สรุปผลงาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

ค�ำน�ำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้ก�ำหนดให้มีสมาชิก
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกจ�ำนวนไม่เกินสองร้อยยีส่ บิ คน ซึง่ พระมหากษัตริยท์ รงแต่งตัง้ จาก
ผูม้ สี ญ
ั ชาติไทยโดยการเกิดและมีอายุไม่ตำ�่ กว่าสีส่ บิ ปี ตามทีค่ ณะรักษาความสงบแห่งชาติถวายค�ำแนะน�ำ  โดยให้
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท�ำหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ จนถึงปัจจุบัน โดย
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ตามอ�ำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในระหว่าง
เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ - เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙  ได้แก่
งานด้านนิตบิ ญ
ั ญัตเิ กีย่ วกับการตรากฎหมาย พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม จ�ำนวน ๑ ฉบับ
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตเิ พือ่ ประกาศใช้เป็นกฎหมาย จ�ำนวน ๗๑ ฉบับ อนุมตั พิ ระราชก�ำหนด จ�ำนวน
๕ ฉบับ และพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญากับนานาประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ จ�ำนวน
๑๒ เรื่อง
งานด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน พิจารณาญัตติ ๑๘ เรือ่ ง  ตอบกระทูถ้ ามทัว่ ไป จ�ำนวน
๓๒ กระทู้ และการด�ำเนินงานของคณะกรรมาธิการต่าง ๆ ๑๖ คณะ
งานด้านการแต่งตัง้ ให้ความเห็นชอบ ให้คำ� แนะน�ำหรือการเลือกบุคคลให้ดำ� รงต�ำแหน่งตามที่
รัฐธรรมนูญก�ำหนด อาทิ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ผู้ตรวจการแผ่นดิน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น
งานด้านการถอดถอนบุคคลออกจากต�ำแหน่ง เช่น กรณีถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
อดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ อดีตรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทย และอดีตรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงกลาโหม เป็นต้น

นอกจากนี้ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติยงั มีภารกิจทีม่ ไิ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ชดั เจนในรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ภารกิจด้านการต่างประเทศ
อาทิ การให้การรับรองคณะทูตานุทตู และบุคคลส�ำคัญชาวต่างประเทศ การเข้าร่วมการประชุมในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
รวมถึงการเดินทางไปเยือนและแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรนิติบัญญัติกับนานาประเทศ เป็นต้น
นอกเหนือจากอ�ำนาจหน้าทีท่ กี่ ล่าวมาข้างต้น สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติยงั ได้ดำ� เนินการจัดโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม
๒๕๕๙ และโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ซึ่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เดินทางลงพื้นที่ตาม
จังหวัดต่าง ๆ เพือ่ รับฟังปัญหาจากประชาชน พร้อมให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และ
เป็นสื่อกลางในการสะท้อนปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อน�ำไปสู่การแก้ไขต่อไป
หนังสือ “สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙” จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่จะปฏิบัติภารกิจเพื่อให้สมประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินงานทางการเมือง ตลอดจนใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงและศึกษาค้นคว้าต่อไป

ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กันยายน ๒๕๕๙

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
• การเลือกประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ		
• สารจากประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ							
• สารจากรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง					
• สารจากรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง					

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

ส่วนที่ ๒ อ�ำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
อ�ำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ							
• งานด้านนิติบัญญัติ									
การตรากฎหมาย
     - ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
   - ร่างพระราชบัญญัติ
   - การอนุมัติพระราชก�ำหนด
การพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญากับนานาประเทศ
		
หรือองค์การระหว่างประเทศ
เรื่องอื่น ๆ
		
• งานด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน						
		 ญัตติ
		
กระทู้ถาม
การตั้งคณะกรรมาธิการ
		
• งานด้านการแต่งตั้ง ให้ความเห็นชอบ ให้ค�ำแนะน�ำ 				
หรือการเลือกบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
• งานด้านการถอดถอนบุคคลออกจากต�ำแหน่ง					

๑๖
๑๗
๑๘
๑๘
๑๘
๒๒
๒๓
๒๔
๓๗
๓๘
๔๐
๔๕
๑๓๔
๑๓๘

ส่วนที่ ๓ กิจกรรมพิเศษ
• งานด้านต่างประเทศ								
-  การรับรองบุคคลส�ำคัญชาวต่างประเทศ
-  งานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลส�ำคัญชาวต่างประเทศ
  -  การเดินทางไปเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ
  -  การเข้าร่วมประชุมองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ

๑๔๔
   ๑๔๕
๑๕๑
        ๑๕๓
        ๑๕๖

• กิจกรรมภายใน								
-  การด�ำเนินงานของคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  -  การด�ำเนินงานของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  -  การด�ำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๑๗๘
๑๗๙
๑๘๖
๑๙๓

ส่วนที่ ๔ ภารกิจอื่น ๆ
• งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีการ และกิจกรรมอื่น ๆ				
๑๙๘
  -  งานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการ
๑๙๙
  -  กิจกรรมอื่น ๆ
๒๑๓
• โครงการต่าง ๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ					
๒๒๐
-  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๒๑
     เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
     และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
     เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ
     ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
-  กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”
๒๒๘
-  โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
๒๓๑
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
     ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
-  โครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒๓๓
-  โครงการสัมมนาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘
๒๔๓
-  โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน
   
         ๒๔๖
-  โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ค�ำถามเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒๕๐
-  โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น
๒๕๓
     หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น�ำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”
-  โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอ�ำนาจหน้าที่
๒๕๖
     ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจ�ำลองสัญจร)
-  โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผู้น�ำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา
๒๕๙
-  โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยส�ำหรับเด็ก เยาวชน
๒๖๑
     และประชาชนทั่วไป

สรุปผลงาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

๑
ส่วนที่

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

8

สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คนที่หนึ่ง

นายพีระศักดิ์ พอจิต
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คนที่สอง
สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

9

การเลือกประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มาตรา ๑๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ บัญญัติ
ให้พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
เป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติไม่เกินสองคน ตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เพือ่ พิจารณา
ประธานและรองประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ซึง่ ทีป่ ระชุมได้ลงมติเห็นชอบให้งดใช้ขอ้ บังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๖ วรรคสอง เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี เกี่ยวกับการเลือก
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง และรองประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ถ้ามีการเสนอชื่อในแต่ละกรณีเพียงชื่อเดียวให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้น
ไม่ต้องกล่าวแสดงวิสัยทัศน์
ในการนี้ได้มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอชื่อ นายพรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ เพียงชื่อเดียว เสนอชื่อ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นรองประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ คนที่หนึ่ง เพียงชื่อเดียว และเสนอชื่อ นายพีระศักดิ์ พอจิต เป็นรองประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ คนที่สอง เพียงชื่อเดียว
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเลือกประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองประธาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้
๑. นายพรเพชร วิชิตชลชัย
๒. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
๓. นายพีระศักดิ์ พอจิต
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เป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง
เป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง
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สารจากประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้บัญญัติให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ท�ำหน้าทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา และรัฐสภา จึงถือได้วา่ สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติเป็นองค์กรฝ่ายนิตบิ ญั ญัตทิ มี่ บี ทบาทส�ำคัญ
ในการวางรากฐานและผลักดันการปฏิรปู ประเทศ เพือ่ ให้การเมืองการปกครองของประเทศไทยมีธรรมาภิบาล มีความสุจริต
และโปร่งใส มีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างมัน่ คง ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รง
เป็นประมุข โดยบทบัญญัตขิ องกฎหมาย สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติจงึ มีบทบาทเป็น “สภากลัน่ กรองและตรวจสอบ” มีอำ� นาจ
หน้าทีส่ ำ� คัญในด้านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบกฎหมาย การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน การให้ความเห็นชอบ
ให้บคุ คลด�ำรงต�ำแหน่ง หรือการให้ความเห็นชอบในกรณีสำ� คัญต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในด้านการต่างประเทศ
การกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศ งานด้านพระราชพิธี รัฐพิธี รวมทัง้ งานในด้านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสส�ำคัญต่าง ๆ เป็นต้น ทัง้ นี้ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติยงั มีบทบาทเป็นทีพ่ งึ่ ของประชาชนด้วยอีกทางหนึง่ โดยการลง
พืน้ ทีไ่ ปเยีย่ มเยือนพีน่ อ้ งประชาชนตามภูมภิ าคต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน
ทัง้ หลายให้แก่ประชาชนผ่านทางโครงการสมาชิกสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติพบประชาชน และโดยคณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ
ของสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ
หนังสือ “สรุปผลงานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙” เป็นหนังสือทีร่ วบรวมผลการด�ำเนินงาน
ของสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติในรอบหนึง่ ปีทผี่ า่ นมา ทัง้ งานด้านนิตบิ ญั ญัติ งานด้านกรรมาธิการ งานด้านการต่างประเทศ และ
งานด้านอืน่ ๆ ซึง่ ผลงานเหล่านีแ้ สดงถึงความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจในการท�ำหน้าทีข่ องสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติซงึ่ ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดย
ยึดหลักความถูกต้องและค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส�ำคัญ จึงหวังเป็นอย่างยิง่ ว่าหนังสือเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษา ค้นคว้า หรืออ้างอิงได้ตามสมควร รวมถึงเป็นการเผยแพร่บทบาทอ�ำนาจหน้าทีแ่ ละผลงาน
ของสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติแก่สาธารณชนทัว่ ไป
ผมขอชมเชยและขอให้กำ� ลังใจแก่สมาชิกสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ คณะกรรมาธิการ คณะอนุกรรมาธิการ บุคลากร
ต่าง ๆ ในวงงานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ ตลอดจนผูบ้ ริหารและข้าราชการส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ปฏิบตั หิ น้าทีส่ ำ� นักงาน
เลขาธิการสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติทกุ ท่าน ทีไ่ ด้รว่ มแรงร่วมใจกันปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเต็มก�ำลังความสามารถเพือ่ ให้งานตามภารกิจ
ของสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติสำ� เร็จลุลว่ งด้วยดีมาโดยตลอด และขออ�ำนวยพรให้สมาชิกสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติและเจ้าหน้าที่
ทุกท่านมีสขุ ภาพแข็งแรง มีพลังกายและพลังใจในการท�ำหน้าทีเ่ พือ่ ประเทศชาติและประชาชนให้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป

							
							

(ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย)
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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สารจากรองประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คนที่หนึ่ง
การด�ำเนินงานของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติในรอบ ๒ ปีทผี่ า่ นมา สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้ปฏิบตั หิ น้าที่
ด้วยความอุตสาหะและมุง่ มัน่ อย่างทุม่ เทเต็มก�ำลังเพือ่ ประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติ จนเกิดผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์ในหลายด้าน
ถือได้วา่ สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตไิ ด้อย่างสมบูรณ์ นอกจากงานด้านนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ล้ว
สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติยงั มีผลงานด้านอืน่ ๆ ในการท�ำหน้าทีเ่ พือ่ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผ่านโครงการสมาชิก
สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติพบประชาชน  โครงการเผยแพร่ความรูป้ ระชาธิปไตยและการปฏิบตั ภิ ารกิจของกรรมาธิการคณะต่าง ๆ  
ด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติมคี วามมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างถูกต้อง เช่น ในเรือ่ งการใช้สทิ ธิเสรีภาพทีต่ อ้ งใช้
ควบคู่กับหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและบริบทของสังคมรอบข้าง รวมทั้งการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ค�ำว่า ประชาธิปไตย การเลือกตัง้ เป็นเพียงองค์ประกอบหนึง่ ทีแ่ สดงออกถึงความเป็นประชาธิปไตย และการเลือกตัง้ นัน้
ต้องเป็นการเลือกตัง้ ทีบ่ ริสทุ ธิแ์ ละยุตธิ รรม จากแนวคิดดังกล่าว สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติจงึ ได้ดำ� เนินการโครงการส่งเสริม
ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับประชาธิปไตยให้กบั เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปขึน้ จ�ำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนา
ผู้น�ำนักประชาธิปไตยส�ำหรับเยาวชน โดยการน�ำกระบวนการลูกเสือไปอบรมให้กับเยาวชนทั่วประเทศ และโครงการ
เสริมสร้างความพร้อมแก่ทอ้ งถิน่ หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผูน้ ำ� นักประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม” ให้แก่ประชาชน
ทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเมืองการปกครอง ซึ่งจะเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยปฏิรูป
การเมืองของประเทศเปลี่ยนผ่านไปสู่การเมืองที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง
นอกจากนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังมีภารกิจที่เชื่อมโยงกับการสนับสนุนการจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญ โดย
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อการจัดท�ำ
ร่างรัฐธรรมนูญขึ้น ท�ำหน้าที่รวบรวมและเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท�ำรัฐธรรมนูญไปยังคณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญจนร่างรัฐธรรมนูญและค�ำถามพ่วงได้รบั ความเห็นชอบจากประชาชนผ่านการลงประชามติ เมือ่ วันที่ ๗ สิงหาคม
๒๕๕๙ ซึ่งถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่ประสบความส�ำเร็จอันจะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสืบต่อไป
หนังสือสรุปผลงานของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เล่มนี้ เป็นหนังสือทีส่ ะท้อนให้เห็น
บทบาทและผลงานของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ อีกทัง้ จะได้เป็นการเผยแพร่การปฏิบตั งิ านและข้อมูลต่อสาธารณชน
อันเป็นประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้าและอ้างอิงทางด้านนิติบัญญัติแก่ผู้สนใจต่อไปในอนาคต
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(นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย)
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง
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สารจากรองประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คนที่สอง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๖ ได้ก�ำหนดให้
สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติทำ� หน้าทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภา และรัฐสภา มีอำ� นาจหน้าทีด่ า้ นนิตบิ ญั ญัติ คือ การตรากฎหมาย
การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงภารกิจในการติดตามตรวจสอบการด�ำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบัน องค์กรธุรกิจและภาคประชาชน อยู่ในสภาวะที่
จ�ำเป็นต้องเข้ามารับรู้และมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงาน
ตามภารกิจดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้ก�ำหนดมาตรการในด้านต่าง ๆ หลายประการ
เพื่อผลักดันงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ควบคู่กันไปกับการท�ำหน้าที่ภายในของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนได้มีการริเริ่มและจัดขึ้น เพื่อเป็นการรับฟังปัญหา
ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แต่ละจังหวัด เผยแพร่บทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตรวจสอบติดตามการด�ำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติไว้ รวมถึงเพื่อให้ประชาชน
มีส่วนร่วมกับการด�ำเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อันจะน�ำไปสู่ความรู้ ความเข้าใจ และความร่วมมือในการ
ด�ำเนินงานทางนิติบัญญัติ ตามสโลแกนที่ว่า “สะท้อนปัญหา น�ำพาแก้ไข ห่วงใยประชา”  ผ่านมาร่วม ๒ ปี เดินทาง
รับฟังปัญหาของประชาชนมาแล้ว ๑๙ ครั้ง ๓๗ จังหวัด รับปัญหาจากประชาชนมาแก้ไขไปแล้วกว่า ๕,๐๐๐ เรื่อง
โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รัฐบาล สมาชิกสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
ผมขอขอบคุณและขอแสดงความชื่นชมในความเสียสละของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทุกท่านในการ
ท�ำงานด้วยความมุ่งมั่นตลอดมา ตลอดจนผู้บริหารและข้าราชการส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อองค์กรด้วยดีอย่างต่อเนื่องตลอดมา และขออ�ำนาจ
คุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกและพระบารมีปกเกล้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จงดลบันดาลให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ทุกท่านประสบ
แต่ความสุขกายสุขใจ และมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

(นายพีระศักดิ์ พอจิต)
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง
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๒
ส่วนที่

อ�ำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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อ�ำนาจหน้าที่ของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้บัญญัติให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ทำ�หน้าที่สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา และได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ซึ่ง
ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อทำ�หน้าที่ด้านต่าง ๆ ของ
ฝ่ายนิติบัญญัติ อันประกอบด้วย
๑. การตรากฎหมาย เป็นการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม การเสนอแนะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ การพิจารณาอนุมตั พิ ระราชกำ�หนด การพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญากับนานาประเทศ
หรือองค์กรระหว่างประเทศ และเรื่องอื่น ๆ
๒. การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน เป็นการพิจารณาญัตติ กระทูถ้ าม และการตัง้ คณะกรรมาธิการสามัญ
และวิสามัญ ตลอดจนการเปิดอภิปรายทัว่ ไปในทีป่ ระชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติในกรณีทม่ี ปี ญ
ั หาสำ�คัญเกีย่ วกับการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
๓. การแต่งตัง้ ให้ความเห็นชอบ ให้คำ�แนะนำ�หรือเลือกให้บคุ คลดำ�รงตำ�แหน่งตามทีร่ ฐั ธรรมนูญและกฎหมาย
กำ�หนดไว้ให้เป็นอำ�นาจหน้าที่
๔. การถอดถอนบุคคลออกจากตำ�แหน่ง
๗๕
๗๐
๖๕
๖๐
๕๕
๕๐
๔๕
๔๐
๓๕
๓๐
๒๕
๒๐
๑๕
๑๐
๕
๐
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จำนวน

๗๑

๓๒

๑๒

๑๘
๑๐

๑
การพิจารณารางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติม
การพิจารณารางพระราชบัญญัติ
การพิจารณาใหความเห็นชอบหนังสือสัญญากับนานาประเทศ หรือองคกรระหวางประเทศ
การพิจารณาญัตติ
การตอบกระทูถามทั่วไป
การแตงตั้ง ใหความเห็นชอบ ใหคำแนะนำหรือการเลือกบุคคลใหดำรงตำแหนง
การถอดถอนบุคคลออกจากตำแหนง
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๔
ผลงาน

งานด้านนิติบัญญัติ
โดย ส�ำนักการประชุม

• การตรากฎหมาย
- ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิม่ เติม
- ร่างพระราชบัญญัติ
- การอนุมตั พ
ิ ระราชก�ำหนด
• การพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญากับนานาประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ
• เรือ่ งอืน่ ๆ

การตรากฎหมาย
ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม
๑. สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญ (๑ ฉบับ)
- ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... (คณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นผู้เสนอ)

ร่างพระราชบัญญัติ

		๑. สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว (๗๑ ฉบับ)
			๑.๑		ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (๖๙ ฉบับ)
๑) ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การโอนคดีจากศาลชัน้ ต้นไปยังศาลแพ่ง การส่งคำ�คูค่ วามโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งคำ�คูค่ วามไปยังต่างประเทศ)
๔) ร่างพระราชบัญญัตยิ กเลิกพระราชบัญญัตกิ ารซือ้ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ....
๕) ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
๖) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำ�เนินงานของสำ�นักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาค
อาเซียน + ๓ พ.ศ. ....
๗) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๘) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๙) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๑๐) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ....
๑๑) ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๒) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร)
๑๓) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำ�เนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้        
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๔) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำ�นัญพิเศษ พ.ศ. ....
๑๕) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๖) ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๗) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
๑๘) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ และวิธีพิจารณา
คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
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๑๙) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
๒๐) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอุทธรณ์และฎีกา)
๒๑) ร่างพระราชบัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  (ฉบับที     
่ ..)
พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์และฎีกา)
๒๒) ร่างพระราชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ารณาคดีผบู้ ริโภค (ฉบับที  ่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิม่ เติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์
และฎีกา)
๒๓) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ตดิ ตามตัวผูท้ ถ่ี กู ปล่อยชัว่ คราวหลักเกณฑ์การบังคับคดีผปู้ ระกันและการอุทธรณ์
คำ�สั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว)
๒๔) ร่างพระราชบัญญัติกำ�ลังพลสำ�รอง พ.ศ. ....
๒๕) ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๖) ร่างพระราชบัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๒๗) ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๘) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำ�เนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ
พ.ศ. ....
๒๙) ร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ….
๓๐) ร่างพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๑) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ความผิดทางอาญา)
๓๒) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....
๓๓) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการปรับลดอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นการถาวร)
๓๔) ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๕) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๖ เกี่ยวกับการโอนคดี)
๓๖) ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ....
๓๗) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ….
๓๘) ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ....
๓๙) ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด
(Madrid Protocol) และการขยายขอบเขตความคุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการ
จดทะเบียน การปรับปรุงค่าธรรมเนียม)
๔๐) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับ
การรอการกำ�หนดโทษและรอการลงโทษ และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้)
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คดีปกครอง)

๔๑) ร่างพระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๒) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับ

๔๓) ร่างพระราชบัญญัตเิ วนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ สร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง
บางใหญ่ - ราษฎร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ - บางซื่อ ในท้องที่อำ�เภอบางบัวทอง อำ�เภอบางใหญ่ อำ�เภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี และเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....
๔๔) ร่างพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๕) ร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๔๖) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๗) ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ พ.ศ. ....
๔๘) ร่างพระราชบัญญัติให้อำ�นาจปฏิบัติการเกี่ยวกับธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
เอเชีย พ.ศ. ....
๔๙) ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕๐) ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การฟื้นฟูกิจการ)
๕๑) ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕๒) ร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
๕๓) ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....
๕๔) ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ....
๕๕) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕๖) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕๗) ร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองการดำ�เนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียม ระหว่างประเทศ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕๘) ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. ....
๕๙) ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
๖๐) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพื่อจัดตั้งกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
๖๑) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำ�เนินงานของสำ�นักเลขานุการองค์กรสำ�รองข้าวฉุกเฉินของ
อาเซียนบวกสาม พ.ศ. ....
๖๒) ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เพิ่มช่องทางชำ�ระค่าปรับ)
๖๓) ร่างพระราชบัญญัติบำ�เหน็จบำ�นาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖๔) ร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....
๖๕) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
๖๖) ร่างพระราชบัญญัติพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖๗) ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำ�เลยในคดีอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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๖๘) ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจนำ�เที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖๙) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำ�หน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ....
			๑.๒		ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ (๒ ฉบับ)
๑) ร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี
และนายเจตน์  ศิรธรานนท์ กับคณะ รวม ๕๕ คน เป็นผู้เสนอ)
๒) ร่างพระราชบัญญัตคิ วบคุมการขอทาน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี และนายมณเฑียร  บุญตัน กับคณะ
รวม ๓๑ คน เป็นผู้เสนอ)
		๒. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ (๑๙ ฉบับ)
			๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (๑๘ ฉบับ)
         
๑) ร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....
๓) ร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ....
๔) ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....
๕) ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....
๖) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่  ..) พ.ศ. ....
๗) ร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....
๘) ร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ....
๙) ร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำ�ไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
๑๐) ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
        
๑๑) ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
        
๑๒) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
        
๑๓) ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
        
๑๔) ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
        
๑๕) ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับการประกอบกิจการ วิทยุกระจายเสียง
วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
        
๑๖) ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....  
        
๑ ๗) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
๑๘) ร่างพระราชบัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครัวและวิธพี จิ ารณาคดีเยาวชนและครอบครัว  (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
			๒.๒		ร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ (๑ ฉบับ)
- ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์ กับคณะ รวม ๓๘ คน เป็นผู้เสนอ)
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ผู้เสนอ)

๓. คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว รอบรรจุในระเบียบวาระการประชุม (๑ ฉบับ)
- ร่างพระราชบัญญัติความรับผิดทางแพ่งเพื่อความเสียหายจากมลพิษน้ำ�มัน พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็น

๔. รอการพิจารณาอนุญาตของประธานให้บรรจุรา่ งพระราชบัญญัตเิ ข้าระเบียบวาระการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ (๔ ฉบับ)
๑) ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ� พ.ศ. ....
๒) ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ พ.ศ. ....
          ๓) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
          ๔) ร่างพระราชบัญญัตกิ ำ�หนดความผิดเกีย่ วกับห้างหุน้ ส่วนจดทะเบียน ห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด บริษทั จำ�กัด สมาคม
และมูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

การอนุมัติพระราชกำ�หนด

		
- สภานิติบัญญัติแห่งชาติอนุมัติแล้ว (๕ ฉบับ)
๑) พระราชกำ�หนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
          ๒) พระราชกำ�หนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
        
๓) พระราชกำ�หนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๕๘
          ๔) พระราชกำ�หนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
          ๕) พระราชกำ�หนดยกเว้นและสนับสนุนการปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ๒๕๕๘

* หมายเหตุ : สามารถติดตามข้อมูลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติมได้ที่
www.senate.go.th/w3c/senate/lawdraft.php
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การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หนังสือสัญญากับนานาประเทศ
หรือองค์การระหว่างประเทศ
(ตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗)
๑. สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้ว (๑๒ เรื่อง)
๑) พิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก บทบัญญัติที่ไทยพร้อมปฏิบัติได้ทันทีที่
ความตกลงว่าด้วยการอำ�นวยความสะดวกทางการค้ามีผลใช้บังคับ (Category A) และบทบัญญัติที่ไทยต้องการ
ระยะเวลาปรับตัวก่อนการปฏิบัติ (Category B) และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการปรับตัวสำ�หรับความตกลงว่าด้วยการ
อำ�นวยความสะดวกทางการค้า (Agreement on Trade Facilitation: TFA) ภายใต้ อ งค์ ก ารการค้ าโลก
(World Trade Organization: WTO)    
    
๒) พิธีสารฉบับที่สามแก้ไขความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ระหว่างรัฐบาลแห่งกลุ่มประเทศภาคีสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลี
    
๓) ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือ
ในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศและการดำ�เนินการตาม FATCA
    
๔) ธรรมนูญของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ
    
๕) พิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์
    
๖) อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่างประเทศเพื่อชดใช้ความเสียหาย อันเนื่อง
มาจากมลพิษน้ำ�มัน ค.ศ. ๑๙๙๒
   
๗) บัญชีสิทธิประโยชน์ด้านการค้าบริการของไทยสำ�หรับประเทศพัฒนาน้อยที่สุด
    
๘) พิธสี ารเพือ่ แก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความตกลงในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และสาธารณรัฐประชาชนจีน
    
๙) ข้อบทของความตกลงว่าด้วยธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย
  
๑๐) การดำ�เนินการให้มีผลผูกพันตามการเจรจาขยายขอบเขตความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ITA Expansion)
๑๑) ความตกลงอาเซียนว่าด้วยบทบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ASEAN Agreement on Medical Device
Directive)
  
๑๒) ข้อเสนอของประเทศไทยในการขอจัดตั้งสำ�นักเลขานุการองค์กรสำ�รองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน
บวกสามในประเทศไทยประกอบกับมติทปี่ ระชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านเกษตรและป่าไม้กบั รัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน
ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๑๒ ตามความตกลงการสำ�รองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม
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เรื่องอื่น ๆ
๑. ร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
พิจารณาเสร็จแล้ว
		๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ....
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดทำ�เสร็จแล้ว (ตามมาตรา ๓๙/๑ วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙)
		๓. ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒)
ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ พิจารณาเสร็จแล้ว
		๔. ประเด็นคำ�ถามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่จะเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งในการจัดให้มี
การออกเสียงประชามติ ตามมาตรา ๓๙/๑ วรรคเจ็ดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙)
		๕. ร่างระเบียบว่าด้วยการยื่นคำ�ร้อง การรับคำ�ร้อง การนำ�เรื่องเข้าสู่การพิจารณาและวิธีพิจารณาของ
คณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการยื่นคำ�ร้อง การรับคำ�ร้อง การนำ�เรื่องเข้าสู่การ
พิจารณาและวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแล้ว
		๖. ข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ สมัยประชุมที่ ๙๙ - ๑๐๑ (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕) และ
สมัยประชุมที่ ๑๐๓ - ๑๐๔ (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘) (ตามธรรมนูญองค์การแรงงานระหว่างประเทศ มาตรา ๑๙
วรรคหก (ข) (๕)) รวม ๕ ฉบับ
- ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๐ ว่าด้วยเอชไอวี/เอดส์ และโลกแห่งการทำ�งาน (RECOMMENDATION 200:
RECOMMENDATION CONCERNING HIV AND AIDS AND THE WORLD OF WORK)
- ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๑ ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำ�หรับคนงานทำ�งานบ้าน (RECOMMENDATION 201:
RECOMMENDATION CONCERNING DECENT WORK FOR DOMESTIC WORKERS)
		
- ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๒ ว่าด้วยฐานความคุม้ ครองทางสังคม (RECOMMENDATION 202: RECOMMENDATION
CONCERNING NATIONAL FLOORS OF SOCIAL PROTECTION)
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- ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๓ ว่าด้วยมาตรการส่วนเสริมสำ�หรับการปราบปรามการใช้ แรงงานบั ง คั บ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ (RECOMMENDATION 203: RECOMMENDATION ON SUPPLEMENTARY MEASURES FOR THE
EFFECTIVE SUPPRESSION OF FORCED LABOUR)
- ข้อแนะฉบับที่ ๒๐๔ ว่าด้วยการปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจนอกระบบเป็นในระบบ (RECOMMENDTION
204: RECOMMENDATION CONCERNING THE TRANSITION FROM THE INFORMAL TO THE FORMAL
ECONOMY
๗. รายงานประจำ�ปี - รับทราบแล้ว (๓๕ เรื่อง)
๑) รายงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ
แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
๓) รายงานกิจการประจำ�ปี งบดุล บัญชีกำ�ไรและขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
๔) รายงานผลการปฏิบัติงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของสำ�นักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน (ป.ป.ง.)
    
