน็
ฐานข้อมูล ในการก าหนดแผนงานและเป้าหมายการด าเนนิงาน ภายใต้บริบทที่เหมาะสมของ
แต่ละหน่วยงาน 
๓. ในการขับเคลื่อนภารกิจหน่วยงานภาครัฐ ควรสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน 
ในการส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก าลังกายและมสี่วนร่วมในกจิกรรมการกีฬาให้มากข้ึน 
๔. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ควรติดตามและประสานงานกับหน่วยปฏิบตัิในแต่ละระดบั
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหนว่ยงานระดบัปฏบิัติงานที่อยู่ในแตล่ะพื้นที่ 
๕. หากรูปแบบการบริหารจัดการหรือโครงสร้างคณะกรรมการในแต่ละระดบัที่ก าหนดไว้เพื่อ
ท าหน้าที่ขับเคลื่อนภารกิจมีข้อจ ากัด มีความซ้ าซ้อนหรือมีขั้นตอนการด าเนินงานที่อาจ



ก่อให้เกิดวามล่าชา้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรพิจารณาปรับเปลี่ยนรปูแบบวิธีการ
หรือกระจายอ านาจการด าเนินงานเพื่อให้มีความคล่องตัวและสามารถสนับสนุนภารกิจได้มากขึ้น 
๖. ควรพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายและเลน่กีฬา รวมถึงการจัดการแข่งขัน
กีฬาให้มีคุณภาพและมีความน่าสนใจให้มากข้ึนเพื่อสร้างแรงจูงใจในการออกก าลังกาย 
หรือเล่นกีฬาและสามารถต่อยอดในการก้าวสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
๗. การวัดและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ควรมีกลไกหรือเครื่องมือที่ใช้ในการ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวัดและประเมินผลได้อย่างชัดเจนและถูกต้องตามจริง 
๘. ผู้น าหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ มีบทบาทส าคัญในการชักจงู สร้างแรงกระตุ้นให้กับ
ประชาชนในแต่ละพื้นที่ของชุมชนและท้องถิ่นให้หันมาออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพิ่มมากขึ้น
ได้ ดังนัน้ ในการจัดกิจกรรมการออกก าลังกายและเล่นกีฬาบุคคลเหล่านี้ควรเป็นผู้น าและเปน็
แบบอย่างที่ดีเพื่อให้ประชาชนมกีารออกก าลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ าเสมอ 
๙. กระทรวงการท่องเทีย่วและกีฬา ควรน ารายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง กระบวนการในการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ของคณะกรรมาธิการ
การศึกษาและการกีฬา สภานิตบิัญญัติแห่งชาติ ไปใช้ประกอบการพิจารณาและจัดเตรียม
เครื่องมือหรือวิธีการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน (Implement) เพื่อให้เกิดการปฏิบัติ 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

- 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

- 

หมายเหตุ  
 

- 

 



๓๙. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายการรบัซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของภาครัฐในปัจจุบัน 

  คณะกรรมาธกิารการพลังงาน 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑ 
วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของภาครัฐในปัจจบุันเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนนุให้มีการใช้พลังงานทดแทน 
  
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. การประกาศนโยบายด้านพลงังานของภาครัฐควรค านึงถึงขั้นตอนที่ถูกต้องเหมาะสม 
พิจารณาข้อมูล บรบิท ปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน 
๒. การก าหนดราคารับซื้อไฟฟา้จากพลังงานทดแทนที่ราคาไม่เกิน ๒.๔๔ บาท นัน้ มีความ
เหมาะสมส าหรับพลังงานทดแทนบางประเภทเท่านั้น จึงควรรับซื้อโดยค านึงถึงตน้ทนุและ
ปัจจัยอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องให้ชัดเจนด้วย 
๓. ควรมีการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามนโยบายของรัฐบาล 
๔. เร่งรัดให้มีการศึกษาและเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพือ่สนับสนุนให้มี Private PPA 
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟา้ 
๕. การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนประเภทขยะและน้ าเสียควรพิจารณาเป็นล าดบัตน้ ๆ 
ด้วยราคาที่เหมาะสมจะเปน็การช่วยแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมร่วมไปกับการได้ใช้พลังงาน
ทดแทน 
๖. ควรส่งเสริมพลังงานทดแทนจากการปลูกไมโ้ตเร็ว โดยน าไปใช้ทั้งในการผลิตไฟฟ้าและผลติ
ความร้อนในภาคอุตสาหกรรมด้วย ภายใต้บริบทของการไม่ก่อให้เกิดการตัดไม้ท าลายปา่หรือไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
๗. ควรเพิ่มให้มีการส่งเสริมก๊าซชีวภาพไว้ในแผนปฏบิัติการตามแผนปฏิรูปประเทศด้าน
พลังงานด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างแทจ้ริง  
๘. การจัดท านโยบายด้านพลงังานสมควรได้รับฟังข้อมูลจากผู้มสี่วนได้เสียเพื่อให้ได้ข้อมูลที่
รอบด้าน สามารถน าไปปฏบิัติได้จริงและเป็นไปตามบทบัญญัตเิร่ืองการมีส่วนร่วมตาม
รัฐธรรมนูญ 
๙. ควรปรับปรุงวิธีการรับซื้อพลงังานทดแทนเดิมที่มสีัญญาเป็นแบบ Non – Firm ให้
เปลี่ยนเปน็แบบ Firm ได้ จะท าให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานและเป็นการลดก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าส ารอง เป็นผลให้ราคาไฟฟ้าลดลงด้วย 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 

- 



การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

- 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา
ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 