๕) รายงานกิจการประจำ�ปี งบดุล และบัญชีกำ�ไรขาดทุนของพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
๖) รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๗ สถาบันพระปกเกล้า
    
๗) รายงานกิจการประจำ�ปี งบดุล บัญชีกำ�ไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำ�เข้า
แห่งประเทศไทย สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
    
๘) รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๕
๙) รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงินสำ�นักงานศาลยุตธิ รรม สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
   
๑๐) รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๔ คณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงานและสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับกิจการ
พลังงาน
  
๑๑) รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๕ คณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงานและสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับกิจการ
พลังงาน
  
๑๒) รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ คณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงานและสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับกิจการ
พลังงาน
  
๑๓) รายงานผลการดำ�เนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
  
๑๔) รายงานผลการดำ�เนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครบรอบ ๑ ปี
(๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘)
๑๕) รายงานการเงินแผ่นดิน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
  
๑๖) รายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวสำ�หรับการรายงาน ตามมาตรา ๑๗ แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำ�ปี ๒๕๕๗
๑๗) รายงานการตรวจสอบสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
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๑๘) รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบการดำ�เนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (ผลการดำ�เนินงานตามแผน
ปรับปรุง และพัฒนางานตามข้อค้นพบ ของสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
๑๙) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน กองทุนประกันสังคม สำ�นักงานประกันสังคม สำ�หรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗
  
๒๐) รายงานประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงานและสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน
  
๒๑) รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำ�ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ พ.ศ. ๒๕๕๗
  
๒๒) รายงานผลการดำ�เนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม
๒๕๕๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)
๒๓) รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๗ ของสภาพัฒนาการเมือง
๒๔) รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๘ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  
๒๕) รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ของสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  
๒๖) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๖
๒๗) รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญ
  
๒๘) รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสำ�นักงานศาลปกครอง ประจำ�ปี ๒๕๕๗
  
๒๙) รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
  
๓๐) รายงานผลการพิจารณาคำ�ร้องเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายสิทธิในกระบวนการยุติธรรม เสรีภาพ
ในเคหสถาน สิทธิในเกียรติยศชื่อเสียงและความเป็นอยู่ส่วนตัว และสิทธิในทรัพย์สิน กรณีการดำ�เนินนโยบายของ
รัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชน
และส่งผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง (ตามมาตรา ๑๕ (๓) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
๓๑) รายงานของผูส้ อบบัญชีและงบการเงินสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗
  
๓๒) รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำ�ปี ๒๕๕๘
๓๓) รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๘
  
๓๔) รายงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน กสทช. ประจำ�ปี ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
  
๓๕) รายงานประจำ�ปี ๒๕๕๗ ศาลรัฐธรรมนูญ
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รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (๕๒ เรื่อง)
๑. รายงานที่คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (๓๙ เรื่อง)

				๑. คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
จัดทำ�ร่างรัฐธรรมนูญ (๓ เรื่อง)
๑) รายงานการรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำ�ร่างรัฐธรรมนูญ
๒) รายงานการรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำ�ร่างรัฐธรรมนูญ (ครั้งที่ ๒)
๓) รายงานการรวบรวมประเด็นคำ�ถามอื่นใดที่สมควรเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มี
การออกเสียงประชามติเพิ่มเติม ตามมาตรา ๓๙/๑ วรรคเจ็ด ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙
				๒. คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเพือ่ ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑ เรื่อง)
- รายงานการพิจารณาศึกษาเพือ่ ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
				๓. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น (๑ เรื่อง)
- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของเมืองท่องเที่ยว
		
		๔. คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา (๖ เรื่อง)
๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง ข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรปู ระบบหลักสูตรและการเรียนการสอน
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง แนวทางการปฏิรปู การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง สะเต็มศึกษา (STEM Education) นโยบายเชิงรุกเพือ่ พัฒนาเยาวชน
และกำ�ลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
๔) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
๕) รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนนิตบิ คุ คล (รูปแบบใหม่)
๖) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายมาตรฐานวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู
			๕.		คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง (๔ เรื่อง)
๑) รายงานการพิจารณาศึกษาผลการดำ�เนินงานของกรมธนารักษ์ กรณีการดำ�เนินโครงการ การประเมิน
ราคาทุนทรัพย์ที่ดิน และกรณีการดำ�เนินโครงการการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง แนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่
๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง มาตรการหรือแนวทางในการจัดเก็บภาษีจากการส่งเงินค่าโฆษณา
ไปให้ผปู้ ระกอบการทีอ่ ยูใ่ นต่างประเทศโดยไม่มกี ารเสียภาษีให้แก่ประเทศไทยและจากการดำ�เนินธุรกิจโดยใช้สอ่ื อิเล็กทรอนิกส์
(E-Commerce)
๔) รายงานการพิจารณาศึกษาผลกระทบมาตรการผ่านแดน - ถ่ายลำ� ของประเทศต่อการจัดเก็บภาษีสนิ ค้า
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		๖.		คณะกรรมาธิการการพลังงาน (๓ เรื่อง)
๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง การบริหารจัดการขยะเพือ่ ผลิตพลังงานทดแทน
๒) รายงานสรุปผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (ตัง้ แต่วนั ที่
๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)
๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด ณ บ้านน้ำ�บ่อ อำ�เภอ
ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
			๗.		คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑ เรื่อง)
- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ของชาติ
		
๘.		คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (๓ เรื่อง)
๑) รายงานการพิจารณาศึกษา ภาคที่ ๑ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมนวัตกรรมการออกกำ�ลังกายและ
การสร้างเสริมสมรรถภาพผูส้ งู อายุ
๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง ระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูลการแพทย์
๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษามาตรฐานค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล
			๙.		คณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ (๒ เรื่อง)
๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สะเต็มศึกษา (STEM Education) นโยบายเชิงรุกเพื่อพัฒนา
เยาวชนและกำ�ลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
๒) รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม”
๑๐. คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส (๔ เรื่อง)
๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพสตรีเพือ่
ก้าวสูป่ ระชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน
๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสังเคราะห์การดูแลผู้สูงอายุในประเทศไทย: ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ
๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต คนพิ ก าร เล่ ม ที ่ ๑:
ด้านกฎหมาย
๔) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต คนพิ ก าร เล่ ม ที ่ ๒:
ด้านผลกระทบต่อคนพิการ
๑๑. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (๓ เรื่อง)
๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ประโยชน์และปัญหาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตแบบบูรณาการเพื่อ
ความมั่นคงของภาคการเกษตร
๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง แนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจสอบการนำ�เข้า - ส่งออก
สินค้าเกษตรและอาหาร
๑๒. คณะกรรมาธิการการคมนาคม (๑ เรื่อง)								
- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ของชาติ
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๑๓. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน (๔ เรื่อง)
        
๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ� 
        
๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง มาตรการขับเคลื่อน SMEs และการแก้ไขปัญหา อุปสรรค
        
๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การตั้งโรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) ของผู้ประกอบการชาวต่างชาติ
ในจังหวัดจันทบุรี
๔) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่ ง เสริ ม สนั บสนุ นการประกอบธุ ร กิ จพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เพื่อรองรับการแข่งขัน
๑๔. คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (๓ เรื่อง)
        
๑) สรุปผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ตุลาคม ๒๕๕๗ - กันยายน ๒๕๕๘)
        
๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้
กรณีศึกษาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
        
๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง การปรับโครงสร้างองค์กรภาครัฐจัดโครงสร้างการบริหารส่วนราชการ
ด้านการท่องเที่ยว
		
๒. รายงานที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (๑๓ เรื่อง)
๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการผังเมืองและการใช้พื้นที่ (๑ เรื่อง)			
- รายงานการพิจารณาศึกษาการผังเมืองและการใช้พื้นที่
๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการคุม้ ครองเด็กทีเ่ กิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชว่ ยการ
เจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่ตกค้างในประเทศไทย (๑ เรื่อง)
- รายงานการพิจารณาศึกษามาตรการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ที่ตกค้างในประเทศไทย
๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการพิทกั ษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (๓ เรือ่ ง)
๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง โครงการประดับธงในดวงใจ
๒) รายงานการพิจารณาศึกษามาตรการการพิทกั ษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โครงการประดับธงในดวงใจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
้
๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการนำ�แบบบู
รณาการ
(๒ เรื่อง)
๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง การพิจารณาศึกษา ติดตาม และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการ
นำ�้ แบบบูรณาการ
๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ�อันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ�เพื่อความมั่นคง และโครงการอื่น ๆ ที่มีความสำ�คัญ
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๕.		คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตรวจสอบการใช้จา่ ยเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (๑ เรื่อง)
- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๖.		คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (๑ เรื่อง)
- รายงานการพิจารณาศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
๗.		คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย (๑ เรื่อง)
- รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง มาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย
๘.		คณะกรรมาธิการวิสามัญเพือ่ พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปญ
ั หาการจัดการขยะชุมชน (๑ เรือ่ ง)
- รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง แนวทางการแก้ปญ
ั หาการจัดการขยะชุมชน  
๙.		คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย (๑ เรื่อง)
- รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง มาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย
๑๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพือ่ พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปญ
ั หาการจัดการขยะชุมชน (๑ เรือ่ ง)
- รายงานการพิจารณาศึกษาการกำ�หนดอัตราโทษทางอาญา

รายงานผลการดำ�เนิ น การตามข้ อ สั ง เกตหรื อ ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมาธิ ก าร/
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๗๓ เรื่อง)
		
๑. ผลการดำ�เนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (๕๑ เรือ่ ง)
๑) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุตธิ รรม
และกิจการตำ�รวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลแขวงและวิธพี จิ ารณาความอาญาในศาลแขวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการ
ยุติธรรมและกิจการตำ�รวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตลิ ม้ ละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดำ�เนินคดีแบบกลุม่ )
๕) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. ....
๖) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ....
๗) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ....
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๘) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัตเิ วนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพือ่ สร้างกิจการรถไฟฟ้า โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริง่ -  สมุทรปราการ
ในท้องที่อำ�เภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พ.ศ. ....
๙) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติเครื่องสำ�อาง พ.ศ. ....
๑๐) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิม่ เติมการอุทธรณ์ฎกี า)
๑๑) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสวนป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๒) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ....
๑๓) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ....
๑๔) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการจำ�นองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๕) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๖) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๗) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ....
๑๘) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การโอนคดีจากศาลชั้นต้นไป
ยังศาลแพ่ง การส่งคำ�คู่ความโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการส่งคำ�คู่ความไปยังต่างประเทศ)
๑๙) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. ....
๒๐) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๑) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำ�เข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๒) ผลการดำ�เนินการของสำ�นักงานศาลยุติธรรมตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๒๓) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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๒๔) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขายทอดตลาดห้องชุด
ในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร)
๒๕) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ....
๒๖) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๗) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๘) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หลักเกณฑ์การบังคับคดีผู้ประกันและการอุทธรณ์คำ�สั่งศาลที่ไม่
อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว)
๒๙) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำ�เนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๐) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๓๑) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ....
๓๒) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ....
๓๓) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำ�นัญพิเศษ พ.ศ. ....
๓๔) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีชำ�นัญพิเศษ พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาล
ยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...
๓๕) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติกำ�ลังพลสำ�รอง พ.ศ. ....
๓๖) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....
๓๗) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. ....
๓๘) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำ�เนินงานของทบวงการพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
๓๙) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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๔๐) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๑) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๒) ผลการดำ�เนินงานของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอืน่ ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๓) ผลการดำ�เนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
๔๔) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แบ่งส่วนราชการในกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์)
๔๕) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับคดีปกครอง)
๔๖) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๔๗) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การเข้าเป็นภาคีพิธีสารมาดริด (Madrid Protocol) และ
การขยายขอบเขตความคุ้มครอง การปรับปรุงหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และระยะเวลาการจดทะเบียน การปรับปรุงค่า
ธรรมเนียม)
๔๘) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับการรอการกำ�หนดโทษ
และรอการลงโทษ และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และผู้ถูกใช้)
๔๙) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕๐) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการกฎหมายกระบวนการ
ยุติธรรมและกิจการตำ�รวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕๑) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำ�เนินงานของสำ�นักเลขานุการองค์กรสำ�รองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ....
๒. ผลการดำ�เนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการตามรายงานการพิจารณา
ศึกษาเรื่องต่าง ๆ (๒๑ เรื่อง)
    ๑) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ การเศรษฐกิจ
การเงิน และการคลัง ในรายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง การเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีของสรรพากร กรณีศกึ ษา:
โครงการการจัดเก็บภาษีจากข้อมูลทอดแรก (Primary Information Approach: PIA) และโครงการการจัดเก็บภาษี
ด้วยระบบใบกำ�กับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice)
    
๒) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพลังงาน ในรายงาน
การพิจารณาศึกษา เรือ่ ง แนวทางการแก้ไขปัญหากำ�ลังการผลิตไฟฟ้าสำ�รองทีส่ งู เกินความจำ�เป็นและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาพลังงานทดแทน
สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

33

   
๓) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการพลังงานในรายงาน
การพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางแผนพัฒนากำ�ลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙ (PDP 2015)
๔) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม
และการแรงงาน เรื่อง รายงานการศึกษาพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. ๒๕๔๒
   
๕) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ
  
๖) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ
การเงินและการคลัง และคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
พิจารณาศึกษา เรื่อง หลักประกันความมั่นคงด้านรายได้เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ : การเร่งรัดการดำ�เนินงานตาม
พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ของคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส สภาปฏิรูปแห่งชาติ
    
๗) รายงานผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
การปกครองท้องถิน่ รวม ๓ เรือ่ ง (การยกฐานะเทศบาลนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รูปแบบพิเศษ พร้อมทัง้
ข้อเสนอแนะ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของเมืองพัทยา และแนวทางการแก้ไข พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ และ
กรณีให้กำ�นันผู้ใหญ่บ้าน เป็นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำ�บลโดยตำ�แหน่งพร้อมทั้งข้อสังเกต)
    
๘) ผลการดำ�เนิ น การของสำ�นั ก งานผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น ตามข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะของคณะ
กรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง พิจารณารายงานการตรวจสอบการใช้จา่ ยงบประมาณโครงการมหกรรม
สินค้าเบอร์ ๕ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้วยการมอบคูปองส่วนลดซื้อสินค้าประหยัดพลังงาน มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท
    
๙) ผลการดำ�เนิ น การของคณะรั ฐ มนตรี ต ามรายงานผลการพิ จ ารณาศึ ก ษาของคณะกรรมาธิ ก าร
การเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง ประโยชน์และปัญหาของสภาเกษตรกรแห่งชาติ
  
๑๐) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  
๑๑) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการ
พาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน เรื่อง แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ�
  
๑๒) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสื่อสาร
มวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ และคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา ตามรายงาน
การพิจารณาศึกษา เรื่อง สะเต็มศึกษา (STEM Education) นโยบายเชิงรุกเพื่อพัฒนาเยาวชนและกำ�ลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์
๑๓) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการ
เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง ตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง ผลการพิจารณารายงานการตรวจสอบการใช้จา่ ย
งบประมาณโครงการมหกรรมสินค้าเบอร์ ๕ เยียวยาผู้ประสบอุทกภัยด้วยการมอบคูปองส่วนลดซื้อสินค้าประหยัด
พลังงาน มูลค่า ๒,๐๐๐ บาท
๑๔) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการปกครอง
ท้องถิน่ ตามรายงานผลการพิจารณาศึกษาระบบการบริหารงาน ระบบบริหารงบประมาณ ระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่
และระบบการจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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๑๕) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพลังงาน
ตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานทดแทน
๑๖) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาที่ดินป่าไม้ของชาติ
๑๗) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โครงการประดับธงในดวงใจ
๑๘) ผลการดำ�เนิ น การของคณะรั ฐ มนตรี ต ามข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมาธิ ก ารการพาณิ ช ย์
การอุตสาหกรรม และการแรงงาน ตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง มาตรการขับเคลื่อน SMEs และการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค
๑๙) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ
การเงินและการคลัง ตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒๐) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
มาตรการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่ตกค้างในประเทศไทย
๒๑) ผลการดำ�เนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการสังคม  กิจการเด็ก  เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมและ
พัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน
๓. ผลการดำ�เนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของทีป่ ระชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติในการพิจารณา
รายงานประจำ�ปีของหน่วยงาน (๑ เรื่อง)
- ผลการดำ�เนินการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตามข้อสังเกตของที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทำ�ด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจำ�ปี ๒๕๕๗

ตั้งกรรมาธิการสามัญและวิสามัญแทนตำ�แหน่งที่ว่าง (๑๖ คณะ)

			๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญแทนตำ�แหน่งที่ว่าง (๑๐ คณะ)
๑. คณะกรรมาธิการการเมือง
๒. คณะกรรมาธิการการคมนาคม
๓. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
๔. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
๕. คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
๖. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน
๗. คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
๘. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตำ�รวจ
๙. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
๑๐. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
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		๒. ตั้งกรรมาธิการวิสามัญแทนตำ�แหน่งที่ว่าง (๖ คณะ)
๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ก่อนรับหลักการ
๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง
๕. คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๖. คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
		
การเปลี่ยนผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจำ�สภานิติบัญญัติแห่งชาติในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๑ คณะ)
- ผู้แทนคณะกรรมาธิการการคมนาคม
		
การเปลี่ยนผู้แทนในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติซึ่งเป็นสัดส่วนกรรมาธิการ
จากคณะรัฐมนตรี (๑ คณะ)
- คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

สถานะการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
250
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ที่เสนอเขาสูการพิจารณาของ สนช.
ที่ สนช. รับหลักการในวาระที่หนึ่งแลว
ที่ สนช. ยังไมไดรับหลักการในวาระที่หนึ่ง
รางพระราชบัญญัติที่รอคณะกรรมการ ฯ พิจารณา
รางพระราชบัญญัติที่ตกไป
ที่อยูระหวางการพิจารณาของ สนช. ในวาระที่สอง
ที่อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว
ที่ สนช. ใหความเห็นชอบในวาระที่สามแลว
21
17
8
20

1
ขอมูล ณ วันจันทรที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาิกา
ฝายเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแหงชาติ
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182

งานด้านการควบคุมการบริหาราชการแผ่นดิน
โดย ส�ำนักการประชุม และส�ำนักกรรมาธิการ ๑, ๒, ๓

• ญัตติ
• กระทูถ้ าม
• การตัง้ คณะกรรมาธิการ
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ญัตติ
๑. พิจารณาแล้ว (๑๘ เรือ่ ง)
หัวข้อเรื่อง
๑. ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ (๙ เรื่อง)
    ๑) ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทาง
        การแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน
    ๒) ขอเสนอญัตติตงั้ คณะกรรมาธิการวิสามัญเพือ่ พิจารณาศึกษาการเข้าเป็น
        ภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดตั้งกองทุนระหว่าง
        ประเทศเพือ่ ชดใช้ความเสียหาย อันเนือ่ งมาจากมลพิษน�ำ้ มัน ค.ศ. ๑๙๙๒
    ๓) ขอเสนอญัตติตงั้ กรรมาธิการวิสามัญศึกษาการก�ำหนดอัตราโทษทางอาญา
        และรูปแบบในการร่างกฎหมาย
    ๔) ขอเสนอญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา
        การทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
    ๕) ขอเสนอญัตติให้ตงั้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา แก้ไขปัญหา
        ระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม
    ๖) ขอเสนอญัตติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตั้งถิ่นฐาน
        การผังเมือง และการพัฒนาเมือง
    ๗) ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทาง
        การแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
    ๘) ขอเสนอญัตติตงั้ คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
        ที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง
    ๙) ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูน
        สถาบันพระมหากษัตริย์ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติ
        แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๗/๑
๒. ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ (๒ เรื่อง)
    ๑) ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเพื่อปรับปรุง
        แก้ไขข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗
    ๒) ขอเสนอญัตติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาระเบียบของ
        ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี
        ปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙

38

สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

ผู้เสนอ
นายชาญวิทย์  วสยางกูร

พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ
นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์
พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ
นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ
นายสมชาย  แสวงการ

นายสมชาย  แสวงการ
นายสมชาย  แสวงการ

หัวข้อเรื่อง

ผู้เสนอ

๓. ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๑ เรื่อง) นายสมชาย  แสวงการ
    ขอเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
    พ.ศ. ๒๕๕๗
๔. ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติก�ำหนดประเด็นซักถาม ตามข้อบังคับ
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๕๔ วรรคสอง
(๖ เรื่อง)
กรณีถอดถอนนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล ออกจากต�ำแหน่ง (๖ เรื่อง)
    ๑) ขอเสนอญัตติเพื่อก�ำหนดประเด็นซักถาม ตามข้อบังคับการประชุม
        สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๕๔ วรรคสอง
    ๒) ขอเสนอญัตติเพื่อก�ำหนดประเด็นซักถาม ตามข้อบังคับการประชุม    
        สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๕๔ วรรคสอง
    ๓) ขอเสนอญัตติเพื่อก�ำหนดประเด็นซักถาม ตามข้อบังคับการประชุม
        สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๕๔ วรรคสอง
    ๔) ขอเสนอญัตติเพื่อก�ำหนดประเด็นซักถาม ตามข้อบังคับการประชุม
        สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๕๔ วรรคสอง
    ๕) ขอเสนอญัตติเพื่อก�ำหนดประเด็นซักถาม ตามข้อบังคับการประชุม
        สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๕๔ วรรคสอง
    ๖) ขอเสนอญัตติเพื่อก�ำหนดประเด็นซักถาม ตามข้อบังคับการประชุม
        สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๕๔ วรรคสอง

พลเอก มารุต  ปัขโชตะสิงห์
นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์
พลเอก อดุลยเดช  อินทะพงษ์
รองศาสตราจารย์ทวีศกั ดิ  ์ สูทกวาทิน
พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม
นายกิตติ  วะสีนนท์
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กระทู้ถาม
ก. กระทูถ้ ามสด ไม่มี
ข. กระทูถ้ ามทัว่ ไป จำ�นวน ๓๖ เรือ่ ง
(๑) ตอบแล้ว (๓๒ กระทู)้
ครั้งที่

วัน
เดือน
ปี

หัวข้อ

ผู้ตั้งค�ำถาม

๔๗/๒๕๕๘

๗
๑. ปัญหาเงินกองทุนช่วยเหลือครู
สิงหาคม และบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค.)
๒๕๕๘

๕๔/๒๕๕๘

๓
๒. ความคืบหน้าการด�ำเนินคดีทางแพ่ง นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ   นายกรัฐมนตรี
กันยายน ต่อผู้กระท�ำความผิดโครงการรับจ�ำน�ำ
๒๕๕๘ ข้าว

๕๔/๒๕๕๘

๓. ความรับผิดของบุคลากรทางการ นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์
๓
กันยายน แพทย์ ผูป้ ระกอบวิชาชีพเวชกรรมและ
๒๕๕๘ สถานพยาบาลที่ด�ำเนินการก่อน
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิด
โดยอาศัยเทคโนโลยีชว่ ยการเจริญพันธุ์
ทางการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้บังคับ

๖๐/๒๕๕๘

๘
ตุลาคม
๒๕๕๘

๔. การด�ำเนินการตามแผนพัฒนาเด็ก คุณหญิงทรงสุดา  ยอดมณี   รัฐมนตรีว่าการ
และเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ กระทรวง
๒๕๕๙ อย่างเป็นรูปธรรม
การพัฒนาสังคม
และความมั่นคง
ของมนุษย์

๖๒/๒๕๕๘

๑๕
ตุลาคม
๒๕๕๘

๕. ความเหมาะสมในการพิจารณา
นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์   รัฐมนตรีว่าการ
การขอรับความช่วยเหลือจากกองทุน
กระทรวงยุติธรรม
ยุติธรรม
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ถามนายก
รัฐมนตรี/
รัฐมนตรี
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รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
ศึกษาธิการ

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
สาธารณสุข

ครั้งที่
๖๔/๒๕๕๘

วัน
เดือน
ปี

ผู้ตั้งค�ำถาม

๖. นโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์
ที่มีภาวะพึ่งพิง

นายกรัฐมนตรี

๖๗/๒๕๕๘

๖
๗. มาตรการในการจัดการเกี่ยวกับ นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์
พฤศจิกายน คลังเก็บสินค้าข้าวในโครงการรับจ�ำน�ำ
๒๕๕๘ ข้าว

นายกรัฐมนตรี

๗๑/๒๕๕๘

๘. ปัญหาการทุจริตในโครงการบัตร
๒๖
พฤศจิกายน สินเชื่อเกษตรกร
๒๕๕๘

นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ

นายกรัฐมนตรี

๗๓/๒๕๕๘

๑๗
๙. มาตรการเกี่ยวกับการเรียกคืนและ นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์
ธันวาคม ป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้
๒๕๕๘

นายกรัฐมนตรี

๗๓/๒๕๕๘

๑๗
๑๐. การแก้ปญ
ั หาภัยแล้ง และนโยบาย พลเอก ดนัย  มีชูเวท
ธันวาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๕๕๘

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

๗๕/๒๕๕๘

๒๔
๑๑. ปัญหาบริษัทประกันภัยโฆษณา
ธันวาคม เกินจริง หรือปิดบังข้อเท็จจริง
๒๕๕๘

นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์

นายกรัฐมนตรี

๗๖/๒๕๕๘

๒๕
๑๒. นโยบายโครงการรับจ�ำน�ำข้าว
ธันวาคม
๒๕๕๘

กิตติศักดิ์  รัตนวราหะ

นายกรัฐมนตรี

๒/๒๕๕๙

๑๕
๑๓. ปัญหาความแออัดของผู้ป่วยนอก นายเจตน์ ศิรธรานนท์
มกราคม ทีเ่ ข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสังกัด
๒๕๕๙ กระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
สาธารณสุข

๔/๒๕๕๙

๒๒
มกราคม
๒๕๕๙
๒๒
มกราคม
๒๕๕๙

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
ศึกษาธิการ
นายกรัฐมนตรี

๔/๒๕๕๙

๒๙
ตุลาคม
๒๕๕๘

หัวข้อ

ถามนายก
รัฐมนตรี/
รัฐมนตรี

๑๔. นโยบายการพัฒนาคุณภาพการ นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์
ศึกษาเพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจให้คนไทย
๑๕. นโยบายการบริหารจัดการ
และดูแลรักษาแหล่งมรดกโลกของ
ประเทศไทย

นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร
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ครั้งที่

วัน
เดือน
ปี

หัวข้อ

ผู้ตั้งค�ำถาม

ถามนายก
รัฐมนตรี/
รัฐมนตรี

๖/๒๕๕๙

๒๙
๑๖. ปัญหาผลิตภัณฑ์จากยางพารา พันต�ำรวจโท พงษ์ชยั วราชิต รัฐมนตรีว่าการ
มกราคม ทีม่ รี าคาสูงกว่าต้นทุนการผลิตทีแ่ ท้จริง
กระทรวงพาณิชย์
๒๕๕๙

๑๓/๒๕๕๙

๑๗. ปัญหาสัญญาด�ำเนินกิจการ
๒๖
กุมภาพันธ์ ดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ
๒๕๕๙ (สัมปทานดาวเทียมไทยคม)

พลเรือเอก ทวีวุฒิ
พงศ์พิพัฒน์  

๑๕/๒๕๕๙

๔
มีนาคม
๒๕๕๙

๒๓/๒๕๕๙

๘
๑๙. มาตรการป้องกันและระงับ
เมษายน การเกิดอัคคีภัยในอาคารสูง
๒๕๕๙

พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม   นายกรัฐมนตรี

๒๓/๒๕๕๙

๘
เมษายน
๒๕๕๙
๒๒
เมษายน
๒๕๕๙

๒๐. ความปลอดภัยของการจราจร
ทางบก

นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ   นายกรัฐมนตรี

๒๑. โครงการเกษตรครบวงจรใน
สถานการณ์ภัยแล้ง  

นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ   นายกรัฐมนตรี

๒๕/๒๕๕๙

๑๘. ปัญหาข้าราชการระดับสูงที่ด�ำรง นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์  
ต�ำแหน่งเป็นกรรมการในองค์การของ
รัฐหรือรัฐวิสาหกิจได้รับผลประโยชน์
ทับซ้อนจากบริษัทเอกชน

นายกรัฐมนตรี

๒๗/๒๕๕๙

๒๙
๒๒. ปัญหาการค้างช�ำระหนี้กองทุน
เมษายน เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
๒๕๕๙

๒๗/๒๕๕๙

๒๓. สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทย นายเจตน์ ศิรธรานนท์
๒๙
เมษายน
๒๕๕๙

๓๓/๒๕๕๙

๓
๒๔. เหมืองแร่ทองค�ำในจังหวัดพิจิตร นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
มิถุนายน
๒๕๕๙

นายกรัฐมนตรี

๓๗/๒๕๕๙

๑๗
๒๕. มาตรการแก้ปัญหาเด็กนักเรียน นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
มิถุนายน ออกนอกระบบการศึกษากลางคัน
๒๕๕๙

นายกรัฐมนตรี
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นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์  

นายกรัฐมนตรี
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นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม

ครั้งที่

วัน
เดือน
ปี

หัวข้อ

ผู้ตั้งค�ำถาม

ถามนายก
รัฐมนตรี/
รัฐมนตรี

๓๗/๒๕๕๙

๑๗
๒๖. นโยบายการจัดเก็บเงินประกัน
มิถุนายน และค่าบริการการใช้ไฟฟ้า
๒๕๕๙

นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ   นายกรัฐมนตรี

๔๑/๒๕๕๙

๑
๒๗. แนวคิดการยกเลิกสวัสดิการ
กรกฎาคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
๒๕๕๙

นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์  

นายกรัฐมนตรี

๔๓/๒๕๕๙

๒๘. การอ�ำนวยความสะดวกแก่
๘
กรกฎาคม ผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการสวนลุมพินี
๒๕๕๙

พลต�ำรวจเอก พิชิต
ควรเดชะคุปต์  

นายกรัฐมนตรี

๔๓/๒๕๕๙

๘
๒๙. นโยบายเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์  
กรกฎาคม และค่าธรรมเนียมของธนาคารพาณิชย์
๒๕๕๙

นายกรัฐมนตรี

๔๓/๒๕๕๙

นายเจตน์  ศิรธรานนท์
๘
๓๐. การด�ำเนินงานของหน่วยงาน
กรกฎาคม ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
๒๕๕๙ อ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

นายกรัฐมนตรี

๔๖/๒๕๕๙

๒๙
๓๑. ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่า  
กรกฎาคม
๒๕๕๙

นายกรัฐมนตรี

๔๘/๒๕๕๙

๕
๓๒. นโยบายเรียกค่าเสียหายในโครงการ นายสมชาย  แสวงการ
สิงหาคม จ�ำน�ำข้าวรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์
๒๕๕๙ ชินวัตร

นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์  

นายกรัฐมนตรี
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(๒) ตกไป (๔ กระทู)้
หัวข้อ

ผู้ตั้งค�ำถาม

ถามนายก
รัฐมนตรี/
รัฐมนตรี

หมายเหตุ

๑.  ปัญหาผลิตภัณฑ์จากยางพาราที่มี พันต�ำรวจโท พงษ์ชยั   วราชิต รัฐมนตรีว่าการ ตกไป เนื่องจาก
ราคาสูงกว่าต้นทุนการผลิตที่แท้จริง
กระทรวงพาณิชย์ มีหนังสือขอถอน
วันที่ ๘ ธันวาคม
๒๕๕๘
๒.  ปัญหาผลกระทบจากความล่าช้า พลเอก อดุลยเดช  อินทะพงษ์ นายกรัฐมนตรี ตกไป เนื่องจาก
ในการออกกฎหมายล�ำดับรอง
มีหนังสือขอถอน
วันที่ ๕ มกราคม
๒๕๕๙
๓.  ปัญหาการจุดบัง้ ไฟ และการปล่อย พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์   รัฐมนตรีว่าการ ตกไป เนื่องจาก
มีหนังสือขอถอน
โคมลอยที่ส่งผลกระทบต่อความ
สังขพงศ์
กระทรวง
คมนาคม
วันที่ ๑๓
ปลอดภัยในกิจการการเดินอากาศ
มกราคม ๒๕๕๙
๔.  ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน
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รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ตกไป เนื่องจากมี
หนังสือขอถอน
วันที่ ๑๖
มิถุนายน ๒๕๕๙

การตั้งคณะกรรมาธิการ
คณะกรรมาธิการสามัญประจำ�สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ด้วยในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุม
ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจำ�สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำ�นวน ๑๖ คณะ ตามข้อบังคับการประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๔ วรรคสอง โดยสรุปผลการดำ�เนินงานตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนี้

๑. คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

มีอำ�นาจหน้าทีพ่ จิ ารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระทำ�กิจการ พิจารณา
สอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง รวมทั้งการดำ�เนินการบริหารจัดการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ
กรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย
๑. นายกล้านรงค์  จันทิก
  
ประธานคณะกรรมาธิการ
๒. นายกิตติ  วะสีนนท์
  
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
๓. นายศิระชัย  โชติรัตน์
  
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
๔. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน
  
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
๕. ศาสตราจารย์สมคิด  เลิศไพฑูรย์   
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
๖. นายนิพนธ์  นราพิทักษ์กุล
  
โฆษกคณะกรรมาธิการ
๗. พลเอก ธีรเดช  มีเพียร
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๘. นายสีมา  สีมานันท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๙. พลเรือเอก กฤษฎา  เจริญพานิช   
กรรมาธิการ
         ๑๐. พลเอก จิรพงศ์  วรรณรัตน์
  
กรรมาธิการ
         ๑๑. พลโท เทพพงศ์  ทิพยจันทร์
  
กรรมาธิการ
         ๑๒. พลเอก นพดล  อินทปัญญา
  
กรรมาธิการ
         ๑๓. นางนิพัทธา  อมรรัตนเมธา
  
กรรมาธิการ
         ๑๔. ร้อยตำ�รวจตรี พงษ์นิวัฒน์  ยุทธภัณฑ์บริภาร
กรรมาธิการ
         ๑๕. พลเอก พิสิทธิ์  สิทธิสาร
  
กรรมาธิการ
         ๑๖. ศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์  วรรณแสง
กรรมาธิการ
       
๑๗. นายยุทธนา  ทัพเจริญ
  
กรรมาธิการ
         ๑๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  
กรรมาธิการ
         ๑๙. นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลย์
  
กรรมาธิการ
         ๒๐. นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล
  
กรรมาธิการ
         ๒๑. พลอากาศเอก อาคม  กาญจนหิรัญ  
กรรมาธิการ *
หมายเหตุ : พลเอก บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์ และพลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ ลาออกจากการเป็นกรรมาธิการ
ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ และในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน
๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติตั้ง พลอากาศเอก อาคม  กาญจนหิรัญ เป็นกรรมาธิการแทนตำ�แหน่งที่ว่าง
สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
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ผลการดำ�เนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จำ�นวน ๔ คณะ ประกอบด้วย
๑) คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง
๒) คณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง
๓) คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
๔) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการอำ�นวยความยุติธรรม
๒. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑) การจัดทำ�ความเห็นเกีย่ วกับร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำ�ถามทีเ่ ห็นสมควรให้มกี ารออกเสียงประชามติ   
๒) การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตมิ าตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เป็นการศึกษาล่วงหน้าก่อนที่ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ)
๓) การพิจารณาศึกษาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
๔) พิจารณาเรื่องร้องเรียน เรื่อง เป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ตามประมวลกฎหมายอาญา  
๕) พิจารณาเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นคำ�ถามเพิ่มเติม
๓. การจัดทำ�รายงานการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ไม่มี
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๒. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติิ
มีอำ�นาจหน้าทีพ่ จิ ารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบัญญัติ กระทำ�กิจการ พิจารณา
สอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการปกครองการบริหารราชการแผ่นดิน การพัฒนาระบบราชการ รวมทั้ง
การจัดระบบบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ตลอดจนการป้องกันและรักษา
ความมั่นคงของประเทศ และกิจการทหาร กรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย
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๑. พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
๒. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร
๓. พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์
๔. นายปรีชา วัชราภัย
๕. พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
๖. พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์
๗. ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์
๘. พลเอก สุชาติ หนองบัว
๙. พลเอก อู้ด เบื้องบน
๑๐. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ
๑๑. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา
๑๒. คุณพรทิพย์ จาละ
๑๓. นายสีมา สีมานันท์
๑๔. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
๑๕. พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์
๑๖. นายดิสทัต  โหตระกิตย์
๑๗. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
๑๘. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์
๑๙. นายพรศักดิ์ เจียรณัย
๒๐. นายศิระชัย โชติรัตน์
๒๑. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง
๒๒. พลเอก สุนทร ขำ�คมกุล
๒๓. พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์
๒๔. นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ
๒๕. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
๒๖. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ

ประธานคณะกรรมาธิการ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ
โฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
โฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
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ผลการดำ�เนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการและคณะทำ�งาน ประกอบด้วย
๑) คณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดินและการพัฒนาระบบราชการ
๒) คณะอนุกรรมาธิการการจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย
๓) คณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศ และกิจการทหาร
๔) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการกำ�กับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ
๕) คณะทำ�งานพิจารณารับเรื่องราวร้องทุกข์ ๖
๖) คณะทำ�งานศึกษามาตรฐานการจัดทำ�แผนที่ที่ดินของรัฐ
๗) คณะทำ�งานรวบรวมและจัดทำ�เอกสารสนับสนุนคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดินสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ
๒. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑) รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปความมั่นคง  กรณีระบบตรวจคนเข้าเมืองที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง
๒) รายงานพิจารณาศึกษา เรื่อง กลไกการกำ�กับดูแลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ
๓. การจัดทำ�รายงานการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑) รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอการคัดเลือกและแต่งตั้งปลัดกระทรวง และอธิบดี
๒) รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง มาตรฐานการจัดทำ�แผนที่ที่ดินของรัฐ
๓) รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง การจัดสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
๔) รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง ข้อเสนอเพือ่ พัฒนาการจัดหน่วยงานของภาครัฐในรูปหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU)
๕) รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง การติดตามผลการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตกิ ารอำ�นวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
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ประมวลภาพกิจกรรมคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
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๓. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุตธิ รรมและกิจการตำ�รวจ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจ มีอํานาจหน้าที่พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัตกิ ระทาํ กิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
ระบบกฎหมาย กระบวนการยุตธิ รรม ตลอดจนสิทธิมนุษยชนและการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค รวมทัง้ กิจการตาํ รวจ กรรมาธิการ
คณะนี้ ประกอบด้วย
๑. พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ
๒. พลตำ�รวจโท บุญเรือง  ผลพานิชย์
๓. ร้อยตำ�รวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร
๔. พันตำ�รวจโท พงษ์ชัย  วราชิต
๕. พลเอก องอาจ  พงษ์ศักดิ์
๖. นายมนตรี  ศรีเอี่ยมสะอาด
๗. พลเรือเอก กฤษฎา  เจริญพานิช
๘. พลตำ�รวจเอก พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ
๙. พลเอก เลิศฤทธิ์  เวชสวรรค์
๑๐. นางกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์
๑๑. นายฉัตรชัย  ปิยะสมบัติกุล
๑๒. พลตำ�รวจเอก ชัชวาลย์  สุขสมจิตร์
๑๓. พลตำ�รวจเอก จักรทิพย์  ชัยจินดา
๑๔. ศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์  วรรณแสง
๑๕. นายภาณุ  อุทัยรัตน์
๑๖. นายวรพล  โสคติยานุรักษ์
๑๗. พลตำ�รวจโท วิบูลย์  บางท่าไม้
๑๘. พลโท สมโภชน์  วังแก้ว
๑๙. พลตำ�รวจเอก สมยศ  พุ่มพันธุ์ม่วง
๒๐. พลเอก สุชาติ  หนองบัว
๒๑. นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช
๒๒. พลตำ�รวจเอก เอก  อังสนานนท์
๒๓. นายธานี  อ่อนละเอียด

ประธานคณะกรรมาธิการ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
โฆษกคณะกรรมาธิการ
กรรมาธิการและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ  
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
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ผลการดำ�เนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จำ�นวน ๕ คณะ ประกอบด้วย
๑) คณะอนุกรรมาธิการการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๒) คณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค
๓) คณะอนุกรรมาธิการกิจการตำ�รวจ
๔) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(แก้ไข
บทบัญญัตขิ องกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการกระทำ�ความผิดเพือ่ จำ�หน่าย และอัตราโทษความผิดเกีย่ วกับการผลิต นำ�เข้า หรือ
ส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑)
๕) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม

แห่งรัฐ)

๒. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑) ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
๒) การปฏิรูปสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
๓) ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กำ�หนดความผิดต่อประมุข

๔) ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรปู กฎหมาย เรือ่ ง แผนนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นด้าน “สถานการณ์
การค้าหญิงกับกระบวนการยุติธรรม”
๕) ความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง การปฏิรูประบบการสอบสวนคดี
พิเศษ
๖) พันโท แพทย์หญิงกมลพรรณ ชีวพันธุ์ศรี ขอให้พิจารณากรณีปัญหาความชอบด้วยกฎหมายและขัดต่อ
อนุสญ
ั ญาของสหประชาชาติของพระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตมิ าตรฐานสำ�หรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘
๓. การจัดทำ�รายงานการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขบทบัญญัติ
ของกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทำ�ความผิดเพื่อจำ�หน่าย และอัตราโทษความผิดเกี่ยวกับการผลิต นำ�เข้า หรือส่งออก
ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑)
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๔. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีอำ� นาจหน้าทีพ่ จิ ารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบัญญัติ กระท�ำกิจการ พิจารณา
สอบสวน หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการปกครองท้องถิน่ การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กร
ปกครองท้องถิน่ การก�ำกับดูแล การส่งเสริม และการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย ก�ำหนดแผนและขัน้ ตอนการกระจาย
อ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยต้องค�ำนึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศโดยส่วนรวม
รวมทั้งการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย
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๑. พลโท ชาญชัย  ภู่ทอง
๒. นายชาญวิทย์  วสยางกูร
๓. นายบัญญัติ  จันทน์เสนะ
๔. พลเอก พิรุณ  แผ้วพลสง
๕. พลเอก ศุภวุฒิ  อุตมะ
๖. พลเอก กิตติ  อินทสร
๗. พลโท เทพพงศ์  ทิพยจันทร์
๘. พลเอก ธีรชัย  นาควานิช
๙. ศาสตราจารย์สมคิด  เลิศไพฑูรย์
๑๐. ศาสตราจารย์นิสดารก์  เวชยานนท์
๑๑. นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ
๑๒. พลเอก ไตรรัตน์  รังคะรัตน
๑๓. พลเรือเอก ยุทธนา  ฟักผลงาม
๑๔. พลตรี กลชัย  สุวรรณบูรณ์
๑๕. พลเอก ไพชยนต์  ค้าทันเจริญ
๑๖. พลเอก อักษรา  เกิดผล
๑๗. พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ
๑๘. พลเอก นิวัติ  ศรีเพ็ญ
๑๙. นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ
๒๐. นายนิรวัชช์  ปุณณกันต์
๒๑. พลโท อภิรัชต์  คงสมพงษ์

ประธานคณะกรรมาธิการ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
โฆษกคณะกรรมาธิการ
รองโฆษกคณะกรรมาธิการ
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
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ผลการด�ำเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ�ำนวน ๓ คณะ ประกอบด้วย
๑) คณะอนุกรรมาธิการการก�ำกับดูแล ติดตาม และตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๒) คณะอนุกรรมาธิการการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๓) คณะอนุกรรมาธิการการประสานภารกิจสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านการปกครองท้องถิ่น
อนึง่   ภายหลังจากทีค่ ณะอนุกรรมาธิการทัง้ สามคณะดังกล่าวข้างต้นได้จดั ท�ำรายงานเสนอต่อคณะกรรมาธิการ
แล้ว ในคราวประชุมคณะกรรมาธิก าร ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๘ วั นพุ ธที่ ๑๔ ตุ ล าคม ๒๕๕๘ ที่ ประชุ ม ได้ มีม ติ ให้ ค ณะ
อนุกรรมาธิการทั้งสามคณะสิ้นสุดการด�ำเนินงาน และตั้งคณะอนุกรรมาธิการขึ้นใหม่ จ�ำนวน ๓ คณะ ประกอบด้วย
๑) คณะอนุกรรมาธิการด้านการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป
๒) คณะอนุกรรมาธิการด้านการมีส่วนร่วมและการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษ
๓) คณะอนุกรรมาธิการด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑) เรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณี ถูกไล่ออกจากต�ำแหน่งก�ำนันและผู้ใหญ่บ้านโดยไม่เป็นธรรม
๒) เรือ่ งร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณี นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวง ใช้อำ� นาจ
ส่อไปในทางมิชอบ
๓) เรื่องร้องเรียนขอยื่นเอกสารข้อเท็จจริง เพื่อร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม
๔) เรื่องร้องเรียน กรณี ผู้บริหารเทศบาลต�ำบลบางบ่อ ใช้อ�ำนาจหน้าที่กลั่นแกล้งโดยมิชอบ  
๕) เรือ่ งร้องเรียนขอความเป็นธรรมจากการบุกรุกทีด่ นิ ของทางเทศบาลต�ำบลล�ำปลายมาศ จังหวัดบุรรี มั ย์  
๖) เรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีน�้ำมันเชื้อเพลิงขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยะลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส
๗) เรือ่ งร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษีมลู ค่าเพิม่ ตามประกาศคณะกรรมการการกระจาย
อ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๘) เรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
๙) เรื่องร้องเรียนขอให้ด�ำเนินการติดตามผลการสอบสวนทางวินัย ผู้อ�ำนวยการกองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลคลองสี่ อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๑๐) เรือ่ งร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณีนายกเทศมนตรีและรองนายกเทศมนตรีเมืองคลองหลวงใช้อำ� นาจ
ส่อไปในทางมิชอบ
         ๑๑) เรื่องร้องเรียนขอให้ทบทวนร่างพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
          ๑๒) เรือ่ งร้องเรียนของประชาชนเทศบาลต�ำบลบางบ่อ กรณีการบริหารงบประมาณของเทศบาลต�ำบลบางบ่อ
จังหวัดสมุทรปราการ ไม่โปร่งใส และไม่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมาย
          ๑๓) เรือ่ งร้องเรียนร้องทุกข์และขอความเป็นธรรมกรณีสอบคัดเลือกผูบ้ ริหารสถานศึกษา องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา
         ๑๔) เรื่องร้องเรียนขอให้ด�ำเนินการติดตามผลการสอบสวนทางวินัย ผู้อ�ำนวยการกองคลัง เทศบาลเมือง
ลาดสวาย อ�ำเภอล�ำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
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๑๕) เรื่องร้องเรียนขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ภาค ๕
การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๑๔๗
         ๑๖) เรื่องร้องเรียนการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         ๑๗) เรื่องร้องเรียน กรณี ปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดอุดรธานี
         ๑๘) เรือ่ งร้องเรียน กรณี ข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา          
๑๙) เรือ่ งร้องเรียนขอให้ตรวจสอบหน่วยงานและบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องในการก่อสร้างอาคารสูง เชิงเขาพระต�ำหนัก
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
         ๒๐) พิจารณาศึกษา วิเคราะห์ และติดตามการก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ปัญหาการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
         ๒๑) พิจารณาศึกษาการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีภารกิจตาม
แผนปฏิบัติการก�ำหนดขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ และฉบับที่ ๒ ที่ยัง
ไม่ถ่ายโอน
๓. การจัดท�ำรายงานการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑) รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปรูปแบบการปกครองท้องถิ่นของเมืองท่องเที่ยว
๒) รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตบิ ำ� เหน็จ บ�ำนาญ ข้าราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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๕. คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท�ำกิจการ
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการจัดการศึกษา การวิจยั การพัฒนา การศึกษาของชาติ การส่งเสริม
โอกาสทางการศึกษา การศึกษาในส่วนสาระการเรียนรู้ การกูย้ มื เงินเพือ่ การศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา รวมทัง้
การส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนากีฬาของชาติ ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการกีฬา กรรมาธิการ
คณะนี้ ประกอบด้วย
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๑. นายตวง  อันทะไชย
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ
๓. พลเอก องอาจ  พงษ์ศักดิ์
๔. นายวิทวัส  บุญญสถิตย์
๕. พลตรี จารึก  อารีราชการัณย์
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์
๗. นายปรีชา  บัววิรัตน์เลิศ
๘. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์  วรรณรัตน์
๙. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ
๑๐. พลเอก อู้ด  เบื้องบน
๑๑. ศาสตราจารย์ภิรมย์  กมลรัตนกุล
๑๒. รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย
๑๓. นายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์
๑๔. พลเอก จีระศักดิ์  ชมประสพ
๑๕. พลเรือเอก ชุมพล  วงศ์เวคิน
๑๖. รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล
๑๗. ศาสตราจารย์คลินิกนิเวศน์  นันทจิต
๑๘. พลเรือเอก ณะ  อารีนิจ
๑๙. พลเรือเอก พิจารณ์  ธีรเนตร
๒๐. พลอากาศเอก เพิ่มเกียรติ  ลวณะมาลย์
๒๑. นายวีระศักดิ์  ฟูตระกูล
๒๒. รองศาสตราจารย์วุฒิชัย  กปิลกาญจน์
๒๓. นายสมพร  เทพสิทธา
๒๔. พลเอก อดุลยเดช  อินทะพงษ์
๒๕. พลอากาศเอก อานนท์  จารยะพันธุ์
๒๖. พลเอก อุดมชัย  ธรรมสาโรรัชต์

ประธานคณะกรรมาธิการ  
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง  
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง  
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม  
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่  
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า  
เลขานุการคณะกรรมาธิการ  
โฆษกคณะกรรมาธิการ  
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ  
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ  
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ  
กรรมาธิการ  
กรรมาธิการ  
กรรมาธิการ  
กรรมาธิการ  
กรรมาธิการ  
กรรมาธิการ  
กรรมาธิการ  
กรรมาธิการ  
กรรมาธิการ  
กรรมาธิการ  
กรรมาธิการ  
กรรมาธิการ  
กรรมาธิการ  
กรรมาธิการ  
กรรมาธิการ  
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ผลการด�ำเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ�ำนวน ๔ คณะ ประกอบด้วย
๑) คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) คณะอนุกรรมาธิการการกีฬา
๓) คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษาและการอาชีวศึกษา
๔) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาแนวทางปฏิรูปการอาชีวศึกษา
๒. การแต่งตั้งคณะท�ำงาน จ�ำนวน ๑๕ คณะ ประกอบด้วย
๑) คณะท�ำงานปฏิรปู การศึกษาขององค์กรหรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา
๒) คณะท�ำงานประสานงานและขับเคลือ่ นเวทีเสวนาโครงการสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพบประชาชน
(เสวนา ๔ ภูมภิ าค)
๓) คณะท�ำงานจัดท�ำรายงานรวบรวมข้อมูลการเสวนา ๔ ภูมภิ าค
๔) คณะท�ำงานการจัดท�ำข้อมูลการปฏิรปู การศึกษาในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
๕) คณะท�ำงานจัดท�ำร่างปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา
๖) คณะท�ำงานเพือ่ จัดท�ำร่างพระราชบัญญัตโิ รงเรียนพระปริยตั ติ ธิ รรม แผนกสามัญ
๗) คณะท�ำงานตัดสินการประกวดหนังสัน้ เรือ่ ง “ครูพนั ธุใ์ หม่”
๘) คณะท�ำงานจัดท�ำยุทธศาสตร์ปฏิรปู การศึกษาของประเทศไทย
๙) คณะท�ำงานจัดท�ำยุทธศาสตร์ดา้ นการสนับสนุนและส่งเสริมสถานศึกษานิตบิ คุ คล
        
๑๐) คณะท�ำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
        
๑๑) คณะท�ำงานกิจการลูกเสือ
       
๑๒) คณะท�ำงานศึกษาแนวทางการปฏิรปู การอาชีวศึกษา
        
๑๓) คณะท�ำงานปฏิรปู การด�ำเนินงานของหน่วยงานทางการศึกษา
        
๑๔) คณะท�ำงานเพือ่ พิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....  
        