- 

หมายเหตุ  
 

- 

 



๔๐. รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ง การพัฒนาการบริหารระบบราชการส่วนภูมิภาคเพ่ือขับเคลื่อน 

  การปฏิรูปประเทศ 

  คณะกรรมาธกิารการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่ประชุมสภา 
มีมติเห็นชอบด้วย 
กับข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ  
และส่งข้อสังเกต  
ตามข้อบังคับ ข้อ ๙๗ 

การประชุมสภา ครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๑ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
ส่งข้อสังเกต  
วันจันทร์ที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สรุปสาระส าคัญและ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
ของรายงาน 
การพิจารณาศึกษา 

สาระส าคัญ 
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาการบริหารระบบราชการส่วนภูมิภาคเพื่อจัดท าข้อเสนอเชิง
นโยบายการพฒันาการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้เป็น
กลไกส าคัญของการบริหารราชการแผ่นดิน 
  
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 
๑. การพัฒนาภารกิจของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยก าหนดภารกิจส าคัญไว้ ๖ กลุ่ม
ภารกิจ ได้แก่ 
    ๑.๑ กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
    ๑.๒ กลุ่มภารกิจด้านเกษตรและมูลค่าเพิ่ม 
    ๑.๓ กลุ่มภารกิจด้านการพฒันาเมือง โครงสร้างพืน้ฐานและทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
    ๑.๔ กลุ่มภารกิจด้านสังคม การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการ
พัฒนาชุมชน 
    ๑.๕ กลุ่มภารกิจด้านความมัน่คงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
    ๑.๖ กลุ่มภารกิจด้านการเมืองการบริหาร 
    ทั้งนี้ กลุ่มภารกิจทั้ง ๖ ด้านดังกล่าว จะเป็นกลุม่ภารกิจที่สอดคลอ้งรองรับกับรา่งยทุธศาสตรช์าติ
ที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ รวมทั้งสอดคล้องรองรับกับพระราชบัญญตัิแผนและขั้นตอนการ
ด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจน
แนวทางการบริหารงานจังหวัด กลุ่มจังหวัด ภาค และแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 
๒. การพัฒนาโครงสร้างของราชการส่วนภูมิภาค โดยการปรับลดจ านวนหน่วยงานส่วนกลางที่
ไปตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มีภารกิจซ้ าซ้อนกับภูมิภาค ปรับส่วนราชการส่วนกลางในภูมิภาคให้เป็น
ราชการส่วนภูมิภาค และเพิ่มบทบาทของหน่วยงานภูมิภาคท าหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวง/กรม 
ในภูมิภาค หรือถ่ายโอนภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือภาคเอกชนสามารถ
ด าเนินการแทนได ้
    นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอในการปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างของการบริหารราชการสว่นภูมิภาค
ให้มีประสิทธิภาพ มบีูรณาการ และสามารถบริหารจัดการภารกิจต่าง ๆ ในภูมิภาคให้บรรลุผล



ตามนโยบายของรัฐบาลและกฎหมาย ได้แก่ การก าหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์จังหวัด/
อ าเภอ จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด/อ าเภอ ให้เป็นรูปธรรม เป็นต้น 
๓. การพัฒนาการบริหารงานบุคคลของการบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยเสนอให้มีการคัดสรร
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถไปปฏบิัติงานในภูมิภาคหรือพื้นทีพ่ิเศษ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือจังหวัดชายแดนที่มีเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการ
ก าหนดเสน้ทางความเจริญก้าวหนา้ในหน้าที่การงาน (Career Path) ให้กับบุคลากรที่ปฏบิัติงานอยู่ใน
ภูมิภาค 
๔. การปรับปรุงพฒันาระบบงบประมาณเพื่อสนบัสนนุการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในลักษณะ
งบประมาณบูรณาการที่เน้นพื้นที่ (Area Base) ยึดถือยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
และภาค เป็นยุทธศาสตร์บูรณาการทุกภาคส่วน ในลักษณะแผนเดียวที่เน้นการพัฒนาพืน้ที่ 
แก้ไขปัญหาความต้องการและความเดือดร้อนของประชาชนและผลสัมฤทธิ์ในพื้นที่ 
๕. การพัฒนาการสร้างการมีสว่นร่วมของประชาชนต่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาค 
แนวความคิดในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการพัฒนาและบริหาร ได้รับการยอมรับ 
มาเป็นล าดบั รวมทั้งได้ปรากฏเป็นรูปธรรมในหลาย ๆ ประเดน็ การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นเงื่อนไขส าคัญของความส าเร็จในการบริหารจัดการภาครัฐ นอกจากนี้ การสรา้ง
การมีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นหลักการส าคัญของกระบวนการฝึกฝนและพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยในประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยนืของระบอบประชาธปิไตยอนัมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขอีกด้วย 
๖. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารราชการส่วนภูมิภาค เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นกลไกส าคัญของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคให้เกิดประสิทธิภาพ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เป็นปัจจุบนั มีความส าคัญต่อการวางแผนในด้านตา่ง ๆ และการให้บริการแก่
ประชาชน ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศจะต้องเปน็ระบบที่มีการบูรณาการและมีเอกภาพของ
ข้อมูลข่าวสาร และจะเป็นผลดตี่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 

ที่ประชุมสภา 
มีมติรับทราบผล 
การด าเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  

- 

ผลการปฏิบัตติาม
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการ
พิจารณาศึกษา จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

- 

การติดตามข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะของ
รายงานการพิจารณา

- 



ศึกษาของ
คณะกรรมาธิการ 
หมายเหตุ  
 

- 

 