๑๕) คณะท�ำงานยกร่างแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาตามร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย
๓. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
				๑. การพิจารณาด้านการศึกษา
๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง  “การจัดท�ำยุทธศาสตร์ปฏิรปู การศึกษาของประเทศด้านการศึกษา”
(อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ และเตรียมเสนอต่อ สนช.)
๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง “แนวทางการปฏิรปู การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดน
ภาคใต้” (ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุม สนช. ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘)
๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง “ยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารจัดการกิจการลูกเสืออย่างมี
ประสิทธิภาพ” (อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ และเตรียมเสนอต่อ สนช.)
๔) รายงานผลการเดินทางไปศึกษาดูงาน เรือ่ ง “แนวทางการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาลักษณะนิสยั
เด็กไทยในศตวรรษที่ ๒๑” (จัดท�ำเป็นเล่มเอกสารเผยแพร่เสร็จเรียบร้อยแล้ว)
๕) รายงานผลการเดินทางศึกษาดูงาน เรือ่ ง “แนวทางการพัฒนาสนามกีฬาและแหล่งเรียนรูด้ า้ นการกีฬา
ในพื้นที่จังหวัดยะลา” (จัดท�ำเป็นเล่มเอกสารเผยแพร่เสร็จเรียบร้อยแล้ว)
๖) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” (ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุม สนช. ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๘ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ ตุลาคม
๒๕๕๘)
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จังหวัด

๗) พิจารณาศึกษา เรือ่ ง การสร้างเครือข่ายเพือ่ ขยายผลการยกระดับคุณภาพการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในระดับ

๘) รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง “แนวทางการสนับสนุน และส่งเสริมโรงเรียนนิตบิ คุ คล (รูปแบบใหม่)”
(ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุม สนช. ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๙ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙)
๙) รายงานพิจารณาศึกษา เรือ่ ง “แนวทางการพัฒนาระบบมาตรฐานวิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู” (ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุม สนช. ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
  
๑๐) พิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งสถาบันพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแห่งชาติ
        
๑๑) พิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการบริหารจัดการกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค
        
๑๒) พิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. ....
        
๑๓) พิจารณาศึกษา เรือ่ ง แนวทางการพัฒนาและยกระดับสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพผูบ้ ริหารสถานศึกษา
(อยู่ระหว่างการจัดท�ำรายงานเสนอต่อ สนช.)
        
๑๔) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปการศึกษา สรุปจากการรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับการจัดท�ำกรอบแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษา (เสวนา ๔ ภูมิภาค) ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พบประชาชน” (ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุม สนช. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
        
๑๕) รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง การจัดการการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในประเทศไทย (อยูร่ ะหว่าง
การจัดเตรียมรายงานเสนอต่อ สนช.)
        
๑๖) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
(อยู่ระหว่างการจัดเตรียมรายงานเสนอต่อ สนช.)
       
๑๗) รายงานพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดอาณาบริเวณศึกษา (Area Studies) ของสถาบัน
อุดมศึกษา (อยู่ระหว่างการจัดเตรียมรายงานเสนอต่อ สนช.)
        
๑๘) พิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหาการอาชีวศึกษา
        
๑๙) พิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลก�ำลังคนอาชีวศึกษา
(www.v-cop.net) (อยู่ระหว่างการจัดเตรียมรายงานเสนอต่อ สนช.)  
        
๒๐) พิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา
        
๒๑) พิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้สื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน”
        
๒๒) พิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคนิคไทย - เยอรมัน
        
๒๓) พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เกี่ยวกับการด�ำเนินงานของกิจการ
ลูกเสือไทย
        
๒๔) พิจารณา เรื่อง การประกวดหนังสั้น เรื่อง “ครูพันธุ์ใหม่” (ตัดสินการประกวด และมอบรางวัล
เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙)
        
๒๕) พิจารณาให้ความเห็นร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....   
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๒. การพิจารณาศึกษาด้านกีฬา
๑) พิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งกระทรวงกีฬา
๒) พิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ
๓) พิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมกีฬาอาชีพ
๔) พิจารณาศึกษา เรือ่ ง การตอบแทนนักกีฬาและผูฝ้ กึ สอนทีป่ ระกอบคุณประโยชน์ให้กบั ประเทศชาติ
๕) พิจารณาศึกษา เรือ่ ง การออกข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ เพือ่ รองรับการปฏิบตั งิ าน
ภายใต้พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๖) พิจารณาศึกษาข้อมูลร่างพระราชบัญญัตวิ ชิ าชีพบุคลากรการกีฬา พ.ศ. .... ซึง่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬาได้นำ� ส่งมายังคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เพือ่ ทราบและพิจารณาสาระส�ำคัญของร่าง
พระราชบัญญัติวิชาชีพบุคลากรการกีฬา พ.ศ. ....  ในเบื้องต้น
๗) พิจารณาศึกษาและติดตาม เรื่อง การด�ำเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย
๘) พิจารณาศึกษา เรือ่ ง พระราชบัญญัตกิ ารกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และสภาพการบังคับใช้
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมาย
๙) พิจารณาศึกษาและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านกีฬา  
ศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม เรื่อง การจัดท�ำแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒๕๖๔) และร่างแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
        
๑๐) พิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายกีฬาแห่งชาติ (คกช.)
       
๑๑) พิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ
        
๑๒) พิจารณาศึกษา เรื่อง การทบทวนการถ่ายโอนภารกิจในการดูแลสนามกีฬาระดับจังหวัดให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอโดย ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
        
๑๓) พิจารณาศึกษา เรือ่ ง การสนับสนุนแนวทางการจัดเก็บเงินบ�ำรุงกองทุนจากผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีของ
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เสนอโดย ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย
        
๑๔) พิจารณาศึกษา เรือ่ ง แนวทางในการพัฒนาสนามกีฬาและแหล่งเรียนรูด้ า้ นการกีฬาในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ยะลา
        
๑๕) พิจารณาศึกษา เรื่อง สิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับภาษีกีฬาอาชีพ
๑๖) พิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมขวัญและก�ำลังใจแก่นักกีฬาไทย
๓. การพิจารณาเรื่องร้องเรียน
๑) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน กรณี ขอความเป็นธรรมในการจัดการทีไ่ ม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
๒) พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี ขอความเป็นธรรมกรณีการสอบผู้บริหารสถานศึกษาของ นายปรีชา
ศรีลับขวา  
๓) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน กรณี ขอความเป็นธรรมกรณีการสอบคัดเลือกบุคคลเพือ่ บรรจุและแต่งตัง้
ให้ดำ� รงต�ำแหน่งรองผูอ้ ำ� นวยการสภาศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๖ ของ นายประหยัชว์ สุตา  
๔) พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหาร
สถานศึกษา  
๕) พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี ขอความเป็นธรรมในการจัดการที่ไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
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๖) พิจารณา กรณี โครงการนมโรงเรียนบ้านน�ำ้ ลีไม่มคี ณ
ุ ภาพ ของสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาน่าน เขต ๑  
๗) พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี การถูกฉ้อโกงโดยสถาบันกวดวิชาเข้ารับราชการทหาร  
๘) พิจารณา กรณี การขออนุมัติโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยบึงกาฬ  
๙) พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี ขอความเป็นธรรมในการต่อสัญญาจ้าง  
        
๑๐) พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี การคัดค้านการเช่าพื้นที่วัดต้นปูน (ร้าง) เป็นสถานบริการ
        
๑๑) พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี  ร ายได้ แ ละการเสี ย ภาษี ข องสมาคมฟุ ต บอลแห่ ง ประเทศไทยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ กลุ่มบุคคล และกลุ่มนิติบุคคลที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องท�ำธุรกรรมกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ  
       
๑๒) พิจารณา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอในการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อ
รวบรวมและเสนอแนะต่อคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
        
๑๓) พิจารณา  เรื่อง  สมาคมครูน่านยื่นลายมือชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขพระราชบัญญัติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ....
        
๑๔) พิจารณาเรื่องร้องเรียน  กรณี ขอให้ตรวจสอบการจดทะเบียนข้อบังคับให้กับสมาคมกีฬายิงปืน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
        
๑๕) พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี (ปัญหาเว็บพนัน FUN88 สนับสนุนสโมรสฟุตบอลและการโฆษณา
เว็บพนันภายในสนามแข่งขัน)
        
๑๖) พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี คณะครูโรงเรียนบ้านดงเค็งปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
        
๑๗) พิจารณา กรณี เหตุการณ์ไฟไหม้อาคารหอพักนักเรียนหญิงของโรงเรียนพิทกั ษ์เกียรติวทิ ยา ภายใน
มูลนิธิพันธกิจสุขสันต์ (องค์กรสาธารณประโยชน์) อ�ำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย จนเป็นเหตุให้มีนักเรียนหญิง
เสียชีวิต สูญหาย และบาดเจ็บเป็นจ�ำนวนมาก
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ประมวลภาพกิจกรรมคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
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๖. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีอำ� นาจหน้าทีพ่ จิ ารณาร่างพระราช บัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท�ำกิจการ พิจารณา
สอบสวน หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง การธนาคาร ตลาดเงิน ตลาดทุน และสถาบันการเงินของ
ประเทศ รวมทัง้ นโยบายของรัฐบาล ในด้านงบประมาณ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการรับ การใช้จา่ ยเงินงบประมาณ
ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ กรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย
๑. พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
๒. นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ
๓. นางสาวอรจิต  สิงคาลวณิช
๔. พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ
๕. นายสาธิต  ชาญเชาวน์กุล
๖. นายวิทวัส  บุญญสถิตย์
๗. นายบุญชัย  โชควัฒนา
๘. ศาสตราจารย์ สม จาตุศรีพิทักษ์
๙. นายสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ
๑๐. นางเสาวณี  สุวรรณชีพ
๑๑. พลเอก รังสาทย์  แช่มเชื้อ
๑๒. พันต�ำรวจโท พงษ์ชัย  วราชิต
๑๓. นายฉัตรชัย  ปิยะสมบัติกุล
๑๔. พลอากาศเอก ตรีทศ  สนแจ้ง
๑๕. คุณพรทิพย์  จาละ
๑๖. นายพจน์  อร่ามวัฒนานนท์
๑๗. นายวรพล  โสคติยานุรักษ์
๑๘. นายวิทยา ฉายสุวรรณ
๑๙. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์  ชเยมะ
๒๐. พลเอก สมหมาย  เกาฏีระ
๒๑. พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์  โกมุทานนท์
๒๒. นายสุพันธุ์  มงคลสุธี
๒๓. พลเรือเอก อมรเทพ  ณ บางช้าง
๒๔. พลอากาศเอก อานนท์  จารยะพันธุ์
๒๕. นายอ�ำพน  กิตติอ�ำพน
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ประธานคณะกรรมาธิการ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ
โฆษกคณะกรรมาธิการ
รองโฆษกคณะกรรมาธิการ
และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
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ผลการด�ำเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ�ำนวน ๓ คณะ ประกอบด้วย
๑) คณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณและติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ
๒) คณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน
๓) คณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน
๒. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑) สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดินในคณะกรรมาธิการ
การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ กรณี พิจารณาศึกษาและติดตามความคืบหน้าผลการด�ำเนิน
โครงการมาตรการรถยนต์คนั แรก
๒) สรุปผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดินในคณะกรรมาธิการการ
เศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ กรณี นายเรืองชัย ศรีหาคุณ เสนอให้มกี ารปฏิรปู แก้ไขเกีย่ วกับ
การจ�ำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลและการออกกติกาทีเ่ กีย่ วข้อง โดยทางคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเป็นผูเ้ สนอมา
ให้พจิ ารณา
๓) รายงาน เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมือ่ สิน้ สุดไตรมาส ๓ ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมทัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๔) รายงาน เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เมือ่ สิน้ สุดไตรมาสทีส่ ขี่ องหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ รวมทัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๕) รายงาน  เรือ่ ง การพิจารณาศึกษาและติดตามการด�ำเนินมาตรการการส่งเสริมความเป็นอยูข่ องประชาชน
ผูม้ รี ายได้นอ้ ยและมาตรการกระตุน้ การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ
๖) รายงาน เรือ่ ง ผลการพิจารณารายงานการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโครงการฟืน้ ฟู
ทรัพยากรน�้ำบาดาลที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยของกรมทรัพยากรน�้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
๗) รายงานสรุปผลการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง กรณีนกั ลงทุนต่างชาติยา้ ยฐานการลงทุนด้านการผลิตออกจาก
ประเทศไทยไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน
๘) รายงานสรุปผลการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง กรณีการจัดเก็บภาษีจากโรงเรียนกวดวิชาและกรณีการยกเว้น
การจัดเก็บภาษีจากกิจการโรงเรียนเอกชน
๙) รายงาน เรื่อง สรุปผลการพิจารณาศึกษาและติดตามการด�ำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับ
ต�ำบล (ต�ำบลละ ๕ ล้านบาท)
๑๐) รายงานการพิจารณาศึกษาการเตรียมความพร้อมเพือ่ ยกระดับการเปิดจุดผ่อนปรนการค้า บ้านห้วยต้นนุน่
อ�ำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร
๑๑) รายงาน เรื่อง การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
เมือ่ สิน้ สุดไตรมาสทีห่ นึง่ และไตรมาสทีส่ อง ของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
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๓. การจัดท�ำรายงานการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพิจารณาศึกษาการด�ำเนินงานของกรมธนารักษ์กรณีการด�ำเนิน
โครงการการประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดินและกรณีการด�ำเนินโครงการการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง มาตรการหรือแนวทางในการจัดเก็บภาษีจากการส่งเงินค่าโฆษณา
ไปให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในต่างประเทศโดยไม่มีการเสียภาษีให้แก่ประเทศไทย และจากการด�ำเนินธุรกิจโดยใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
๔) รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ....
๕) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖) รายงานการพิจารณาศึกษาผลกระทบมาตรการผ่านแดน-ถ่ายล�ำของประเทศต่อการจัดเก็บภาษีสนิ ค้า
๔. ผลการพิจารณาด�ำเนินงานของคณะกรรมาธิการ
๑) พิจารณาศึกษาและติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบนั และแนวโน้มเศรษฐกิจปี ๒๕๕๙
๒) การพิจารณาสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนบริเวณชายแดน
๓) การพิจารณาความคืบหน้าการด�ำเนินนโยบายมาตรการการเงิน การคลังเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
๔) พิจารณาศึกษาและติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยูข่ อประชาชนผูม้ รี ายได้
น้อย (ต�ำบลละ ๕ ล้านบาท)
๕) ติดตามความคืบหน้าในการด�ำเนินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและ
มาตรการกระตุน้ การลงทุนขนาดเล็กของรัฐทัว่ ประเทศ
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ประมวลภาพกิจกรรม
คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
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๗. คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีอำ� นาจหน้าทีพ่ จิ ารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท�ำกิจการ พิจารณา
สอบสวน หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการพลังงาน การบริหาร การส่งเสริมพัฒนา การจัดหา การใช้ การอนุรกั ษ์พลังงาน
รวมทัง้ ผลกระทบจากการจัดหาและการใช้พลังงาน กรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย
๑. พลเอก สกนธ์  สัจจานิตย์
๒. นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์
๓. พลเอก อกนิษฐ์  หมื่นสวัสดิ์
๔. พลโท อ�ำพน  ชูประทุม
๕. พลเรือเอก ชัยวัฒน์  เอี่ยมสมุทร
๖. พลเอก ยุวนัฏ  สุริยกุล ณ อยุธยา          
๗. พลเอก ไตรรัตน์  รังคะรัตน
๘. พลเรือเอก นพดล  โชคระดา
๙. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ
๑๐. พลเอก จิระเดช  โมกขะสมิต
๑๑. นายอ�ำพน  กิตติอ�ำพน
๑๒. พลเอก อุทิศ  สุนทร
๑๓. พลตรี พงษ์สวัสดิ์  พรรณจิตต์
๑๔. นายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน
๑๕. พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์
๑๖. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
๑๗. พลเอก ธีรชัย  นาควานิช
๑๘. พลตรี ไพโรจน์  ทองมาเอง
๑๙. พลเอก ภาณุวัชร  นาควงษม์
๒๐. พลเอก วิลาศ  อรุณศรี
๒๑. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์  ชเยมะ
๒๒. พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร
๒๓. พลต�ำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง
๒๔. รองศาสตราจารย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์
๒๕. พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์
๒๖. พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์

68

ประธานคณะกรรมาธิการการ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ
โฆษกคณะกรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
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ผลการด�ำเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ�ำนวน ๔ คณะ ประกอบด้วย
๑) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานทดแทน
๒) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานฟอสซิล
๓) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานไฟฟ้า
๔) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและกิจการพิเศษด้านพลังงาน
๒. การแต่งตั้งคณะท�ำงาน จ�ำนวน ๖ คณะ ประกอบด้วย
๑) คณะท�ำงานพิจารณาพระราชบัญญัติปิโตรเลียม และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
๒) คณะท�ำงานด้านการพัฒนาโลจิสติกส์ปิโตรเลียม (โครงข่ายท่อและคลัง)
๓) คณะท�ำงานด้านกฎหมาย
๔) คณะท�ำงานศึกษานโยบายการส�ำรองน�้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน
๕) คณะท�ำงานพิจารณาศึกษาเพื่อเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในกิจการปิโตรเลียม
๖) คณะท�ำงานด้านการพัฒนาปิโตรเลียมเพือ่ เป็นศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic
Community: AEC)
ในการนี  ้ เพือ่ เป็นการแก้ไขปัญหาจากผลกระทบในการด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ และการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนจากภาคส่วนต่าง ๆ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลอันน�ำไปสูก่ ารด�ำเนินโครงการทีม่ คี วามสมบูรณ์และเป็นทีย่ อมรับของทุกฝ่าย
ดังนั้น ส�ำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และภาคประชาชน จึงร่วมกันตั้ง
คณะกรรมการศึกษาการด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ และในคณะกรรมการได้ตงั้ คณะอนุกรรมการขึน้
๔ คณะ ดังนี้
๑) คณะอนุกรรมการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการด�ำเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่
๒) คณะอนุกรรมการศึกษาการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกของจังหวัดกระบี่
๓) คณะอนุกรรมการประสานงานเพือ่ ติดตามการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ และ
กลั่นกรองความคิดเห็นของประชาชน
๔) คณะอนุกรรมการประสานงานฝ่ายเลขานุการ  ในคณะกรรมการศึกษาการด�ำเนินการโครงการโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน จังหวัดกระบี่
๓. เรื่องที่คณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณา จ�ำนวน ๙ เรื่อง
๑) ปัญหาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒) พิจารณานโยบายและแผนการด�ำเนินงาน และการบริหารจัดการระบบท่อส่งน�้ำมันและระบบท่อก๊าซ
ธรรมชาติของประเทศไทย
๓) พิจารณาสาระส�ำคัญแห่งร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ฉบับก่อนลงมติ
๔) พิจารณาประเด็นการออกเสียงประชามติ ตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียง
ประชามติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอในการยกร่างรัฐธรรมนูญเพื่อรวบรวมและเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
๖) พิจารณาข้อเสนอค�ำถามเกี่ยวกับประเด็นเพื่อขอให้มีการท�ำประชามติในส่วนของคณะกรรมาธิการ
การพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๗) พิจารณาร่างแผนการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ของคณะกรรมาธิการ
การพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
๘) พิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ โิ ตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัตภิ าษีเงินได้ปโิ ตรเลียม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๙) พิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน เรื่อง การอนุรักษ์พลังงาน
โดยใช้ข้อบัญญัติเกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code: BEC)
๔. เรื่องที่คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานทดแทน จ�ำนวน ๓ เรื่อง
๑) ร่างพระราชบัญญัติพลังงานทดแทน พ.ศ. ....
๒) พิจารณาศึกษาพลังงานทดแทนจากพืช
๓) พิจารณาศึกษาการบริหารจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานทดแทน
๕. เรื่องที่คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานฟอสซิล จ�ำนวน ๑๑ เรื่อง
๑) พิจารณาศึกษาการพัฒนาปิโตรเลียมเพื่อเป็นศูนย์กลางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
๒) พิจารณาศึกษานโยบายการส�ำรองปริมาณน�้ำมันเชื้อเพลิง
๓) พิจารณาศึกษาการก�ำหนดราคาเอทานอลที่เหมาะสม
๔) การเปรียบเทียบรายงานวิชาการ เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายกับร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๕) พิจารณาโครงข่ายและท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ
๖) การพิจารณาศึกษาการส�ำรองน�้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน
๗) พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการส�ำรองน�้ำมันเชื้อเพลิงของประเทศเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
๘) โครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งพลังงาน (โครงข่ายท่อและคลังน�้ำมันเชื้อเพลง)
๙) พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนกับรัฐในกิจการระบบขนส่งน�้ำมันทางท่อ
       
๑๐) พิจารณาศึกษาความคุม้ ค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบบริหารจัดการปิโตรเลียมของประเทศ ซึง่ มีการ
พิจารณาให้บัญญัติไว้ในร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
       
๑๑) พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๖. เรื่องที่คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานไฟฟ้า จ�ำนวน ๗ เรื่อง คือ
๑) การพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์การก�ำหนดค่าความพร้อมจ่ายพลังงานไฟฟ้า (Availability Payment: AP)
๒) พิจารณาศึกษาแนวทางการจัดท�ำแผนพัฒนาก�ำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๗๙
(PDP 2015)
๓) พิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ของข้อเสนอโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด ณ บ้านน�้ำบ่อ
อ�ำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
๔) พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาก�ำลังการผลิตไฟฟ้าส�ำรองที่สูงเกินความจ�ำเป็นและแนวทาง
การแก้ไขปัญหาพลังงานทดแทน
๕) พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และรายละเอียดที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้า
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๖) พิจารณาศึกษาข้อเสนอภาคเอกชนในการส่งเสริมโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
และ ๔ อ�ำเภอในจังหวัดสงขลา
๗) พิจารณาศึกษาการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียน
๗. เรื่องที่คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและกิจการพิเศษด้านพลังงาน จ�ำนวน ๙ เรื่อง
๑) เรื่องขอให้ประสานกับกระทรวงพลังงานในการท�ำงาน และรับซื้อพลังงานทดแทนโดยให้ค�ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศโดยรวมมาเป็นกฎเกณฑ์ในการรับซื้อไฟฟ้า ของบริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จ�ำกัด
๒) เรื่องขอความเป็นธรรมในการพิจารณาลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ของบริษัท ซับพุด เอ็นเนอร์ยี วัน จ�ำกัด และบริษัท ซับพุด เอ็นเนอร์ยี ทู จ�ำกัด        
๓) เรื่องขอความเป็นธรรมในการพิจารณาลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ของบริษัท นทลิน เวลสตาร์ เอ็นเนอจิ จ�ำกัด
๔) เรื่องขอให้พิจารณามาตรการสนับสนุนผู้ผลิตแท่นผลิตปิโตรเลียมภายในประเทศของบริษัท ซียูอีแอล
จ�ำกัด
๕) เรื่องขอให้ตรวจสอบความโปร่งใสของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ของนางสาวรสนา
โตสิตระกูล
๖) เรือ่ งร้องเรียนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตัง้ บนพืน้ ดิน ส�ำหรับหน่วยงานราชการ
และสหกรณ์การเกษตร ของสหกรณ์การเกษตร ๙ สหกรณ์ ของจังหวัดกาญจนบุรี
๗) เรื่องร้องเรียน อุทธรณ์ค�ำสั่งปกครอง ตามมติการประชุมของคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริม
การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน (RE) ของบริษัท เอ็ม เอ ไอ ดิเวลลอปเม้นต์ จ�ำกัด
๘) เรื่องร้องเรียน เรื่อง “การคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขยะชุมชนไพศาลี” (กรีนเทค) ของชาวบ้าน
ต�ำบลไพศาลี อ�ำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
๙) เรือ่ งร้องเรียน ขอความอนุเคราะห์และขอความเป็นธรรมในการพิจารณาการออกใบอนุญาตแจ้ง ยกเว้น
การดัดแปลงอาคารเพื่อติดตั้ง Solar Rooftop (อ.๑) ของส�ำนักคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน ตามแนวทางการ
แก้ไขปัญหาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop PV System) ของบริษัท โซลาร์ รูฟ
จ�ำกัด
๘. เรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมาธิการพิจารณา จ�ำนวน ๖๘ เรื่อง คือ
๑) การหยุดรับค�ำร้องเสนอขายไฟฟ้าจากโครงการพลังงานลม
๒) ขอความเป็นธรรมจากการประมูลงานคัดเลือกผู้รับเหมาขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมประเภท น�้ำมัน
อากาศยาน ทางรถบรรทุก เขตคลังภาคใต้และคลังส่วนกลาง
๓) ขอให้ยับยั้งการให้สัมปทานปิโตรเลียมครั้งที่ ๒๑
๔) ขอร้องเรียนค�ำวินิจฉัยคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
๕) ขออุทธรณ์ค�ำสั่งคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงานตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับกิจการ
พลังงาน เรื่อง การรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
๖) ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลและก๊าซชีวภาพ
๗) ขอความอนุเคราะห์เพื่อพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานลม
๘) ข้อเสนอการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดต้นแบบในพื้นที่ทหาร
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พ.ศ. ๒๕๑๔

๙) ขอเสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม

๑๐) ขอความเป็นธรรมการพิจารณาค�ำร้องและข้อเสนอการขายไฟฟ้าจากพลังงานลม
  
๑๑) ความเดือดร้อนเนื่องจาก กฟผ. ปฏิเสธการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
  
๑๒) ร้องขอหนังสือตอบรับจากท่านคุรุจิต นาครทรรพ
  
๑๓) ร้องเรียน กรณี ผลการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอขายไฟฟ้า (PPA) โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด
๙.๙ เมกะวัตต์ บริษัท สะบ้าย้อย กรีน เพาเวอร์ จ�ำกัด
  
๑๔) ขอส่งข้อมูลปัญหาเกษตรกร
  
๑๕) นายธนวิจิตร อังคพิพัฒนชัย ขอความเป็นธรรม กรณีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีมติ
ให้ปรับเปลี่ยนมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน (กพช.) หมุนเวียนในระบบ Adder เป็นระบบ Feed-in
Tariff (FIT) ส�ำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชนิดอื่น (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์)
  
๑๖) ขอให้ยุติการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่
  
๑๗) นายสมหมาย สมทรัพย์ ขอความเป็นธรรม กรณีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีมติให้
ปรับเปลีย่ นมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใน (กพช.) ระบบ Adder เป็นระบบ Feed-in Tariff (FIT)
ส�ำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชนิดอื่น (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์)
  
๑๘) ความคิดเห็นเพื่อคัดค้าน นโยบายไม่สนับสนุนการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ในภาคขนส่ง
  
๑๙) ขอความเป็นธรรม กรณี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่รับซื้อไฟฟ้า
  
๒๐) การขอความเป็นธรรมเรื่องผลการพิจารณารับซื้อไฟฟ้า
๒๑) ปัญหาการไม่รับซื้อไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGET)
๒๒) กลุ่มสหกรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอเสนอแก้ไขหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินส�ำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร   
๒๓) ขอให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๔) ประธานชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ขอแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง
หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินส�ำหรับหน่วยงานราชการ
และสหกรณ์การเกษตร
๒๕) คัดค้านร่างหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
ส�ำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร
  
๒๖) ขอให้ยับยั้งร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๗) ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติราชการ ตามหลักนิติธรรม และยับยั้งกฎหมายปิโตรเลียม
๒๘) ผู้แทน บริษัท เอสบีวาย ไอโอแมส จ�ำกัด ร้องเรียน กรณีการพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนข้อเสนอ
การขายไฟฟ้าภายใต้ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก เฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
๒๙) ผู้แทน บริษัท กัลฟ์ ปัตตานี กรีน จ�ำกัด ร้องเรียน กรณีการพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนข้อเสนอ
การขายไฟฟ้าภายใต้ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก เฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
๓๐) ผูแ้ ทน บริษทั จะนะ กรีน จ�ำกัด ร้องเรียน กรณี การพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนข้อเสนอการขายไฟฟ้า
ภายใต้ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก เฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
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๓๑) ผูแ้ ทน บริษทั เทพา คลีน เอ็นเนอร์จี จ�ำกัด ร้องเรียน กรณี การพิจารณาส่งเสริมและสนับสนุนข้อเสนอ
การขายไฟฟ้าภายใต้ระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก เฉพาะการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
๓๒) ก๊าซชีวภาพประเทศไทย ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการพลังงานก๊าซชีวภาพประเทศไทย
๓๓) Yang  Yun บริษทั Offshore Oil Engineering จ�ำกัด ขอรับการสนับสนุน (ผูร้ อ้ งขอระงับการพิจารณา)
๓๔) การจัดเก็บภาษีน�้ำมันเชื้อเพลิงของ อบจ.ยะลา, อบจ.ปัตตานี และ อบจ.นราธิวาส
๓๕) บริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จ�ำกัด ขอความเป็นธรรม กรณี คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ มีมติให้ปรับเปลี่ยนมาตรการส่งเสริมการผลิต (กพช.) ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบ Adder เป็นระบบ
Feed-in Tariff (FIT) ส�ำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนชนิดอื่น (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์)
๓๖) บริษัท แอ๊ดวานซ์ อะโกร เพาเวอร์ แพลนท์ จ�ำกัด ขอความเป็นธรรม กรณีคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ มีมติให้ปรับเปลี่ยนมาตรการส่งเสริมการผลิต (กพช.) ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในระบบ Adder
เป็นระบบ Feed-in Tariff (FIT) ส�ำหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนชนิดอื่น (ไม่รวมพลังงานแสงอาทิตย์)
๓๗) บริษทั ฟิวเจอร์ วินด์ เพาเวอร์ โปรดิวเซอร์ จ�ำกัด ร้องเรียนและอุทธรณ์คำ� สัง่ กรณี การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค
แจ้งผลไม่รับพิจารณายังไม่สามารถตอบรับซื้อไฟฟ้าได้
๓๘) อุทธรณ์ผลการพิจารณาการเปลีย่ นแปลงจุดรับซือ้ ไฟฟ้าเปลีย่ นแปลงจุดรับซือ้ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคาไปยังวัดจันทาราม (ท่าซุง) จังหวัดอุทัยธานี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๓๙) นโยบายการบังคับใช้ถงั แก๊สแบบคอมโพสิตแทนถังเหล็กในพืน้ ที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ และ ๔ อ�ำเภอ
ในจังหวัดสงขลา
๔๐) ขอช่วยสนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้ามิตรผลเทพา
๔๑) ขออนุญาตน�ำส่งหนังสือร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรมจากการไม่รับการเปิดซองประมูลงาน
๔๒) ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการรับซือ้ ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนดินส�ำหรับหน่วยราชการ
และสหกรณ์ภาคการเกษตร ปี พ.ศ. ๒๕๕๘
๔๓) ร้องเรียนขอความเป็นธรรมต่อค�ำสั่งคณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงาน
  
๔๔) ร้องเรียนไฟฟ้าที่ไม่เป็นธรรมและขอเสนอ พ.ร.บ. ปิโตรเลียมแก้ไข
  
๔๕) ร้องเรียน กรณี คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงานหยุดรับค�ำร้อง และข้อเสนอการขายไฟฟ้าส�ำหรับ
โรงไฟฟ้าชีวะมวล
  
๔๖) ขอความเป็นธรรมให้พิจารณาอนุมัติโครงการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน
  
๔๗) ร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการพิจารณาลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยกับบริษัท ซับพุด เอ็นเนอร์ยี่วัน จ�ำกัด
๔๘) ร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการพิจารณาลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย กับบริษัทนทลิน
๔๙) ร้องเรียนขอความเป็นธรรม กรณี คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงานปกปิดข้อมูลและใช้อำ� นาจหน้าที่
ในทางมิชอบ
๕๐) การไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่ง คสช.
๕๑) การตรวจสอบโครงการรับซือ้ ไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดิน
ส�ำหรับหน่วยราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. ๒๕๕๘
๕๒) ขอให้ชดใช้ค่าเสียหายตามความเป็นจริงของประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากบริษัท เหยียนฉาง
ปิโตรเลียม (กรุ๊ป) จ�ำกัด ได้เข้ามาส�ำรวจปิโตรเลียมด้วยเคลื่อนไหวสะเทือน มีการขุดเจาะส�ำรวจด้วยระเบิด
สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

73

๕๓) สรุปข้อร้องเรียนประกาศการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้ง
บนพื้นดิน ส�ำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
๕๔) ประธานวิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจแนวคิดใหม่อาเซียนขอความช่วยเหลือผลกระทบจากการยกเลิกโครงการ
ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียมจากพืชพลังงาน
๕๕) ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอให้ ส.ค.ร. ยกเว้นให้
การผลิตพลังงานจากขยะไม่เข้าข่าย พ.ร.บ. ร่วมทุนฯ
๕๖) ประเด็นปัญหาข้อร้องเรียนอันอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน เรื่อง การวางเสา
พาดสายไฟฟ้าแรงสูง ต.ช่องสาลิกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
๕๗) ขอความเป็นธรรมในเรื่องค่าส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า
๕๘) การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคเพิกเฉยต่อมติคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จา่ ยงบประมาณภาครัฐ
(คตร.) ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘ และค�ำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะโตตุลาการ และขอความเป็นธรรม
๕๙) ขอให้เร่งรัดและตรวจสอบการผลการพิจารณาการออกใบอนุญาตยกเว้นไม่ตอ้ งขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการพลังงานและหาแนวทางแก้ไขกรณีผลู้ งทุนได้ทำ� การติดตัง้ ไฟฟ้าแสงอาทิตย์บนหลังคาเรียบร้อยแล้วแต่ไม่สามารถ
ท�ำการ COD ได้
๖๐) ขอให้เร่งรัดการออกใบอนุญาตดัดแปลงอาคารเพื่อติดตั้ง Solar Roof Top (อ.๒) ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับกิจการพลังงานและขอผ่อนผันจ�ำหน่าไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทตี่ ดิ ตัง้ บนหลังคา
(Solar PV Rooftop Phase 2) หลังวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อบรรเทาความเสียหายจากการลงทุนก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคาประเภทอาคาร เนื่องจากได้รับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องล่าช้า
๖๑) ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบผลการอุทรณ์การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลตลาดใหม่
๖๒) ขอรับการสนับสนุนในอนุญาตผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด ๑ เมกะวัตต์ จ�ำนวน ๖๘๐ แห่ง และให้รัฐ
รับซื้อกระแสไฟฟ้าจากเกษตรกรแบบยั่งยืน
๖๓) ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการขยายเขตบริการไฟฟ้าบ้านเกาะฮั่ง อ�ำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
๖๔) อุทธรณ์ ค�ำสั่งปกครอง ตามมติการประชุมของคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
ด้วยพลังงานหมนเวียน (RE) ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔
๖๕) ความเหลื่อมล�้ำและการเลือกปฏิบัติในการรับซื้อไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวภาพ
๖๖) ความเดือดร้อนจากการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๖๗) ปัญหาประชาชนในชุมชนของจังหวัดสุโขทัยไม่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
๖๘) ขอขยายเขตไฟฟ้า
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ประมวลภาพกิจกรรมคณะกรรมาธิการการพลังงาน

สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

75

๘. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท�ำกิจการ
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุขประชาชนและชุมชน รวมถึงปัญหาผลกระทบของ
การเปลีย่ นเเปลงทางประชากรและการพัฒนา กรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย

        
        
        
        
        
        

๑. นายเจตน์  ศิรธรานนท์
๒. นายธ�ำรง  ทัศนาญชลี
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ
๔. พลเอก โปฎก  บุนนาค
๕. รองศาสตราจารย์สรณ  บุญใบชัยพฤกษ์
๖. พลเอก  กิตติ  อินทสร
๗. นางสุรางคณา  วายุภาพ
๘. พลเรือเอก ไกรสร  จันทร์สุวานิชย์
๙. พลเรือเอก จักรชัย  ภู่เจริญยศ
๑๐. พลเอก จิระเดช  โมกขะสมิต
๑๑. ศาสตราจารย์คลินิกนิเวศน์ นันทจิต
๑๒. ศาสตราจารย์ภิรมย์  กมลรัตนกุล
๑๓. นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์
๑๔. พลเอก วินัย  สร้างสุขดี
๑๕. พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล
๑๖. นายสมพล  พันธุ์มณี
๑๗. พลโท อ�ำพน  ชูประทุม

ประธานคณะกรรมาธิการ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
โฆษกคณะกรรมาธิการ
โฆษกคณะกรรมาธิการ
กรรมาธิการและที่ปรึกษา
กรรมาธิการและที่ปรึกษา
กรรมาธิการและที่ปรึกษา
กรรมาธิการและที่ปรึกษา
กรรมาธิการและที่ปรึกษา
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ

ผลการด�ำเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ�ำนวน ๕ คณะ ประกอบด้วย
๑) คณะอนุกรรมาธิการศึกษามาตรฐานค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล (พิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว)
๒) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูลการแพทย์ (พิจารณา
เสร็จสิน้ แล้ว)
๓) คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมนวัตกรรมการแพทย์และสาธารณสุข
๔) คณะอนุกรรมาธิการจัดท�ำข้อเสนอแนะผลการพิจารณาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
๕) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณากฎหมายเพื่อการปฏิรูปด้านสาธารณสุข
๒. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑) การพิจารณาศึกษา เรือ่ ง นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพของผูส้ งู อายุ ซึง่ เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับ
การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ด้วยการออกก�ำลังกายและการบริโภคอาหาร โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องการ
ออกก�ำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพส�ำหรับผู้สูงอายุ
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๒) การพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์หรือเครื่องมือแพทย์ รวมถึงนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องเพื่อท�ำให้เกิดความสามารถในการผลิต การพัฒนา และการส่งเสริมเทคโนโลยีทางการแพทย์ ตลอดจนการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เกิดขึ้นได้ในประเทศไทย
๓) พิจารณาศึกษามาตรฐานค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล รวมทัง้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือ่ น�ำไปสู่
การด�ำเนินงานบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน
๔) พิจารณาศึกษาและเสนอแนะแนวทางการจัดท�ำระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
ข้อมูลทางการแพทย์ การส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย มาตรฐานยา และมาตรฐานยาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕) พิจารณาเกี่ยวกับการใช้เซลล์ต้นก�ำเนิดหรือสเต็มเซลล์ (Stem cell) ในการรักษาโรค
๖) พิจารณาศึกษาข้อเสนอการปฏิรปู ด้านสาธารณสุขและการวิเคราะห์รา่ งรัฐธรรมนูญ ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับด้านสาธารณสุขของคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข
๗) พิจารณาข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิรูประบบสาธารณสุข รวมทั้งงานวิจัย
๘) พิจารณาสรุปผลการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและ
ข้อมูลการแพทย์
๙) พิจารณาเกี่ยวกับการด�ำเนินการควบคุมตรวจสอบคุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์การควบคุมข้อมูล
บนฉลากและการโฆษณาที่ถูกต้องและชัดเจนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เพื่อไม่ให้เกิดการเอารัด
เอาเปรียบต่อประชาชน และประชาชนได้รับข้อมูลในการตัดสินใจเลือกบริโภคที่เพียงพอ
         ๑๐) พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมถึงเงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้ารับราชการในต�ำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรที่กระทรวงสาธารณสุขได้ผลิตและร่วมผลิตกับ
หน่วยงานอื่น ๆ
         ๑๑) พิจารณาเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)
         ๑๒) พิจารณาสถานการณ์และทิศทางนโยบายในการควบคุมรวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก
         ๑๓) พิจารณาแนวทางการปฏิรูปด้านการสาธารณสุข
         ๑๔) พิจารณาเกี่ยวกับการตรวจสอบสารพิษตกค้างในผักและผลไม้
         ๑๕) พิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์ แนวทางการด�ำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนกฎหมายหรือ
กฎระเบียบในการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่
         ๑๖) พิจารณาสรุปผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจ�ำปี ๒๕๕๘
         ๑๗) พิจารณาปัญหา อุปสรรค และแนวทางการด�ำเนินงานเกีย่ วกับระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทย
         ๑๘) พิจารณาศึกษาการให้บริการสุขภาพภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการบริการที่มีคุณภาพ
         ๑๙) พิจารณาการให้ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
         ๒๐) พิจารณาศึกษาสถานการณ์ แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้ซิกา
(Zika virus diease) ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
         ๒๑) พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... (ร่างเบื้องต้น) ในประเด็นที่เกี่ยวกับ
ด้านการสาธารณสุข
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         ๒๒) พิจารณาเกี่ยวกับการปฏิรูประบบสาธารณสุขและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยร่วมหารือกับ
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
         ๒๓) พิจารณาเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริง แนวทางการปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุม ก�ำกับดูแล การโฆษณา
ทางการแพทย์
       
๒๔) พิจารณาศึกษาผลกระทบด้านสาธารณสุขจากการท�ำเหมืองแร่ในประเทศไทย
         ๒๕) พิจารณาการผลักดันกฎหมายเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสาธารณสุขและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยร่วมหารือกับคณะกรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อมสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู
ประเทศ
๒๖) พิจารณารูปแบบการท�ำงานร่วมกันในการพิจารณาผลักดันกฎหมายเพื่อการปฏิรูปด้านสาธารณสุข
         ๒๗) พิจารณาการยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการแยกเงินเดือนออกจากค่าเหมาจ่ายรายหัวของส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
       
๒๘) พิจารณาเกีย่ วกับกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค กรณีทเี่ กีย่ วเนือ่ งกับการบริการทางการแพทย์
และการสาธารณสุข
         ๒๙) พิจารณาความคืบหน้าการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยร่วม
หารือกับคณะกรรมาธิการขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศด้านสาธารณสุขและสิง่ แวดล้อม สภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
         ๓๐) พิจารณาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในเครื่องดื่มที่มีรสหวาน
         ๓๑) พิจารณาแนวทางการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยเฉพาะแนวทางการจัดท�ำงบประมาณค่าเหมาจ่ายรายหัว
         ๓๒) พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางการจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
         ๓๓) พิจารณาติดตามการออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
         ๓๔) พิจารณาสถานะทางการเงินโรงพยาบาลที่ประสบปัญหาภาวะวิกฤตทางการเงินระดับ ๗
         ๓๕) พิจารณาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
         ๓๖) พิจารณาเกีย่ วกับสถานการณ์ การเฝ้าระวัง และแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคไข้ซิกา (Zika virus disease)
         ๓๗) พิจารณาติดตามการออกกฎกระทรวงและระเบียบเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตดิ า้ นสาธารณสุข
๓. การจัดท�ำรายงานพิจารณาศึกษา เสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑) รายงานการศึกษามาตรฐานค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล
๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและข้อมูลการแพทย์
๓) รายงานพิจารณาศึกษา ภาคที่ ๑ เรือ่ ง แนวทางการส่งเสริมนวัตกรรมการออกก�ำลังกาย และการสร้างเสริม
สมรรถภาพผู้สูงอายุ
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ประมวลภาพกิจกรรมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
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๙. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสือ่ สารมวลชน สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท�ำกิจการ
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจการ
สื่อสาร สารสนเทศ โทรคมนาคม วิทยุโทรทัศน์ และการสื่อสารมวลชน กรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย
๑. พลอากาศเอก ชาลี  จันทร์เรือง
๒. นายสมบูรณ์  งามลักษณ์
๓. พลเรือเอก จักรชัย  ภู่เจริญยศ
๔. นางเสาวณี  สุวรรณชีพ
๕. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ
๖. พลโท สุวโรจน์  ทิพย์มงคล
๗. นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร
๘. นางสุรางคณา  วายุภาพ
๙. นายมนตรี  ศรีเอี่ยมสะอาด
๑๐. นายโกศล  เพ็ชร์สุวรรณ์
๑๑. นายดิสทัต  โหตระกิตย์
๑๒. นายศักดิ์ชัย  ธนบุญชัย
๑๓. พลเอก กิตติพงษ์  เกษโกวิท
๑๔. รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์  ลิ่มสกุล
๑๕. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์  สังขพงศ์
๑๖. พลเรือเอก ทวีวุฒิ  พงศ์พิพัฒน์
๑๗. พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ
๑๘. นายประมุท  สูตะบุตร
๑๙. นายมณเฑียร  บุญตัน
๒๐. พลเอก เลิศฤทธิ์  เวชสวรรค์
๒๑. พลเรือเอก วีระพันธ์  สุขก้อน
๒๒. นายศรีศักดิ์  ว่องส่งสาร
๒๓. พลเรือโท สนธยา  น้อยฉายา
๒๔. พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม
๒๕. นายสมชาย  แสวงการ
๒๖. พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์
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ประธานคณะกรรมาธิการ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
โฆษกคณะกรรมาธิการ
โฆษกคณะกรรมาธิการ
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
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ผลการด�ำเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ�ำนวน ๕ คณะ ประกอบด้วย
๑) คณะอนุกรรมาธิการกิจการสารสนเทศและการสื่อสาร
๒) คณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓) คณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศ
๔) คณะอนุกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน
๕) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายเพื่อก�ำกับดูแลสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม

		๒. การแต่งตั้งคณะท�ำงาน
ไร่ส้ม จ�ำกัด

- คณะท�ำงานพิจารณาศึกษากรณีการทุจริตค่าโฆษณาระหว่างบริษัท อสมท จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท

		๓. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๑) พิจารณาเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการพิจารณาจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับคณะกรรมาธิการและเสนอต่อคณะกรรมาธิการสามัญรวบรวมความเห็นฯ
๒) พิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียมและแนวทางการจัดหาดาวเทียมสื่อสารภาครัฐ
๓) พิจารณาศึกษาแผนการด�ำเนินงานโครงการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และการพัฒนาศูนย์ข้อมูล
และบริการกลางภาครัฐ
๔) พิจารณาศึกษาพลังงานนิวเคลียร์และความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
๕) พิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) และพิจารณาศึกษาร่าง
พระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ....
๖) พิจารณาศึกษาการปฏิรูประบบบริหารงานวิจัยของประเทศและการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย
๗) พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่สนับสนุนส่งเสริมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จ�ำนวน ๓ ฉบับ
ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๘) พิจารณาศึกษากฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการก�ำกับดูแลสือ่ มวลชน และพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน พ.ศ. ....
๙) พิจารณาข้อเสนอแนะและติดตามการแก้ไขพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
       
๑๐) พิจารณาศึกษา เรื่อง การติดตามผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๕๘
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		๔. การจัดท�ำรายงานการพิจารณาศึกษาเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๑) รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย “สะเต็มศึกษา (STEM Education) นโยบายเชิงรุก
เพื่อพัฒนาเยาวชนและก�ำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์”
๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม
๓) รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ล่วงหน้า เสนอต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

		๕. การจัดท�ำรายงานการพิจารณาศึกษาเสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑) รายงานการสัมมนาระดมความคิด เรือ่ ง “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม” เสนอไปยังผู้เข้าร่วมการสัมมนา
๒) รายงานการติดตามผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘
น�ำเสนอต่อคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ และเผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓) รายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อรายงานความคืบหน้าในการพิจารณาศึกษาสัญญาด�ำเนิน
กิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศ (สัมปทานดาวเทียมไทยคม)
๔) รายงานแผนการด�ำเนินการและข้อเสนอแนะต่อนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้การ
ขับเคลื่อนได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม
๕) รายงานข้อสังเกตที่มีต่อการด�ำเนินงานของ กสทช. มาตรา  ๘๒ มาตรา  ๘๓ และมาตรา  ๘๔ แห่ง
พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓
๖) รายงานข้อเสนอแนะของประเด็นจากการศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่ได้
ศึกษาดูงาน เสนอนายกรัฐมนตรี
๗) รายงานผลการพิจารณาศึกษารายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ของโครงการศึกษา
แนวทางการบริหารจัดการดาวเทียมสื่อสารหลังสิ้นสุดสัญญาด�ำเนินกิจการดาวเทียมสื่อสารภายในประเทศเสนอ
นายกรัฐมนตรี
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ประมวลภาพกิจกรรม
คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารมวลชน
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๑๐. คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
		
มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท�ำกิจการ
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
รวมทั้งประสานกับองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ ประชาคมนานาชาติเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือ เพื่อส่งเสริม
การแก้ปัญหาเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส การส่งเสริมศักยภาพของชุมชน ด้านการพัฒนา
ชีวิตความเป็นอยู่ การสงเคราะห์ดูแลผู้ยากไร้ การสร้างหลักประกันและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยรวม
รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน กรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย
๑. นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์
๒. นายมณเฑียร  บุญตัน
๓. นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์
๔. คุณหญิงทรงสุดา  ยอดมณี
๕. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ
๖. พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล
๗. นายแถมสิน  รัตนพันธุ์
๘. พลตรี จารึก  อารีราชการัณย์
๙. พลเรือเอก สุรศักดิ์  หรุ่นเริงรมย์
๑๐. พลเอก วีรัณ  ฉันทศาสตร์โกศล
๑๑. นางกาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์
๑๒. รองศาสตราจารย์กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย
๑๓. พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ
๑๔. นายปรีชา  วัชราภัย
๑๕. พลเรือเอก พลวัฒน์  สิโรดม
๑๖. พลต�ำรวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ
๑๗. พลเอก ไพชยนต์  ค้าทันเจริญ
๑๘. นายยุทธนา  ทัพเจริญ
๑๙. พลเอก ยุทธศิลป์  โดยชื่นงาม
๒๐. พลเอก อดุลยเดช  อินทะพงษ์
๒๑. พลเอก อรุณ  สมตน
๒๒. พลต�ำรวจเอก เอก  อังสนานนท์
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ประธานคณะกรรมาธิการ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
โฆษกคณะกรรมาธิการ
กรรมาธิการและที่ปรึกษา
กรรมาธิการและที่ปรึกษา
กรรมาธิการและที่ปรึกษา
กรรมาธิการและที่ปรึกษา
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
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ผลการด�ำเนินงาน

๑. การตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ�ำนวน ๕ คณะ ประกอบด้วย
๑) คณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็ก และเยาวชน
๒) คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี
๓) คณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ
๔) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
๕) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมในมิติทางสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
๒. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
			๑) การพิจารณาศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับอ�ำนาจหน้าที่ กฎหมายทีจ่ ะเข้าสูก่ าร
พิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และกฎหมายทีม่ อี ยูแ่ ล้วเพือ่ แก้ไขปรับปรุงกฎหมายทีม่ คี วามล้าสมัยไม่ทนั ต่อ
สถานการณ์และมีปัญหาในการบังคับใช้
- การพิจารณาศึกษาจัดท�ำข้อเสนอแนะต่อร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับใหม่) และข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป
ด้านสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
- การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ในส่วนที่เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้ที่ถูกปล่อยชั่วคราว หลักเกณฑ์การบังคับ
คดีผู้ประกัน และการอุทธรณ์ ค�ำสั่งศาลที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว)
- การพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ
ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๙ เพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- การพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒
- การพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจัดเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง “การสร้างความ
ปลอดภัยในเด็ก” กรณีศึกษาเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่พักนักเรียนในจังหวัดเชียงราย ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
- การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมความปลอดภัยในการกีฬาและนันทนาการส�ำหรับ
เด็กและเยาวชน พ.ศ. ….
- การพิจารณาศึกษาติดตามการบังคับใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘
- การพิจารณาศึกษามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ ใ นวัยรุน่ และร่างพระราชบัญญัติ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ....
- การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว พ.ศ. ....
- การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....
- การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ....
- การร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- การร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- การพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....
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- การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ำกับการประกอบกิจการวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....
- การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. ....
- การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. ....
- การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- การพิจารณาศึกษาพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาภาคประชาสังคม พ.ศ. ....
- การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- การพิจารณาศึกษาระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘
			๒) การพิจารณาศึกษาเรื่องใด ๆ ตามอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ
- การพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนไทย
- การพิจารณาศึกษาแนวทางการด�ำเนินงานและก�ำหนดรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามนโยบาย
“การลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
- การพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อเด็กและเยาวชน
- การพิจารณาศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย  
- การพิจารณาศึกษาแนวทางการให้ความคุ้มครองดูแลเด็กและเยาวชน ปัญหาและอุปสรรค
- การพิจารณาศึกษาปัญหาน�ำ้ หนักกระเป๋า  และขนาดโต๊ะเก้าอีน้ กั เรียนทีไ่ ม่สอดคล้องกับขนาดสัดส่วน
ร่างกายของนักเรียน
- การพิจารณาศึกษาแนวทางการให้ความคุ้มครอง การเสริมสร้างความปลอดภัย และการป้องกันการ
บาดเจ็บในเด็ก กรณี การชกมวยไทย
- การพิจารณาศึกษาปัญหาเด็กนักเรียนซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
- การพิจารณาศึกษาผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙
- การพิจารณาศึกษาภาพรวมการด�ำเนินงาน ตรวจสอบการใช้งบประมาณปัญหาและอุปสรรคในการ
ด�ำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
- การพิจารณาศึกษาการพัฒนาศักยภาพของสตรีและการติดตามการที่ประเทศไทยได้รับรองวาระ
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals- SDGs) โดยเฉพาะเป้าหมายที่ ๕ และติดตามความคืบหน้า
ในการจัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินการตามเป้าหมายพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development GoalsMDGs) และ Roadmap การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals- SDGs)
- การพิจารณาศึกษา กรณี การละเมิดสิทธิและการคุ้มครองสวัสดิภาพของนักโทษในเรือนจ�ำ
- การพิ จ ารณาศึ ก ษานโยบายและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ผู ้ สู ง อายุ ใ น
ประเทศไทย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๙) พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ
พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ (๒) แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๖๔)
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ยังชีพผู้สูงอายุ

ล่ามภาษามือ

- การพิจารณาศึกษา เรื่อง หลักประกันความมั่นคงด้านรายได้เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ: การจ่ายเบี้ย
-

การพิจารณาศึกษา เรือ่ ง “การสังเคราะห์การดูแลผูส้ งู อายุในประเทศไทย: ปัญหาและข้อเสนอแนะ”
การพิจารณาศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
การพิจารณาศึกษาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมในมิติทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
การพิจารณาศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility)
การพิจารณาศึกษาการบริการจัดการศึกษาส�ำหรับคนหูหนวก การผลิตล่ามภาษามือ และการให้บริการ

- การพิจารณาศึกษาและจัดท�ำข้ อ เสนอต่ อ แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต คนพิ ก ารแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ ๕
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
- พิจารณาศึกษาและติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ (Convention on the
Rights of Persons with Disabilities: CRPD)
- การพิจารณาศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะทีท่ กุ คนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility)
- การพิจารณาศึกษาการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์เพื่อน�ำไปสู่การลงสัตยาบันในสนธิ
สัญญามาร์ราคิช (Marrakesh Treaty)
- การพิจารณาศึกษาแนวทางการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ทางการแพทย์ของคนพิการที่เข้าเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม
- การพิจารณาศึกษาความก้าวหน้าในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ
- การพิจารณาศึกษาแนวทางการให้ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่จัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการ
แพทย์ขึ้นทะเบียนเข้าเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
- การพิจารณาศึกษาการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ก�ำหนดสิ่งอ�ำนวยความสะดวก
ในอาคารส�ำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
- พิจารณาศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้พระราชบัญญัตสิ ถานประกอบการเพือ่ สุขภาพ พ.ศ.
๒๕๕๙ ซึง่ มีผลกระทบต่อสถานประกอบการนวดแผนไทยของคนตาบอดและกลุม่ คนตาบอดทีป่ ระกอบอาชีพนวดแผนไทย
๓) การพิจารณาเรือ่ งร้องเรียน อาทิ
- การพิจารณาศึกษาร้องเรียน กรณี การขอแก้ไขแผนแม่บทในการด�ำเนินโครงการฟืน้ ฟูเมือง ชุมชนดินแดง
- การพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนของญาติของผูเ้ สียชีวติ (นายสมเกียรติ  ศรีจนั ทร์) ทีย่ นื่ หนังสือร้องเรียนเพือ่
ขอความเป็นธรรม กรณีพนักงานสอบสวนสถานีตำ� รวจโชคชัย ไม่แจ้งข้อหาฆ่าผูอ้ นื่ โดยไตร่ตรองไว้กอ่ น
- การพิจารณาศึกษาเรือ่ งร้องเรียน กรณี แนวทางในการการป้องกันและแก้ไขการพนันทายผลฟุตบอลในเด็ก
และเยาวชน
- การพิจารณาศึกษาเรื่องร้องเรียน กรณี คนพิการถูกเลือกปฏิบัติและการใช้อ�ำนาจหน้าที่ไม่ถูกต้อง
จากผูอ้ ำ� นวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจ�ำจังหวัดกาญจนบุรี
- การพิจารณาศึกษาเรือ่ งร้องเรียนจากสมาพันธ์ผคู้ า้ สลากรายย่อยแห่งชาติ เรือ่ ง ขอให้แก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของคนพิการทัว่ ประเทศทีป่ ระกอบอาชีพค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล
- การพิจารณาศึกษาเรือ่ งร้องเรียน กรณี จากสมาคมคนหูหนวกแห่งกรุงเทพมหานคร เรือ่ ง การเลือกปฏิบตั ิ
ต่อคนหูหนวกในการสอบใบขับขีด่ ว้ ยตนเอง                                                                
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๓. รายงานการพิจารณาศึกษา
    
- รายงานการพิจารณาศึกษา แผนพัฒนาศักยภาพสตรีเพือ่ เข้าสูป่ ระชาคมอาเซียนอย่างยัง่ ยืน
- รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง “การสังเคราะห์การดูแลผูส้ งู อายุในประเทศไทย: ปัญหาและข้อเสนอแนะ”
- รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ” เล่มที่ ๑: ด้านกฎหมาย
- รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ” เล่มที่ ๒: ด้านผลกระทบ
ต่อคนพิการ
- การพิจารณาศึกษาแนวทางการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสมรรถภาพทาง
การแพทย์ของคนพิการที่เข้าเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม

ประมวลภาพกิจกรรม
คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
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๑๑. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท�ำกิจการ
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร การสหกรณ์ การพัฒนา
การผลิต การแปรรูป และธุรกิจเกษตร รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการพัฒนาการเกษตร กรรมาธิการ
คณะนี้ ประกอบด้วย
๑. พลเอก ดนัย  มีชูเวท
๒. นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ
๓. ศาสตราจารย์สนิท  อักษรแก้ว
๔. พลเอก อกนิษฐ์  หมื่นสวัสดิ์
๕. พลเอก ยอดยุทธ  บุญญาธิการ
๖. นายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน
๗. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ
๘. นายพรศักดิ์  เจียรณัย
๙. พลเอก โสภณ  ศีลพิพัฒน์
๑๐. นายสมพล  เกียรติไพบูลย์
๑๑. พลเอก ธีระวัฒน์  บุณยประดับ
๑๒. พลเอก พิรุณ  แผ้วพลสง
๑๓. พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสาท
๑๔. พลเอก ชยุติ  สุวรรณมาศ
๑๕. พลโท ณัฐ  อินทรเจริญ
๑๖. พลเอก มารุต  ปัชโชตะสิงห์
๑๗. พลเอก ยุวนัฏ  สุริยกุล ณ อยุธยา 
๑๘. พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร
๑๙. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง
๒๐. พลเอก ศุภวุฒิ  อุตมะ
๒๑. นายอนุมัติ  อาหมัด
๒๒. พลเอก อรุณ  สมตน

ประธานคณะกรรมาธิการ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ
และรองโฆษกคณะกรรมาธิการ
รองโฆษกคณะกรรมาธิการ
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
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ผลการด�ำเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ�ำนวน ๔ คณะ ประกอบด้วย
๑) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัจจัยการผลิต
๒) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และอื่น ๆ
๓) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลผลิตทางการเกษตร
๔) คณะอนุกรรมาธิการเฉพาะกิจพิจารณาศึกษาการพัฒนาแหล่งน�้ำในพื้นที่ป่าเสื่อมสภาพ จังหวัดน่าน
๒. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑) แนวทางการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตแบบบูรณาการเพื่อความมั่นคงของภาคการเกษตร
๒) แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการน�ำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร
๓) พิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้
- พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติสถาบันพัฒนาระบบการเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ....
- พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการจัดสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ. ....
- พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติรายได้และสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ. ....
- พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- แนวทางการขับเคลือ่ นเพือ่ น�ำไปสูก่ ารพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศ ในประเด็นข้อมูล
และฐานข้อมูลของเกษตรกร
๓. การจัดท�ำรายงานการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปัจจัยการผลิตแบบบูรณาการเพื่อความมั่นคง
ของภาคการเกษตร
- รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการเพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจสอบการน�ำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรและ
อาหาร
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ประมวลภาพกิจกรรมคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
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๑๒. คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท�ำกิจการ
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคมนาคม ทั้งการจราจรทางบก ทางน�้ำ ทางอากาศ ทางอวกาศ
การขนส่งมวลชน การขนส่งสินค้าและการพาณิชยนาวี กรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย
๑. พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ
๒. นายวันชัย  ศารทูลทัต
๓. พลเรือเอก ยุทธนา  ฟักผลงาม
๔. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์  เกิดสุข
๕. พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร
๖. พลอากาศเอก ธงชัย  แฉล้มเขตร
๗. พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง
๘. พลโท สมโภชน์  วังแก้ว
๙. นายธานี  อ่อนละเอียด
๑๐. พลอากาศเอก ไพศาล  สีตบุตร
๑๑. นายแถมสิน  รัตนพันธุ์
๑๒. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์  สังขพงศ์
๑๓. พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์
๑๔. พลเอก กัมปนาท  รุดดิษฐ์
๑๕. พลอากาศเอก ชนัท  รัตนอุบล
๑๖. พลเอก ชยุติ  สุวรรณมาศ
๑๗. พลเรือเอก ชัยวัฒน์  เอี่ยมสมุทร
๑๘. พลเรือเอก ชุมนุม  อาจวงษ์
๑๙. พลเรือเอก นพดล  โชคระดา 
๒๐. พลอากาศเอก เพิ่มเกียรติ  ลวณะมาลย์
๒๑. พลเอก วีรัณ  ฉันทศาสตร์โกศล
๒๒. พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์  โกมุทานนท์
๒๓. พลอากาศเอก อดิศักดิ์  กลั่นเสนาะ
๒๔. พลเอก โปฎก  บุนนาค
๒๕. พลโท พิศณุ  พุทธวงศ์
๒๖. นายสถิตย์  สวินทร
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ประธานคณะกรรมาธิการ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
โฆษกคณะกรรมาธิการ
รองโฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
รองโฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
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ผลการด�ำเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ�ำนวน ๔ คณะ ประกอบด้วย
๑) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางน�้ำและการพาณิชยนาวี
๒) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ     
๓) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง
๔) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการขับเคลือ่ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว เพือ่ เป็น
ศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าสู่อินโดจีน
๒. การแต่งตั้งคณะท�ำงาน จ�ำนวน ๓ คณะ ประกอบด้วย
๑) คณะท�ำงานพิจารณาศึกษาและติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ รองรับ
การคมนาคมขนส่งของประเทศ
๒) คณะท�ำงานบูรณาการและจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ
๓) คณะท�ำงานพิจารณาจัดท�ำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคม
ทางบกและทางราง
๓. เรื่องที่คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาศึกษา จ�ำนวน ๑๖ เรื่อง
       
๑) พิจารณาเกี่ยวกับการบริการทางอุตุนิยมวิทยาต่อการจัดการการจราจรทางอากาศ
       
๒) พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการก�ำกับดูแลและพัฒนาการบินพลเรือนของประเทศไทย
โดยเชิญ ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการบินพลเรือน
       
๓) พิจารณาเกี่ยวกับ กรณี องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ติดธงแดงให้ประเทศไทย
       
๔) พิจารณาเกีย่ วกับ กรณี บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ทอท.) บังคับใช้อตั ราค่าธรรมเนียม
ข้อมูลการตรวจสอบและคัดกรองผู้โดยสารล่วงหน้า (Advance Passenger Processing System: APPS)
       
๕) รับทราบนโยบายและแนวทางการหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
       
๖) พิจารณาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาในเรือ่ งต่าง ๆ ด้านการคมนาคม รวมทัง้ ปัญหา อุปสรรค
ในการด�ำเนินงานของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
       
๗) พิจารณาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการขุดคลองกระ
       
๘) พิจารณาปัญหาการเดินรถไฟฟ้าสายสีนำ�้ เงินส่วนต่อขยาย ช่วงบางซือ่ - ท่าพระ และช่วงหัวล�ำโพง - บางแค
  
๙) พิจารณาเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านการบินของประเทศโดยเฉพาะเรื่องอุตุนิยมวิทยา
การบิน รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรคอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเชิญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท
วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย นายกสมาคมนักบินไทย
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุม
๑๐) พิจารณาติดตามผลการศึกษาความเหมาะสมในโครงการก่อสร้างท่าเรือน�้ำลึกปากบาราบริเวณ
แม่น�้ำปากบารา อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล
๑๑) พิจารณาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาด้านการคมนาคมจากการเดินทางไปเข้าร่วมโครงการสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดมหาสารคามและจังหวัดขอนแก่น ในระหว่างวันที่ ๒ - ๓ เมษายน ๒๕๕๙
๑๒) พิจารณาศึกษาวาระการปฏิรูปแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคม
๑๓) พิจารณาปัญหาเรื่องแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีการเรียกใช้ผ่านแอพพลิเคชั่น
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๑๔) พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนบึงอ้อ - พันดุง อ�ำเภอขามทะเลสอ
จังหวัดนครราชสีมา
๑๕) พิจารณาเกี่ยวกับการเสนอความเห็นของร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ....
๑๖) พิจารณาเรื่องร้องเรียน ขอให้ผลักดันเส้นทางคมนาคม สาย ๔๑๐ เขตเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่อ�ำเภอ
เบตง และยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยว            
๔. เรื่องที่คณะอนุกรรมาธิการและคณะท�ำงานในคณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาศึกษา
				๑) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางน�้ำและการพาณิชยนาวี จ�ำนวน ๑๙ เรื่อง
๑) พิจารณาเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการท่าเรือ
๒) พิจารณาเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการท่าเรือบ้านนาเกลือ จังหวัดตรัง
๓) พิจารณาเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการท่าเรือสงขลา
๔) พิจารณาเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานน�ำร่องในการเดินเรือ
๕) พิจารณาเกี่ยวกับปัญหาการบริหารจัดการท่าเรือแหลมฉบัง
๖) พิจารณาเกี่ยวกับการสนับสนุนและส่งเสริมกิจการอู่ต่อเรือและอู่ซ่อมเรือไทย
๗) พิจารณาติดตามแนวทางการบริหารจัดการท่าเรือเพื่อสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการขนส่งทางน�้ำ
ของกรมเจ้าท่าและแนวทางการจัดเก็บอัตราค่าตอบแทนการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ของกรมธนารักษ์ รวมถึง
การพิจารณาต่อสัญญาเช่าพื้นที่ของท่าเรือสงขลา แห่งที่ ๑ และท่าเรือภูเก็ต
๘) พิจารณาติดตามการก�ำหนดแนวทางการสรรหาบุคคลเพือ่ ปฏิบตั หิ น้าทีพ่ นักงานน�ำร่องของกรมเจ้าท่า
๙) พิจารณาก�ำหนดแนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีในการผลิตคนประจ�ำเรือให้ได้
มาตรฐานสามารถสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีของประเทศ
          
๑๐) พิจารณาประเด็นปัญหา กรณีที่กรมศุลกากรได้อนุญาตให้เรือน�ำเที่ยวของต่างชาติมาจอดที่ท่าเรือ
ฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน โดยให้ระยะเวลาในการจอดเรือที่แตกต่างกัน
         
๑๑) พิจารณาประเด็นปัญหา เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการดูแลท่าเทียบเรือในประเทศไทย     
         
๑๒) พิจารณา กรณี การบริหารจัดการท่าเรือกรุงเทพได้มีการปรับอัตราค่าธรรมเนียมในการให้บริการ
ขนส่งทางทะเล
        
๑๓) พิจารณาติดตามแนวทางการแก้ไขปัญหาสายการเดินเรือเรียกเก็บค่าภาระท่าเรือแออัด Port
Congestion Surcharge (PCS) ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ อันอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพัฒนาต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
         
๑๔) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน กรณี ขออนุโลมให้เรือสินค้าของจีนเข้าจอดเทียบท่าทีท่ า่ เรือเวียงเชียงแสน
(ท่าเรือเชียงแสน ๑) และขอความกรุณาเร่งรัดการด�ำเนินการของกรมธนารักษ์
๑๕) พิจารณา กรณี การเกิดอุบตั เิ หตุเรือ Speed Boat ชนนักท่องเทีย่ วท�ำให้ได้รบั บาดเจ็บและเสียชีวติ
หลายราย
๑๖) พิจารณา กรณี ค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทางทะเล
         
๑๗) พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้ำไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
         
๑๘) พิจารณา  กรณี การขนส่งสินค้าทางเรือโดยใช้ตคู้ อนเทนเนอร์ทมี่ กี ารเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยในการขนส่ง
สินค้าสูงกว่าความเป็นจริง
         
๑๙) พิจารณาเกีย่ วกับ กรณีทไี่ ด้มกี ารลงนามในสัญญาร่วมทุนระหว่างท่าเรือแหลมฉบังกับบริษทั ฮัทชิสนั
แหลมฉบัง เทอร์มินัล จ�ำกัด
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				๒) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ จ�ำนวน ๒๑ เรื่อง
       
๑) พิจารณาประเด็นปัญหาสายการบินปฏิเสธผู้โดยสารคนพิการ
       
๒) พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี โครงการพัฒนาท่าอากาศยานเลยเป็นสนามบินศุลกากรเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
       
๓) พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี การพัฒนาท่าอากาศยานอุดรธานี
       
๔) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน กรณี ขอให้พจิ ารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชีพนักบินเฮลิคอปเตอร์ในไทย      
       
๕) พิจารณา กรณี การปฏิรูปการบินของประเทศไทย
       
๖) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน กรณี ขอความเป็นธรรมในการจัดซือ้ จัดจ้างของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
       
๗) พิจารณาเกี่ยวกับความคืบหน้าการเตรียมพร้อมรับการตรวจสอบมาตรฐานการบินพลเรือนของ
ไทยจากส�ำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหภาพยุโรป (European Aviation Safety Agency: EASA) และส�ำนักงาน
บริหารการบินแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Federal Aviation Administration: FAA)
       
๘) พิจารณาเกีย่ วกับความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารผูโ้ ดยสาร หลังที่ ๒ ของท่าอากาศยานดอนเมือง
       
๙) พิจารณาผลกระทบและการแก้ปัญหาของกระทรวงคมนาคม กรณี ICAO ลดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของกรมการบินพลเรือน
       
๑๐) พิจารณาเกี่ยวกับการแก้ปัญหามาตรฐานการบินของประเทศไทย
       
๑๑) พิจารณา  กรณี ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอความอนุเคราะห์คงเส้นทางการบินสุวรรณภูมิ ขอนแก่น - สุวรรณภูมิ และเรื่องร้องเรียนจากนายกสมาคมโรงแรมภาคอีสาน เรื่อง ขอให้ทบทวนการยกเลิกเที่ยวบิน
การบินไทย สุวรรณภูมิ - ขอนแก่น
       
๑๒) พิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนาสนามบินเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เป็นสนามบินพาณิชย์
(ข้อเสนอแนะตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน)
       
๑๓) พิจารณาประเด็นปัญหาสายการบินภายในประเทศปฏิเสธการให้บริการผู้โดยสารคนพิการ
       
๑๔) พิจารณาความเหมาะสมในการบริหารจัดการหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับอุตุนิยม
วิทยาการบินเพื่อให้การสนับสนุนงานด้านการเดินอากาศมีความปลอดภัยสูงสุด
       
๑๕) พิจารณาแนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานอุดรธานีและการพัฒนาท่าอากาศยานเลยเป็นสนามบิน
ศุลกากร
       
๑๖) พิจารณาเรื่องร้องเรียนการแก้ไขปัญหาอาชีพนักบินเฮลิคอปเตอร์ในประเทศไทย
       
๑๗) พิจารณาการยกระดับสนามบินพาณิชย์บุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากร
       
๑๘) พิจารณาติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินนกแอร์
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
       
๑๙) พิจารณาเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (บวท.)
       
๒๐) พิจารณาการจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๗๔
       
๒๑) การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การผลิตบุคลากรด้านการบินของประเทศไทย
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				๓) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง จ�ำนวน ๔๕ เรื่อง
๑) พิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาด้านการคมนาคมทางถนนที่ใช้ในการสัญจร
ในพืน้ ทีโ่ ดยร้องเรียนผ่านโครงการสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดสระแก้วและจังหวัดปราจีนบุรี
๒) พิจารณา เรื่อง การติดตั้งป้ายบอกทางทั่วประเทศ
๓) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน  กรณี ขอความเป็นธรรมเกีย่ วกับการประกอบกิจการขนส่งสาธารณะรถโดยสาร
ประจ�ำทาง สายที่ ๑๕๑๐ (วงเวียนกาญจนาภิเษก (หมู่บ้านเศรษฐกิจ) - ตลาดบางแค) และสายที่ ๑๔๗๒ (ตลาดบางแค โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์)
๔) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน กรณี การพิจารณาย้ายส�ำนักงานแขวงการทางจังหวัดพัทลุง เนือ่ งจากต้องการ
พื้นที่ในการขยายโรงพยาบาลจังหวัดพัทลุง
๕) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน กรณี โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายกาญจนบุรี - ชายแดนไทย/พม่า
(บ้านพุน�้ำร้อน)
๖) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน เรือ่ ง ขอให้พจิ ารณาทบทวนเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีที่ ๒๙ (ตลาด
มีนบุรี) ไปถนนสุวินทวงศ์
๗) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน เรือ่ ง ขอให้ชว่ ยผลักดันหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องแก้ไขปัญหาถนนลาดยางช�ำรุด
ในพื้นที่บ้านโนนบาก คอแลน ห้วยทราย อ�ำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
๘) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน เรือ่ ง ขอให้พจิ ารณายับยัง้ ความเสียหายใหญ่หลวง จากการด�ำเนินโครงการ
ทางรถไฟขนาด ๑.๔๓๕ เมตร สายหนองคาย - มาบตาพุด เพื่อเชื่อมต่อกับจีน
๙) พิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาด้านการคมนาคมทางถนนที่ใช้ในการสัญจร
ในพืน้ ที่ โดยร้องเรียนผ่านโครงการสมาชิกสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานี ระหว่าง
วันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘
      ๑๐) พิจารณาเรื่องร้องเรียนโครงการประกวดราคาซื้อรถโดยสารปรับอากาศใช้เชื้อเพลิงธรรมชาติ
(NGV) จ�ำนวน ๔๘๙ คัน และเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษารถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
      ๑๑) พิจารณาศึกษาภาพรวมระบบรถไฟความเร็วสูงของประเทศ
      ๑๒) พิจารณาแผนการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
      ๑๓) พิจารณากรณีขอให้ผลักดันโครงการก่อสร้างถนนสายอ่าวไทย - อันดามันขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพัทลุง
      ๑๔) พิจารณาเรื่องร้องเรียนขอให้ทบทวนการใช้รถบรรทุกพ่วงแบบ ๒ ตอน เพื่อรองรับการขนส่งใน
ประชาคมอาเซียน
๑๕) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน  กรณี ขอร้องทุกข์และพิจารณาข้อก�ำหนดกฎหมายตามพระราชบัญญัตกิ ารขนส่ง
ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
๑๖) พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี ปัญหาน�้ำหนักรถเครนในการวิ่งบนถนนหลวง
     ๑๗) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียนขอให้ทบทวนป้ายโฆษณาบนทางด่วนพิเศษ และป้ายทีต่ ดิ ตัง้ ริมถนนทีอ่ ยูใ่ น
ความรับผิดชอบของกรมทางหลวงและกรุงเทพมหานคร
๑๘) พิจารณาเรื่องร้องเรียน เรื่อง ขอให้พิจารณาประกาศของกรมการขนส่งทางบก เรื่อง ก�ำหนดเกณฑ์
การทรงตัวของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน ๔ (รถสองชั้น)
๑๙) พิจารณาเรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการประกอบการขนส่งประจ�ำทางในเส้นทาง
หมวด ๓ สายที่ ๓๖๓ พัทยา - บ้านเพ - บ้านแหลม และถูกผู้มีอิทธิพลข่มขู่
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๒๐) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน กรณี ขอให้กรมทางหลวงจัดท�ำโครงการทีไ่ ม่กดี กันการเสนอราคาเพือ่ ไม่ให้
มีการแบ่งงานและสมยอมในการเสนอราคา ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐ
    ๒๑) พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี การจัดท�ำโครงการของกรมทางหลวง
     ๒๒) พิจารณาเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายบอกทางทั่วประเทศ
    ๒๓) พิจารณาติดตามความคืบหน้าและปัญหาอุปสรรคการจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง
     ๒๔) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน กรณี การก่อสร้างทางกลับรถบนถนนทางหลวง หมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)
               ๒๕) พิจารณาความคืบหน้าเกี่ยวกับการซ่อมสะพานลอยข้ามถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ ๒๔ ที่ถูก
รถบรรทุกชนจนได้รับความเสียหายและแผนงานของต�ำรวจทางหลวงในการอ�ำนวยความสะดวกในการเดินข้ามถนน
ของประชาชน
                ๒๖) พิจารณาศึกษาการประกอบการเรือโดยสารข้ามฟากเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
                ๒๗) พิจารณาเรื่องร้องเรียนของประชาชนผ่านโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน
จังหวัดเลยและจังหวัดอุดรธานี
                ๒๘) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน กรณี ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างถนนลาดยาง เส้นทาง
สาย รอ.ถ. ๙๕ - ๐๐๑ จากบ้านตาหยวก - บ้านคูดินทราย ของเทศบาลต�ำบลทุ่งหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
๒๙) พิจารณาศึกษาภาพรวมระบบรถไฟความเร็วสูงของประเทศ
๓๐) พิจารณาเกีย่ วกับโครงการเดินรถไฟระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๓๑) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียนขอสนับสนุนโครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ ส่วนต่อขยายแนวทางเลือกที่ ๑
และขอคัดค้านถนนมอเตอร์เวย์สว่ นต่อขยายแนวทางเลือกที่ ๔ โครงการทางหลวงระหว่างเมืองสายกาญจนบุรี - ชายแดน
ไทย - พม่า (บ้านพุน�้ำร้อน)
๓๒) พิจารณาข้อเสนอแนะของหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี สภาอุตสาหกรรม จังหวัดกาญจนบุรี นายก
สมาคมส่งเสริมการท่องเทีย่ วกาญจนบุรี และนายกสมาคมการค้าอาหาร จังหวัดกาญจนบุรี เกีย่ วกับการอนุญาตให้รถยนต์
ระหว่างจังหวัดกาญจนบุรีและทวายสามารถขับผ่านแดนระหว่างกันได้
๓๓) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน กรณี ขอให้ชว่ ยเหลือกลุม่ รถยนต์สลี่ อ้ เล็ก หมูบ่ า้ นเศรษฐกิจ - โรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี ที่ได้รับความเดือดร้อน จากการเดินรถทับเส้นทางให้เข้าร่วมเดินรถหมวด ๔ กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
(ขสมก.)
๓๔) พิจารณาศึกษาการบริหารจัดการที่ดินสงวนของกรมทางหลวง
๓๕) พิจารณาศึกษาการเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ
๓๖) พิจารณาติดตามความคืบหน้าการศึกษาโครงการแผนแม่บทพัฒนาระบบรถโดยสารประจ�ำทาง
ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลของกรมการขนส่งทางบก
๓๗) พิจารณา  เรือ่ ง การด�ำเนินการจัดท�ำตัว๋ ร่วมและพิจารณากรณีการย้ายสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพ
(จตุจักร)
๓๘) พิจารณา เรื่อง การด�ำเนินการจัดท�ำตั๋วร่วมของกระทรวงคมนาคม
๓๙) พิจารณาประเด็นปัญหาโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่
๔๐) พิจารณา กรณี การขอรับการสนับสนุนโครงการถนนเลีย่ งเมืองสตูลฝัง่ ตะวันออก ต�ำบลคลองขุดและ
ต�ำบลพิมาน อ�ำเภอเมือง จังหวัดสตูล
๔๑) พิจารณา  กรณี การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาทางหลวงรองรับระบบโลจิสติกส์
จังหวัดปราจีนบุรี
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๔๒) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน กรณี ขอให้ผลักดันเส้นทางคมนาคม สาย ๔๑๐ เขตเศรษฐกิจพิเศษในพืน้ ที่
อ�ำเภอเบตง และยกเว้นวีซ่านักท่องเที่ยว
๔๓) พิจารณาเกีย่ วกับ กรณี การปรับปรุงเส้นทางช่วงบริเวณกลางดง อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  
๔๔) พิจารณาเกีย่ วกับ กรณี การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาทางหลวง จ�ำนวน ๒ สายทาง
ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
๔๕) พิจารณาศึกษาติดตามโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบือ้ งต้นเส้นทางรถไฟเชือ่ มโยง
การขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทย – อันดามัน
		
๔) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการขับเคลือ่ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว เพือ่ เป็น
ศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าสู่อินโดจีน จ�ำนวน ๒ เรื่อง
๑) พิจารณาศึกษาและติดตามการขับเคลือ่ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว เพือ่ เป็นศูนย์กลาง
การผลิตและกระจายสินค้าสู่อินโดจีน
๒) พิจารณาเกีย่ วกับแผนงานการพัฒนาด้านต่าง ๆ ปัญหาอุปสรรคทีส่ ำ� คัญ รวมทัง้ แนวทางในการแก้ไข
ปัญหา เพื่อรองรับการค้า การลงทุน และการคมนาคมขนส่งในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว
		
๕) คณะท�ำงานพิจารณาศึกษาและติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ รองรับ
การคมนาคมขนส่งของประเทศ จ�ำนวน ๑ เรือ่ ง
- พิจารณาศึกษาและติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษเพือ่ รองรับการคมนาคม
ขนส่งของประเทศ
		
๖) คณะท�ำงานบูรณาการและจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ จ�ำนวน ๑ เรือ่ ง
- พิจารณาการบูรณาการและจัดท�ำยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของชาติ
		
๗) คณะท�ำงานพิจารณาจัดท�ำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบก
และทางราง พิจารณาศึกษา จ�ำนวน ๑ เรือ่ ง
- พิจารณาจัดท�ำรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง

98

สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

ประมวลภาพกิจกรรมคณะกรรมาธิการการคมนาคม

สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

99

๑๓. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท�ำกิจการ
พิจารณาสอบสวนหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คนไทยโพ้นทะเล
สถานการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ รวมทั้งภาพลักษณ์ของประเทศและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย
๑. นางพิไลพรรณ  สมบัติศิริ
๒. นายกิตติ  วะสีนนท์
๓. พลเอก สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์
๔. นายสมชาย  แสวงการ
๕. พลเอก ธีรเดช  มีเพียร
๖. คุณหญิงทรงสุดา  ยอดมณี
๗. พลเรือเอก อมรเทพ  ณ บางช้าง
๘. พลเอก ไพโรจน์  พานิชสมัย
๙. นายมหรรณพ  เดชวิทักษ์
๑๐. นายนรนิติ  เศรษฐบุตร
๑๑. นายบุญชัย  โชควัฒนา
๑๒. นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ
๑๓. พลโท อภิรัชต์  คงสมพงษ์
๑๔. นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล
๑๕. นายธ�ำรง  ทัศนาญชลี
๑๖. นายนิพนธ์  นราพิทักษ์กุล
๑๗. นายศักดิ์ทิพย์  ไกรฤกษ์
๑๘. พลเอก นิพัทธ์  ทองเล็ก
๑๙. พลเอก เฉลิมชัย  สิทธิสารท
๒๐. นายศักดิ์ชัย  ธนบุญชัย
๒๑. พลอากาศเอก อาคม  กาญจนหิรัญ
๒๒. พลเอก ทวีป  เนตรนิยม
๒๓. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
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ประธานคณะกรรมาธิการ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
โฆษกคณะกรรมาธิการ
โฆษกคณะกรรมาธิการ
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
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ผลการด�ำเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ�ำนวน ๕ คณะ ประกอบด้วย
๑) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
๒) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามความร่วมมือในกรอบอาเซียนและความร่วมมือในระดับภูมภิ าค
๓) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทย
ในต่างประเทศ
๔) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาและศึกษาร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองการด�ำเนินงานขององค์การระหว่าง
ประเทศ และการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....
๕) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาผลกระทบของสถานการณ์แรงงานต่างด้าวต่อภาพลักษณ์ของไทยในต่างประเทศ
๒. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา
๑) พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยและและสมาพันธรัฐรัสเซีย
๒) พิจารณาเสนอประเด็นค�ำถามเพือ่ จัดให้มกี ารออกเสียงประชามติของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติตามมาตรา
๓๗ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
พุทธศักราช ๒๕๕๘
๓) พิจารณาการยกร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองการด�ำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ และการประชุม
ระหว่างประเทศในประเทศไทย พ.ศ. ....
๔) พิจารณาสถานการณ์ปญั หาการก่อการร้ายในปัจจุบนั ทีส่ ง่ ผลกระทบทัง้ ต่อประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ
๕) พิ จ ารณารั บ ทราบยุ ท ธศาสตร์ แ ละแนวทางในการแก้ ไขปั ญ หาสถานการณ์ ก ารค้ า มนุ ษ ย์ ใ น
ประเทศไทย
๖) พิจารณาร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองการด�ำเนินงานของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๗) พิจารณารับทราบสถานการณ์ปญ
ั หายาเสพติดในปัจจุบนั ทีส่ ง่ ผลกระทบทัง้ ต่อประเทศไทยและประเทศ
ต่าง ๆ
๘) พิจารณาและติดตามสถานการณ์การเลือกตัง้ ในเมียนมา และทิศทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของ
เมียนมาภายหลังการเลือกตั้ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๙) พิจารณาสถานการณ์การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของชาวต่างชาติและกรณีการเข้ามา
ของชาวต่างชาติในรูปแบบต่าง ๆ และด�ำเนินการขอเป็นบุคคลในความห่วงใยของส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่ง
สหประชาชาติเพื่ออาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างกว้างขวางทั้งด้านความมั่นคง
เศรษฐกิจ สังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
๑๐) พิจารณาการจัดระเบียบ และการจัดท�ำระบบลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวทีเ่ ข้ามาอาศัยอยูใ่ นประเทศไทย
๑๑) พิจารณารับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง รวมทั้งผลดีและผลเสียเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบความตกลง
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans - Pacific Partnership: TPP)
๑๒) พิจารณาสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหภาพยุโรป
๑๓) พิจารณาสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
รวมทั้งสถานการณ์ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา
๑๔) พิจารณาสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา
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๑๕) พิจารณาสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๑๖) พิจารณาความสัมพันธ์ไทย - อาเซียน - จีน และกรณีทศี่ าลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศมีคำ� ตัดสิน
เกี่ยวกับข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์
๓. การเยือนต่างประเทศ
วันที่ ๒๐ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทาง
ไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ตามค�ำเชิญของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
๔. การให้การรับรองแขกชาวต่างประเทศ
๑) วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ให้การเลีย้ งต้อนรับประธานสหภาพรัฐสภา (IPU) ณ บ้านปาร์คนายเลิศ
๒) วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ให้การรับรอง นาย Md. Shahriar Alam รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ สาธารณรัฐบังคลาเทศ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒
๓) วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ให้การรับรองนาย Zhang Bairu รองประธานสภาประชาชน
มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐของมณฑลยูนนาน ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒
อาคารรัฐสภา ๒
๔) วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ให้การรับรองคณะสมาชิกสภายุโรปกลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน ณ ห้องรับรอง ๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
๕. การแถลงข่าว/แถลงการณ์
๑) วันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ แถลงการณ์กรณีสภายุโรปได้ออกข้อมติเกี่ยวกับประเทศไทย เมื่อวันที่
๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ แสดงความห่วงใยในฐานะมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์กันมาช้านาน รวมทั้งในประเด็นพัฒนาการ
ทางการเมืองและประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
๒) วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ แถลงข่าวกรณีการเดินทางมาเยือนประเทศไทยของคณะสมาชิก
สภายุโรปกลุม่ ความสัมพันธ์กบั ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙
และประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมาธิการการต่างประเทศในประเด็นพัฒนาการทางการเมืองไทย สิทธิมนุษยชน วิวฒ
ั นาการ
ในอาเซียนและบทบาทของไทยในฐานะประเทศผูป้ ระสานงานระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป  รวมทัง้ ความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างกัน
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ประมวลภาพกิจกรรมคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
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๑๔. คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท�ำกิจการ
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริม บ�ำรุงรักษา  และ
คุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาปัญหาการใช้ การป้องกัน การแก้ไข และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย
๑. พลโท ชัยยุทธ  พร้อมสุข
ประธานคณะกรรมาธิการ
๒. พลเรือโท สนธยา  น้อยฉายา
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
๓. พลเรือเอก ทวีวุฒิ  พงศ์พิพัฒน์
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
๔. พลอากาศเอก ทรงธรรม  โชคคณาพิทักษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
๕. ศาสตราจารย์สนิท  อักษรแก้ว
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่
๖. พลเอก วินัย  สร้างสุขดี
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
๗. พลเอก รังสาทย์  แช่มเชื้อ
รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
๘. พลเรือเอก วีระพันธ์  สุขก้อน
โฆษกคณะกรรมาธิการ
๙. พลเรือเอก วัลลภ  เกิดผล
ประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ
๑๐. ศาสตราจารย์สม  จาตุศรีพิทักษ์
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๑๑. พลเรือเอก ไกรสร  จันทร์สุวานิชย์
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๑๒. พลเอก นิพัทธ์  ทองเล็ก
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๑๓. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์  เกิดสุข
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๑๔. พลเอก โสภณ  ศีลพิพัฒน์
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๑๕. พลเอก จีระศักดิ์  ชมประสพ
กรรมาธิการ
๑๖. พลเรือเอก ชุมพล  วงศ์เวคิน
กรรมาธิการ
๑๗. พลเรือเอก ธราธร  ขจิตสุวรรณ
กรรมาธิการ
๑๘. นายนิรวัชช์  ปุณณกันต์
กรรมาธิการ
๑๙. พลเอก ปรีชา  จันทร์โอชา
กรรมาธิการ
๒๐. นายประมุท  สูตะบุตร
กรรมาธิการ
๒๑. พลเอก วิชิต  ศรีประเสริฐ
กรรมาธิการ
๒๒. พลเรือเอก พิจารณ์  ธีรเนตร
กรรมาธิการ
๒๓. พลโท พิศณุ  พุทธวงศ์
กรรมาธิการ
๒๔. พลเอก สกล  ชื่นตระกูล
กรรมาธิการ
๒๕. นายสถิตย์  สวินทร
กรรมาธิการ
๒๖. พลเอก อุทิศ  สุนทร
กรรมาธิการ
อนึง่ นายชาญวิทย์  วสยางกูร ได้มหี นังสือลาออกจากการเป็นกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และในคราวประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายนิรวัชช์
ปุณณกันต์ เป็นกรรมาธิการ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แทนต�ำแหน่งที่ว่างดังกล่าว และในที่ประชุมคณะกรรมาธิการ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙
ได้มมี ติปรับเปลีย่ นต�ำแหน่งในคณะกรรมาธิการ
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ผลการด�ำเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ�ำนวน ๔ คณะ ประกอบด้วย
๑) คณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางบก
๒) คณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง
๓) คณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง
๔) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....
๒. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
๑) พิจารณาศึกษาความเหมาะสมในการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ
๒) พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาทรรศนะอุจาด (Visual Pollution)
๓) พิจารณาศึกษาปัญหาการบุกรุกที่ดินในพื้นที่เขาหน้ายักษ์ อ�ำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
๔) พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....
๓. การจัดท�ำรายงานการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ไม่มี
๔. พิจารณาเรื่องร้องเรียน จ�ำนวน ๕๕ เรื่อง
๑) เรือ่ งร้องเรียนในประเด็นเกีย่ วกับการท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กรณี ประชาชนได้รบั
ความเดือดร้อนจากการกระท�ำของนายทุนโดยการถมคลองนายจันทร์ อ�ำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
๒) เรือ่ งร้องเรียน กรณี เจ้าหน้าทีไ่ ม่ออกหนังสือรับรองเดินทางผ่านด่านป่าไม้หรือมอบผลการตรวจสอบ
เพื่อทางผ่านด่านป่าไม้
๓) เรือ่ งร้องเรียนขอความอนุเคราะห์ในการพิจารณาและติดตามความคืบหน้า  กรณี พิจารณาก�ำหนดเขต
การปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ การเกษตรกรรมในพืน้ ทีเ่ ขตเทศบาลต�ำบลหนองบัวแดง และต�ำบลหลวงศิริ อ�ำเภอหนองบัวแดง จังหวัด
ชัยภูมิ
๔) เรือ่ งร้องเรียนราษฎรขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเรือ่ งทีด่ นิ และทีอ่ ยูอ่ าศัย ในพืน้ ทีป่ า่ แม่ตยุ๋ ฝัง่ ซ้าย
(ป่าแม่เมาะแปลง ๒)
๕) เรือ่ งร้องเรียนขอพระราชทานวิสงุ คามสีมา วัดวังขยาย ต�ำบลปรังเผล อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
๖) เรือ่ งร้องเรียน กรณี พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)
จังหวัดกาญจนบุรี
๗) เรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนอันเกิดจากการขนถ่ายแร่ของบริษัท แมคคอย ไทยแลนด์ จ�ำกัด
๘) เรื่องร้องเรียนการด�ำเนินการตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัด
กาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี ด่านแม่แฉลบ - น�้ำตกเอราวัณ
๙) เรื่องร้องเรียนขอให้สนับสนุนการจัดท�ำบัญญัติท้องถิ่นว่าด้วย “การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมบนฐานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นน่าน
๑๐) เรือ่ งร้องเรียนการประพฤติมชิ อบ และละเว้นปฏิบตั ขิ องเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลหนองกวาง
อ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
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๑๑) เรื่องร้องเรียนขออพยพออกจากภูมิล�ำเนา  ที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ำกินและขอให้ประกาศพื้นที่การท�ำ
เหมืองแร่ทองค�ำและโดยรอบ เป็นพืน้ ทีพ่ บิ ตั ภิ ยั ขัน้ รุนแรงเพือ่ เร่งหามาตรการป้องกันแก้ไขและฟืน้ ฟูอย่างเร่งด่วน จังหวัด
พิจิตร
๑๒) เรื่องร้องเรียนการแก้ปัญหาการจัดการขยะในพื้นที่ อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๓) เรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ/รังวัดที่ดินป่าสงวนหมู่บ้านหัวควน หมู่ที่ ๖ ต�ำบลควนชุม อ�ำเภอ
ร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๔) เรื่องร้องเรียนการด�ำเนินการตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัด
กาญจนบุรีและจังหวัดราชบุรี
๑๕) เรื่องร้องเรียนการด�ำเนินการตามโครงการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดบุรีรัมย์
และจังหวัดนครราชสีมา โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน
๑๖) เรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมในพื้นที่ ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พิจารณาวินิจฉัยแล้วว่า
พื้นที่ที่ห้างฯ ได้รับอนุญาตให้ท�ำการระเบิดและย่อยหินไม่อยู่ในแนวเขตอุทยานแห่งชาติ ภูผาม่านตามประกาศก�ำหนด
แนวเขตเป็นอุทยาน พ.ศ. ๒๕๓๔
๑๗) เรือ่ งร้องเรียนขอความอนุเคราะห์และขอความเป็นธรรม แก้ไขปัญหาเขตอุทยานแห่งชาติภสู วนทราย
(อุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ) รุกล�้ำที่วัดและที่ท�ำกินของชาวบ้าน
๑๘) เรือ่ งร้องเรียนขอความอนุเคราะห์สงั่ การให้กรมป่าไม้ เร่งรัดเรือ่ งการขออนุญาตใช้พนื้ ทีเ่ พือ่ สร้างวัดป่า
เทิดพระเกียรติสิรินธร และจัดท�ำโครงการพุทธอุทยาน
๑๙) เรื่องร้องเรียนข้อเสนอโซนนิ่งพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารและการท่องเที่ยวทางทะเล ออกจากพื้นที่
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทย
๒๐) เรื่องร้องเรียนสภาพแวดล้อมของคลองบางทด บ้านบางรักษ์ ต�ำบลบ่อผุด อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี เสียหาย
๒๑) เรื่องร้องเรียนน�้ำเสียปล่อยลงทะเลกลางอ่างบางรักษ์ หมู่ที่ ๔ ต�ำบลบ่อผุด อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
๒๒) เรื่องร้องเรียนการขุดดินโดยไม่มีการป้องกันการพังทลาย หมู่ที่ ๑ ต�ำบลหน้าเมือง อ�ำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒๓) เรื่องร้องเรียนคัดค้านวิธีก�ำจัดขยะ โดยการส่งออกนอกเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒๔) เรื่องร้องเรียนการขีดเส้นแนวเขตที่ดินป่าไม้ทับที่ดินของประชาชน ต�ำบลหนองเดิ่น จังหวัดบึงกาฬ
๒๕) เรือ่ งร้องเรียนขอให้พจิ ารณาปัญหาข้อร้องเรียนอันอยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมาธิการการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๖) เรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมและความคุ้มครอง กรณี ที่พักสงฆ์คลองดินด�ำ ต�ำบลระเริง อ�ำเภอ
วังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
๒๗) เรือ่ งร้องเรียน กรณี ขอทราบความคืบหน้าหนังสือเกีย่ วกับเรือ่ งร้องเรียนทีไ่ ด้ยนื่ ต่อสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ จังหวัดเลย
๒๘) เรื่องร้องเรียนการบุกรุกคลองสาธารณะประโยชน์ทีประชาชนใช้ร่วมกัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒๙) เรื่องร้องเรียนโครงการก�ำจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการฝังกลบ จังหวัดระนอง
๓๐) เรื่องร้องเรียนความเดือนร้อนเรื่องไฟฟ้า ต�ำบลบางริ้น อ�ำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
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๓๑) เรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณีผู้ประกอบการ วรัญญารีสอร์ท ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย ได้ถูกกล่าวหาว่ารุกพื้นที่บางส่วนทางด้านทิศใต้ของอุทยานแห่งชาติภูเรือ
๓๒) เรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎร อ�ำเภอวังน�้ำเขียว
จังหวัดนครราชสีมา
๓๓) เรือ่ งร้องเรียนขอความช่วยเหลือและความเป็นธรรม กรณีถกู ด�ำเนินคดีขอ้ หาบุกรุกทีส่ าธารณประโยชน์
๓๔) เรือ่ งร้องเรียนขอความช่วยเหลือและความเป็นธรรม กรณีถกู ด�ำเนินคดีขอ้ หาบุกรุกทีส่ าธารณประโยชน์
๓๕) เรือ่ งร้องเรียน กรณี ขอให้ดำ� เนินการต่อการแก้ไขปัญหาเหมืองแร่ทองค�ำของบริษทั ทุง่ ค�ำ จ�ำกัด จังหวัดเลย
๓๖) เรื่องร้องเรียนขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับที่ดินโคกพันธาตุ อ�ำเภอจัตุรัส
จังหวัดชัยภูมิ
๓๗) เรื่องร้องเรียนสถานการณ์ภัยแล้งส่งผลกระทบต่อบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร
๓๘) เรื่องร้องเรียนขอให้พิจารณาช่วยเหลือการส�ำรวจการฝังหมุดหลักบนที่ดินท�ำกินของเกษตรกรใน
พื้นที่ทับซ้อนบริเวณอุทยานแห่งชาติไทรทอง อ�ำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
๓๙) เรื่องร้องเรียนการด�ำเนินการตามโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัด
กระบี่ และจังหวัดพังงา 
๔๐) เรื่องร้องเรียนเรื่องความเดือดร้อนที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่หมูที่ ๘ ต�ำบลหน้าเขา  อ�ำเภอ
เขาพนม จังหวัดกระบี่ และหมู่ที่ ๘ ต�ำบลไกรทอง อ�ำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี)
๔๑) เรื่องร้องเรียนขอให้แก้ไขกฎหมายและรังวัดเพื่อออกโฉนดให้แก่ประชาชน จังหวัดสระบุรี จังหวัด
ลพบุรี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร
๔๒) เรื่องร้องเรียน กรณี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัด
นครศรีธรรมราช ปฏิบัติหน้าที่มิชอบด้วยกฎหมายและเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงโครงการพัฒนาลุ่มน�้ำปากพนัง อันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริ ให้เป็นเขตอุตสาหกรรม ต�ำบลเกาะเพชร อ�ำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
๔๓) เรื่องร้องเรียน กรณี ปัญหาการบริหารจัดการน�้ำขาดประสิทธิภาพในพื้นที่จังหวัดนครนายก
๔๔) เรื่องร้องเรียนขอให้พิจารณาตรวจสอบทบทวนและยุติการให้อนุญาตให้ฝังกลบขยะมูลฝอยในพื้นที่
หมู่ที่ ๕ ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
๔๕) เรื่องร้องเรียนขอคัดค้านการทิ้งขยะในพื้นที่ของนายดาบจเรย์ บุญแก้ว หมู่ที่ ๕ บ้านคลองทราย
ต�ำบลบางหิน อ�ำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
๔๖) เรื่องร้องเรียน กรณี การทุจริตและการปล่อยปละละเลยของอธิบดีกรมป่าไม้ ท�ำให้ราชการได้รับ
ความเสียหายอย่างร้ายแรง
๔๗) เรื่องร้องเรียนขอเข้าพบเพื่อร้องทุกข์และขอเข้าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการ พ.ร.บ. เหมืองแร่ พ.ศ. ....
๔๘) เรือ่ งร้องเรียนขอทราบแนวทางในการปลูกป่าและดูแลรักษาป่า  กรณีการปลูกป่าเพือ่ อนุรกั ษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้กับแผ่นดิน บริเวณที่ตั้งวัดป่าเขามโนราห์พลาราม หมู่ที่ ๓ ต�ำบลทองหลาง อ�ำเภอห้วยคต จังหวัด
อุทัยธานี
๔๙) เรือ่ งร้องเรียนขอให้พจิ ารณาปัญหาข้อร้องเรียนอันอยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมาธิการการทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๕๐) เรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมและร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช
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๕๑) เรื่องร้องเรียนความเดือนร้อน กรณี การจัดตั้งฟาร์มสุกรขนาดใหญ่ของบริษัท ทีวีเอฟ ฟาร์มมิ่ง จ�ำกัด
๕๒) เรื่องร้องเรียนขอให้รัฐบาลเร่งด�ำเนินการผันน�้ำจากแม่น�้ำโขงมาใช้ประโยชน์ในภาคอีสาน
๕๓) เรือ่ งร้องเรียนขอจัดตัง้ ศูนย์เรียนรูก้ ารจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจรระดับหมูบ่ า้ นตามแนวพระราชด�ำริ
๕๔) เรื่องร้องเรียนขอให้รัฐบาลเร่งผันน�้ำจากแม่น�้ำโขงมาใช้ประโยชน์ในภาคอีสานเพื่อแก้ปัญหาน�้ำและ
ภัยแล้งอย่างยั่งยืน
๕๕) เรือ่ งร้องเรียน กรณี ปัญหาการขาดเอกสารสิทธิแ์ ละไม่สามารถขอใช้พนื้ ทีป่ า่ เพือ่ ขุดลอกเป็นโครงการ
แก้มลิงกักเก็บน�้ำเพื่อการเกษตรได้ และกรณีปัญหาการบริหารจัดการน�้ำขาดประสิทธิภาพในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยและ
จังหวัดใกล้เคียง
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ประมวลภาพกิจกรรม
คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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๑๕. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
มีอ�ำนาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท�ำกิจการ
พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการค้า การบริการ การส่งออก ดุลการค้า ลิขสิทธิ์ ตราสาร ทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา  การส่งเสริมและพัฒนาการพาณิชย์และอุตสาหกรรม ตลอดจนศึกษาปัญหา  อุปสรรคของ
การพัฒนาการพาณิชย์ และอุตสาหกรรมของไทย รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการแรงงาน กรรมาธิการคณะนี้
ประกอบด้วย
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๑. พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร
๒. พลเอก ทรงกิตติ  จักกาบาตร์
๓. นายพจน์  อร่ามวัฒนานนท์
๔. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
๕. พลต�ำรวจโท วิบูลย์  บางท่าไม้
๖. พลเอก ยุทธศิลป์  โดยชื่นงาม
๗. นางสุวรรณี  สิริเวชชะพันธ์
๘. นายสมพล  เกียรติไพบูลย์
๙. นายสมบูรณ์  งามลักษณ์
๑๐. นายอิสระ  ว่องกุศลกิจ
๑๑. นายศิริพล  ยอดเมืองเจริญ
๑๒. นายชูเกียรติ  รัตนชัยชาญ
๑๓. พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ
๑๔. นายภาณุ  อุทัยรัตน์
๑๕. พลเอก วลิต  โรจนภักดี
๑๖. พลเอก วิชิต  ศรีประเสริฐ
๑๗. นายวิทยา  ฉายสุวรรณ
๑๘. พลเอก วิลาศ  อรุณศรี
๑๙. พลเอก ศุภกร  สงวนชาติศรไกร
๒๐. พลเอก สกล  ชื่นตระกูล
๒๑. นายสุพันธุ์  มงคลสุธี
๒๒. พลโท สุวโรจน์  ทิพย์มงคล
๒๓. นายอนุมัติ  อาหมัด
๒๔. นางสาวอรจิต  สิงคาลวณิช
๒๕. พลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท์
๒๖. นายสมพล  พันธุ์มณี

ประธานคณะกรรมาธิการ
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่
เลขานุการคณะกรรมาธิการ
โฆษกคณะกรรมาธิการ
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ
กรรมาธิการ  
กรรมาธิการ  
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ผลการด�ำเนินงาน

๑. การตั้งคณะอนุกรรมาธิการ/คณะท�ำงาน
			คณะอนุกรรมาธิการ จ�ำนวน ๓ คณะ ประกอบด้วย
๑) คณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์
๒) คณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม
๓) คณะอนุกรรมาธิการการแรงงาน
			คณะอนุกรรมาธิการเพื่อด�ำเนินการเฉพาะกิจ จ�ำนวน ๒ คณะ ประกอบด้วย		
๑) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติสถาบันชาวไร่อ้อย
๒) คณะอนุกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบ การถ่ายล�ำผ่านแดน กรณีรถยนต์มือสองในประเทศไทย
			คณะท�ำงาน จ�ำนวน ๘ คณะ ประกอบด้วย		
๑) คณะท�ำงานศึกษาแนวทางการผลักดันร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจค้าปลีก ค้าส่ง พ.ศ. ....
๒) คณะท�ำงานเพือ่ การประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม
และการแรงงาน
๓) คณะท�ำงานศึกษารวบรวมกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
๔) คณะท�ำงานการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจแฟรนไซส์
๕) คณะท�ำงานศึกษา กรณี การบริหารจัดการสินค้าเกษตรรองรับเปิดเสรี AEC ในปี ๒๐๑๕
๖) คณะท�ำงานศึกษา กรณี การสนับสนุนให้ผู้ประกอบธุรกิจแข่งขันได้อย่างเสรีและเป็นธรรม
๗) คณะท�ำงานพิจารณาศึกษาจัดท�ำร่างพระราชบัญญัตกิ ารป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาคเอกชน
๘) คณะท�ำงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
๒. พิจารณาศึกษา จ�ำนวน ๔๗ เรื่อง
๑) พิจารณาศึกษา เรื่อง การคัดค้าน การเรียกเก็บ Surcharge ร้อยละ ๓๔ ของราคา ซี ไอ เอฟ ของ
ลวดเหล็กคาร์บอนต�่ำ
๒) พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี ขอความเป็นธรรมให้สอบสวนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจ
๓) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน กรณี นายชูชาติ บริบรู ณ์ ไม่ได้รบั ความเป็นธรรมจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
๔) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน กรณี ขออพยพออกจากภูมลิ ำ� เนา  ทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีท่ ำ� กินและขอให้ประกาศพืน้ ที่
การท�ำเหมืองแร่ทองค�ำและโดยรอบเป็นพื้นที่ภัยพิบัติภัยขั้นรุนแรง เพื่อเร่งหามาตรการป้องกันแก้ไขฟื้นฟูอย่างเร่งด่วน
๕) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน กรณี ขอให้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วนบริษทั
๖) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน กรณี ขอความเป็นธรรมค่าเสียหายเข้าร่วมโครงการเลีย้ งไก่ไข่กบั บริษทั ซี พี เอฟ
๗) พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี ขอให้ตรวจสอบกรณีโรงโม่หิน บริษัท ส. เขมราฐอินดรัสตรี้ จ�ำกัด
๘) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน กรณี ขอให้ตรวจสอบการทุจริตในองค์การขนส่งมวลชน กรุงเทพมหานคร (ขสมก.)
๙) พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี ปัญหาเกี่ยวกับพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วน
ของกระทรวงแรงงาน
๑๐) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน กรณี ขอความช่วยเหลือถูกเลิกจ้างไม่เป็นธรรม  นายจ้างกระท�ำการไม่เป็นธรรม
และขอให้ตรวจตรวจสอบการกระท�ำของนายจ้าง
๑๑) พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี ขอความเป็นธรรมในการซื้อขายโรงงานสุราบางยี่ขัน
๑๒) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน กรณี การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงานตรวจแรงงานของกรมสวัสดิการและคุม้ ครอง
แรงงานจังหวัดชลบุรี กรณีถูกเลิกจ้างละเมิดลิขสิทธิ์กลั่นแกล้งเลิกจ้างไม่เป็นธรรม
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๑๓) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน กรณี ร้องขอความเป็นธรรมกรณีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศใช้ความเป็น
ส่วนราชการแย่งพื้นที่การจัดงานแสดงสินค้าอัญมณี และเครื่องประดับ
๑๔) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน กรณี การทบทวนให้ใช้อำ� นาจตามกฎหมายให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลข้อตกลง
WTO ว่าด้วยการอ�ำนวยความสะดวกทางการค้าและกฎหมายรัฐธรรมนูญ
๑๕) พิจารณาเรือ่ งร้องเรียน กรณี ขอคัดค้านและขอความเป็นธรรมเกีย่ วกับระเบียบคณะกรรมการอ้อยและ
น�ำ้ ตาลทราย ว่าด้วยการจดทะเบียนสถาบันชาวไร่ออ้ ย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๘
๑๖) พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี ระบบเกษตรพันธสัญญา โครงการเลี้ยงไก่ไข่ประกันราคา กับบริษัท
ซี พี เอฟ
๑๗) พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี กรมศุลกากรไม่แก้ไขปัญหาเรื่องสินค้าผ่านแดนให้ประชาชน
๑๘) พิจารณาศึกษา  เรื่อง จัดท�ำร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาคเอกชน
พ.ศ. ....
๑๙) พิจารณาศึกษา เรือ่ ง ขอให้ทบทวนร่างพระราชบัญญัตกิ ารส่งออกไปนอก การน�ำเข้ามาใน และการน�ำผ่าน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้าของกระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒๐) พิจารณาศึกษา เรื่อง การด�ำเนินการกับการน�ำเข้า - ส่งออกรถยนต์ใช้แล้วถ่ายล�ำ/ผ่านแดนโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย
๒๑) พิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาผู้ประกอบการจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือ
แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๓๗
๒๒) พิจารณาศึกษา เรื่อง แผนการให้มีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศ
๒๓) พิจารณาศึกษา เรือ่ ง ปัญหาของร่างพระราชบัญญัตคิ วบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... และผลกระทบต่อ
ประเทศไทย
๒๔) พิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
๒๕) พิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศ
๒๖) การพิจารณาศึกษา  เรือ่ ง การเข้าถึงความเป็นธรรมแรงงานหญิง ในภาคอุตสาหกรรม ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกฎหมาย
๒๗) การพิจารณาศึกษา  เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของอุตสาหกรรมประมงและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องประมง
๒๘) การพิจารณาศึกษา เรือ่ ง ปัญหาตามพระราชบัญญัตแิ รงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ ในส่วนของกระทรวง
แรงงาน
๒๙) การพิจารณาศึกษา เรือ่ ง การศึกษาประเด็นแรงงาน (คนประจ�ำเรือ) ตามพระราชบัญญัตแิ รงงานทางทะเล
พ.ศ. ๒๕๕๘
๓๐) การพิจารณาศึกษา เรื่อง การเคลื่อนย้ายแรงงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
๓๑) การพิจารณาศึกษา เรื่อง การติดตามและขับเคลื่อนเรื่องกฎหมายแรงงาน
๓๒) การพิจารณาศึกษา เรื่อง การติดตามและขอทราบความเห็นเกี่ยวกับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่
มอบหมายให้กระทรวงแรงงานด�ำเนินการเกีย่ วกับการเพิม่ ทักษะฝีมอื แรงงานและผลิตภาพแรงงาน ตลอดจนการพัฒนา
แรงงานให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
๓๓) การพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดระบบแรงงานต่างด้าวและการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวและ
การด�ำเนินการต่อทะเบียนต่างด้าว ๓ สัญชาติ (บัตรชมพู)
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๓๔) การพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ
๓๕) การพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาการตรวจสอบคุณสมบัติสถาบันชาวไร่อ้อย
๓๖) การพิจารณาศึกษา เรือ่ ง ขอให้พจิ ารณาผลักดันร่างพระราชบัญญัตสิ ภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมไทย พ.ศ. ....
๓๗) การพิจารณาศึกษา เรือ่ ง แนวทางการด�ำเนินยุทธศาสตร์เข้าสูก่ ารเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
โอกาสและศักยภาพในการแข่งขันของไทยหลังการเป็น AEC ในปี ๒๕๕๘
๓๘) การพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการน�ำระบบ SMEs (Small and Medium Enterprise) สู่การจัด
การเรียนรู้ในหลักสูตรสถานศึกษา
๓๙) การพิจารณาศึกษา เรื่อง การประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) และแนวทาง
ในการส่งเสริม SMEs ไทย
๔๐) การพิจารณาศึกษา เรื่อง พระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และการตรา
กฎหมายล�ำดับรองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
๔๑) การพิจารณาศึกษา เรื่อง ประเด็นปัญหากฎหมายผังเมือง
๔๒) การพิจารณาศึกษา เรื่อง ประเด็นปัญหาการด�ำเนินงานของส�ำนักงานอาหารและยา
๔๓) การพิจารณาศึกษา  เรือ่ ง การแก้ไขพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุนเพือ่ รองรับการส่งเสริม การลงทุน
ในต่างประเทศ
๔๔) การพิจารณาศึกษา  เรื่อง แนวทางการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕
๔๕) การพิจารณาศึกษา เรือ่ ง ปัญหาสายเรือปรับขึน้ ค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ (Terminal Handing Charge: THC)
๔๖) การพิจารณาศึกษา เรื่อง การคัดค้านชะลอการแก้ไขมาตรฐานลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
๔๗) การพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตามข้อมติการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๖
๓. การจัดท�ำรายงานการพิจารณาศึกษา เสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ�ำนวน ๖ เรื่อง
๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ
๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง มาตรการขับเคลื่อน SMEs และการแก้ไขปัญหาอุปสรรค
๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การตั้งโรงงานคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง) ของผู้ประกอบการชาวต่างชาติใน
จังหวัดจันทบุรี
๔) รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการประกอบธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์
(E - Commerce) เพื่อรองรับการแข่งขัน
๕) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โครงสร้างธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
๖) รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง การจ้างแรงงานพิการตามพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริม  และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ (มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕)
๔. กิจกรรมอื่น ๆ
๑) รับรองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสวัสดิการของผู้ประกอบการและ
แรงงานในต่างประเทศ สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
๒) ร่วมรับรองและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นคณะผูแ้ ทนจากหน่วยงานความร่วมมือระหว่างรัฐสภา  (Inter Parliamentary Cooperation Agency) สภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐอินโดนีเชีย เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
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๒๕๕๘

๓) เข้าร่วมประชุมทวิภาคี ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี ระหว่างวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน - ๕ ธันวาคม

๔) รับรองคณะสมาชิกสภายุโรปกลุม่ ความสัมพันธ์กบั ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน วันที่
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๕) ร่วมประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก (WTO) ปี ๒๕๕๙ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่าง
วันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

ประมวลภาพกิจกรรม
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน
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๑๖. คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเทีย่ ว สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
มีอำ� นาจหน้าทีพ่ จิ ารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท�ำกิจการ พิจารณา
สอบสวน หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการอุปถัมภ์ และคุม้ ครองศาสนา การอนุรกั ษ์ศลิ ปะ การรักษาประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิน่ ภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน รวมทัง้ การส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม อัตลักษณ์ไทย และการท่องเทีย่ ว
กรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย   
			
๑. พลต�ำรวจเอก พิชิต  ควรเดชะคุปต์
ประธานคณะกรรมาธิการ
๒. นายสมพร  เทพสิทธา
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง
๓. นายศรีศักดิ์  ว่องส่งสาร
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง   
๔. พลต�ำรวจโท บุญเรือง ผลพานิชย์  
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม
๕. นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช
เลขานุการคณะกรรมาธิการ             
๖. นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร
โฆษกคณะกรรมาธิการ
๗. พลอากาศเอก ธงชัย  แฉล้มเขตร
โฆษกคณะกรรมาธิการ
๘. พลเรือเอก ก�ำธร  พุ่มหิรัญ
ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ
๙. พลเอก กิตติพงษ์ เกษโกวิท
กรรมาธิการและที่ปรึกษา
        
๑๐. นายนรนิติ เศรษฐบุตร
กรรมาธิการและที่ปรึกษา
         ๑๑. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย
กรรมาธิการและที่ปรึกษา
         ๑๒. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล
กรรมาธิการและที่ปรึกษา
       
๑๓. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
กรรมาธิการและที่ปรึกษา
       
๑๔. พลตรี กู้เกียรติ  ศรีนาคา
กรรมาธิการ
       
๑๕. พลเอก คณิต  สาพิทักษ์
กรรมาธิการ
         ๑๖. พลต�ำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา
กรรมาธิการ
       
๑๗. พลต�ำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
กรรมาธิการ
         ๑๘. พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์
กรรมาธิการ
         ๑๙. พลเอก นิวัติ  ศรีเพ็ญ
กรรมาธิการ
         ๒๐. พลเรือเอก พลวัฒน์  สิโรดม
กรรมาธิการ
         ๒๑. พลต�ำรวจเอก พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ
กรรมาธิการ
         ๒๒. พลเอก พิสิทธิ์  สิทธิสาร
กรรมาธิการ
         ๒๓. พลเอก ภาณุวัชร  นาควงษม์
กรรมาธิการ
         ๒๔. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
กรรมาธิการ
         ๒๕. พลเอก สุนทร ข�ำคมกุล
กรรมาธิการ
         ๒๖. พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์
กรรมาธิการ
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ผลการด�ำเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการและคณะท�ำงาน
			๑.๑ คณะอนุกรรมาธิการ จ�ำนวน ๓ คณะ
๑) คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา
๒) คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๓) คณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว
			๑.๒ คณะท�ำงาน จ�ำนวน ๘ คณะ
๑) คณะท�ำงานด้านวิชาการ
๒) คณะท�ำงานบูรณาการการปฏิบัติงานของด่านพรมแดนในประเทศไทย
๓) คณะท�ำงานพิจารณาปรับปรุง แก้ไขกฎหมายว่าด้วยวัฒนธรรมแห่งชาติ
๔) คณะท�ำงานพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ
๕) คณะท�ำงานจัดท�ำรายงานการสัมมนา  เรื่อง การส่งเสริมยุทธศาสตร์การพัฒนาคนเพื่อการพัฒนา
ประเทศ
๖) คณะท�ำงานจัดท�ำรายงานการสัมมนา เรื่อง ทศพิธราชธรรมกับความมั่นคงของพระพุทธศาสนา
๗) คณะท�ำงานพิจารณาศึกษาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัตนิ โยบายการท่องเทีย่ วแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
๘) คณะท�ำงานพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณี ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทางการเงินของวัดทุ่งครุ
๒. เรื่องที่พิจารณา เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว
๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ กรณี
ศึกษาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง การปรับโครงสร้างองค์กรภาครัฐ จัดโครงสร้างการบริหารส่วนราชการ
ด้านการท่องเที่ยว
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สถิติการด�ำเนินงานของคณะกรรมาธิการสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะกรรมาธิการ
  ๑. คณะกรรมาธิการการเมือง

จ�ำนวน
(คณะ)

การประชุม
(ครั้ง)

คณะ คณะ คณะ
อนุ ท�ำงาน กมธ.
กมธ.
๔
๑
๕๐

การศึกษาดูงาน
(ครั้ง)

สัมมนา/
คณะ คณะ เสวนา
ใน
ต่าง
อนุ ท�ำงาน (ครั้ง) ประเทศ
ประเทศ
กมธ.
๑๑๙ ๑๐
๓
๖
-

  ๒. คณะกรรมาธิการการบริหารราชการ  
      แผ่นดิน

๔

๓

๖๘

๑๒๒

๕๙

๓

๑๕

-

  ๓. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย
     กระบวนการยุติธรรม
     และกิจการต�ำรวจ

๖

-

๕๘

๑๓๓

-

๑

๘

-

  ๔. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิน่

๓

๔

๔๒

๙๘

๒๔

๑

๙

-

  ๕. คณะกรรมาธิการการศึกษา
      และการกีฬา

๔

๑๕

๓๙

๙๐

๑๐๔

๘

๔

-

  ๖. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ
      การเงินและการคลัง

๓

-

๔๘

๑๑๖

-

๒

๗

-

  ๗. คณะกรรมาธิการการพลังงาน

๘

๖

๕๕

๑๖๕

๒๘

๔

๑๖

-

  ๘. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข

๓

-

๓๘

๔๖

-

๕

๑๑

-

  ๙. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์     
      เทคโนโลยีสารสนเทศ
      และการสื่อสารมวลชน

๕

๑

๕๘

๑๔๐

๑๔

๔

๑๐

-

๑๐. คณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก
      เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
      และผู้ด้อยโอกาส

๕

๑

๔๗

๑๓๕

-

๙

๒๐

-
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คณะกรรมาธิการ
๑๑. คณะกรรมาธิการการเกษตรและ
      สหกรณ์

จ�ำนวน
(คณะ)

การประชุม
(ครั้ง)

คณะ คณะ คณะ
อนุ ท�ำงาน กมธ.
กมธ.
๔
๑
๔๒

การศึกษาดูงาน
(ครั้ง)

สัมมนา/
คณะ คณะ เสวนา
ใน
ต่าง
อนุ ท�ำงาน (ครั้ง) ประเทศ
ประเทศ
กมธ.
๑๑๔
๖
๒
๓๒
-

๑๒. คณะกรรมาธิการการคมนาคม

๔

๔

๔๕

๙๒

๓๔

๑

๑๘

-

๑๓. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ

๕

๑

๓๘

๕๔

๗

๒

๔

๑

๑๔. คณะกรรมาธิการ
      การทรัพยากรธรรมชาติ    
      และสิ่งแวดล้อม

๔

๑

๗๒

๘๔

-

๘

๒๗

-

๑๕. คณะกรรมาธิการการพาณิชย์
      การอุตสาหกรรม และการแรงงาน

๕

๘

๕๒

๑๒๙

๗๑

๕

๑๕

๓

๑๖. คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ
      วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

๓

๘

๓๘

๑๐๒

๖๐

๑๔

๑๐

-
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คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีอ�ำนาจหน้าที่กระท�ำกิจการ พิจารณาสอบสวนหรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๗ ได้แก่ (๑) พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติหรือเรื่องอื่นใดตามที่สภามอบหมายหรือตามที่
ประธานสภามอบหมาย (๒) ติดตามมติและตรวจรายงานการประชุมของสภา (๓) กระท�ำกิจการหรือพิจารณาเรือ่ งใด ๆ ทีไ่ ม่อยู่
ในอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการอื่นของสภา  (๔) ประสานงานระหว่างสภากับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องในกิจการของคณะกรรมาธิการ (๕) ประสานงาน
กับคณะกรรมาธิการสามัญประจ�ำสภาทุกคณะและสมาชิกเกีย่ วกับการพิจารณารายชือ่ สมาชิกหรือบุคคลใด ๆ ทีจ่ ะเสนอ
ให้ที่ประชุมสภาเลือกเป็นกรรมาธิการสามัญหรือกรรมาธิการวิสามัญตามข้อ ๘๘ ข้อ ๑๓๓ ข้อ ๑๓๘ หรือข้อ ๑๖๖
แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและเป็นธรรม (๖) การประสานงานระหว่างคณะกรรมาธิการ
ซึ่งจะเรียกบุคคลมาชี้แจงตามข้อ ๙๓ และข้อ ๙๔ เพื่อลดภาระของผู้มาชี้แจง (๗) ด�ำเนินงานทางด้านวิชาการ ข้อมูล
ข่าวสาร การสารสนเทศ สนับสนุนกิจการของสภา  (๘) เสนอแนะต่อประธานสภาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานสภา
และการด�ำเนินกิจการในด้านต่าง ๆ ของสภา  (๙) รับค�ำร้องเรียนหรือเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎรเพื่อมอบต่อ
คณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ หรือหน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ พิจารณา (๑๐) พิจารณาเรือ่ งทีป่ ระธานสภาส่งให้ตามข้อ ๒๑๖
(๑๑) เสนอแนะต่อประธานสภาเกี่ยวกับการก�ำหนดรายละเอียดของงบประมาณและการแปรญัตติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปีในส่วนของสภาและส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา (๑๒) เสนอแนะต่อประธานสภาเกีย่ วกับการจัดสวัสดิการและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก (๑๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของสภา
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติมจี ำ� นวนไม่เกิน ๒๘ คน ประกอบด้วยประธานสภาเป็น
ประธานคณะกรรมาธิการ รองประธานสภาเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ ผูแ้ ทนคณะกรรมาธิการสามัญประจ�ำสภา
ตามข้อ ๘๔ วรรคสอง ทุกคณะ คณะละหนึ่งคน ผู้แทนคณะรัฐมนตรีจ�ำนวนหนึ่งคน และเลขาธิการเป็นกรรมาธิการ
และให้ที่ประชุมสภาเลือกตามข้อ ๘๘ อีกไม่เกิน ๗ คน ปัจจุบันประกอบด้วย
๑. ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
๒. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
๓. นายพีระศักดิ์ พอจิต
๔. พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์
๕. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์
๖. นายเจตน์ ศิรธรานนท์
๗. นายยุทธนา ทัพเจริญ
๘. นายกล้านรงค์ จันทิก
๙. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
         ๑๐. นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
         ๑๑. พลต�ำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง
ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนทีห่ นึง่
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง
ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนทีส่ อง
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สาม
รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่ห้า
โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ
โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กรรมาธิการวิสามัญและที่ปรึกษา
กรรมาธิการวิสามัญและที่ปรึกษา
กรรมาธิการวิสามัญ (ผู้แทนคณะรัฐมนตรี)
กรรมาธิการวิสามัญ
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๑๒. พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม
๑๓. พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
๑๔. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
๑๕. พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง
๑๖. นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์
๑๗. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  เชิดบุญเมือง
๑๘. พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ
๑๙. นายศักดิ์ชัย  ธนบุญชัย
๒๐. พลเรือเอก วัลลภ  เกิดผล
๒๑. พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร
๒๒. พลต�ำรวจเอก พัชรวาท  วงษ์สุวรรณ
๒๓. พลเอก นพดล  อินทปัญญา
๒๔. พลเอก อกนิษฐ์  หมื่นสวัสดิ์
๒๕. นางวรารัตน์  อติแพทย์
๒๖. นายสมชาย  แสวงการ
๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ
๒๘. นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช

กรรมาธิการวิสามัญ
กรรมาธิการวิสามัญ
กรรมาธิการวิสามัญ
กรรมาธิการวิสามัญ
กรรมาธิการวิสามัญ
กรรมาธิการวิสามัญ
กรรมาธิการวิสามัญ
กรรมาธิการวิสามัญ
กรรมาธิการวิสามัญ
กรรมาธิการวิสามัญ
กรรมาธิการวิสามัญ
กรรมาธิการวิสามัญ
กรรมาธิการวิสามัญ
กรรมาธิการวิสามัญ
เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ
รองเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง
รองเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง

ผลการด�ำเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ ประกอบด้วย
๑) คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒) คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒. การศึกษาดูงาน/สัมมนาในประเทศ
- การสัมมนาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘
๓. การจัดท�ำรายงานการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ไม่มี
๔. การเสนอความเห็นและการประสานงาน
๑) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาการเปิดเผยรายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ�ำนวน ๑๑ ครั้ง
๒) ประสานงานในการเตรียมการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ
และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อรับฟังการชี้แจงสาระส�ำคัญร่างรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๓ ครั้ง
๓) ประสานงานในการเตรียมการประชุมร่วมกันระหว่างคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ วันพุธที่ ๒๘ ตุลาคม
๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา ๑
๔) ประสานงานในการตั้งคณะกรรมการประสานงานรวม ๓ ฝ่าย (คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ) ในส่วนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๕) ประสานงานในการเตรียมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad) ในส่วนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๖) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะตลอดจนวางหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการเสนอขอแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ
เกินหลักการของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
๗) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการประชาสัมพันธ์ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
๘) ประสานงานในการตั้งคณะกรรมการประสานงานระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติและสภาขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ในส่วนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๙) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
  
๑๐) ประสานงานในการรวบรวมความเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
๑๑) ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นค�ำถามที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเสนอต่อคณะ
กรรมการการเลือกตั้งในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ ตามมาตรา ๓๙/๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๙
๑๒) ประสานงานกับคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) จ�ำนวน ๔๐ ครั้ง
๕. การพิจารณาศึกษา
		
- พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จ�ำนวน ๘๑ ฉบับ
(ทัง้ นี้ เป็นการพิจารณาด้านการบริหารจัดการ กล่าวคือ พิจารณาว่าสมควรแนะน�ำให้ทปี่ ระชุมสภานิตบิ ญั ญัติ
แห่งชาติ พิจารณารับหลักการหรือไม่ รวมทั้งสมควรจะพิจารณาโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญที่ตั้งขึ้น หรือมอบหมาย
คณะกรรมาธิการสามัญประจ�ำสภา หรือพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา)
- พิจารณาหนังสือสัญญา ตามมาตรา ๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ และเรื่องอื่นใดที่มีกฎหมายหรือคณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอสภาเพื่อทราบ จ�ำนวน ๑๑ ฉบับ
- พิจารณาพระราชก�ำหนดที่คณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่ออนุมัติตามมาตรา ๒๑
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ จ�ำนวน ๕ ฉบับ
- ตรวจรายงานการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติและพิจารณารายงานการประชุมลับสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
จ�ำนวน ๘๔ ครั้ง
- พิจารณาเตรียมการตัง้ คณะกรรมาธิการเพือ่ ท�ำหน้าทีต่ รวจสอบประวัตฯิ หรือเพือ่ พิจารณาเสนอรายชือ่ บุคคล
ที่เห็นสมควรให้ด�ำรงต�ำแหน่งต่าง ๆ จ�ำนวน ๑๒ คณะ
- พิจารณาเตรียมการตัง้ คณะกรรมาธิการซักถามตามข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๑๕๔ วรรคสาม จ�ำนวน ๒ คณะ
- พิจารณาญัตติทสี่ มาชิกสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติเสนอเพือ่ ขอตัง้ คณะกรรมาธิการ เพือ่ พิจารณาสอบสวน หรือ
ศึกษาเรื่องใด ๆ ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๓๘ จ�ำนวน ๘ คณะ
- พิ จ ารณาก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารพิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นรวมถึ ง พิ จ ารณาเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นที่
คณะกรรมาธิการสามัญประจ�ำสภาขอหารือ จ�ำนวน ๕ เรื่อง
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- พิจารณาเตรียมการตัง้ คณะกรรมาธิการสามัญเพือ่ ท�ำหน้าทีส่ รุปข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐาน
อันจ�ำเป็นของคูก่ รณี ในกรณีการถอดถอนบุคคลออกจากต�ำแหน่ง ตามข้อ ๑๔๙ ของข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�ำนวน
๒ ครั้ง
- พิจารณาร่างระเบียบว่าด้วยการยืน่ ค�ำร้อง การรับค�ำร้อง การน�ำเรือ่ งเข้าสูก่ ารพิจารณาของคณะกรรมการ
จริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. .... จ�ำนวน ๑ ฉบับ

คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๗ ก�ำหนดให้สภาตัง้ คณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติขนึ้ คณะหนึง่ มีอำ� นาจหน้าทีก่ ระท�ำกิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ อันอยูใ่ น
อ�ำนาจหน้าที่ ในการนี้ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๘๗ วรรคสอง (๒) ได้กำ� หนดให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ มีอำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการติดตามมติและตรวจรายงานการประชุมของสภา ดังนัน้ คณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ จึงมีมติตงั้ คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติขนึ้ เพือ่ ท�ำหน้าที่
ติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมาธิการคณะนี้ ปัจจุบันประกอบด้วยอนุกรรมาธิการ จ�ำนวน
๑๐ คน ดังนี้
๑. นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์
๒. พลเรือเอก ยุทธนา  ฟักผลงาม
๓. พลเอก อดุลยเดช  อินทะพงษ์
๔. พลโท พิศณุ  พุทธวงศ์
๕. นายกิตติศักดิ์  รัตนวราหะ
๖. นายอนุมัติ  อาหมัด
๗. นาวสาวชลธิชา  มีแสง
๘. นายทศพร  แย้มวงษ์
๙. นางสาวสุภาภรณ์  ติ่งอินทร์
         ๑๐. นางสาวปรียานุช  วัชจนะคุปต์

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ
อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผลการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
		
๑) การติดตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการแนบท้ายรายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือร่าง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่สามแล้วมีมติเห็นชอบสมควรประกาศใช้
เป็นกฎหมาย จ�ำนวน ๑๖๓ ฉบับ โดยมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี จ�ำนวน ๑๐๓ ฉบับ ขณะนี้คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการและ
รับทราบรายงานผลด�ำเนินการตามข้อสังเกต จ�ำนวน ๘๐ เรื่อง โดยในจ�ำนวนดังกล่าวปรากฏข้อมูลที่มีบางประเด็นอาจ
พิจารณาได้วา่ มีความเห็นไม่สอดคล้องกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึง่ ทีป่ ระชุมสภาให้ความเห็นชอบแล้ว
จ�ำนวน ๓ ประเด็น นอกจากนี้ ไม่ปรากฏข้อมูลความคืบหน้าการรายงานผลด�ำเนินการตามข้อสังเกต จ�ำนวน ๒๓ เรื่อง
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		๒) ข้อมูลการตรากฎหมายล�ำดับรองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
     พระราชบัญญัติที่สภาให้ความเห็นชอบในวาระที่สามและมีมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมาย จ�ำนวน
๑๖๕ ฉบับ (รวมข้อมูลการอนุมตั พิ ระราชก�ำหนด จ�ำนวน ๒ ฉบับ) ขณะนีป้ รากฏข้อมูลพระราชบัญญัตแิ ละพระราชก�ำหนด
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด�ำเนินการตรากฎหมายล�ำดับรองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย จ�ำนวน ๑๐๗ ฉบับ เบื้องต้น
พบข้อมูลด�ำเนินการตรากฎหมายล�ำดับรองเรียบร้อยแล้ว จ�ำนวน ๑๘ ฉบับ อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการ จ�ำนวน ๔๗ ฉบับ และยังไม่มี
ข้อมูลความคืบหน้า จ�ำนวน ๔๒ ฉบับ ทั้งนี้ มีพระราชบัญญัติที่ไม่ต้องตรากฎหมายล�ำดับรอง จ�ำนวน ๕๘ ฉบับ
		
๓) การติดตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะแนบท้ายรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ�ำสภา
คณะกรรมาธิการสามัญประจ�ำสภาเสนอรายงานผลการพิจารณาพร้อมข้อสังเกต ในช่วงปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
จ�ำนวน ๓๒ เรื่อง โดยปรากฏข้อมูลรายงานผลการด�ำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ จ�ำนวน ๑๗ เรื่อง
จากการรายงานผลดังกล่าวพบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลที่สอดคล้องกับข้อสังเกต จ�ำนวน ๑๔ เรื่อง
มีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกับข้อสังเกต จ�ำนวน ๓ เรื่อง
		
๔) การติดตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะแนบท้ายรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
(ญัตติ)
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้มมี ติตงั้ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรือ่ งใดเป็นการเฉพาะตามข้อบังคับ
การประชุมสภาฯ ข้อ ๓๘ ในช่วงปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๑๘ คณะ ขณะนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้เสนอรายงาน
พร้อมข้อสังเกตต่อสภา จ�ำนวน ๑๑ คณะ โดยเป็นรายงานผลการพิจารณาเสร็จแล้วอยู่ระหว่างรอบรรจุระเบียบวาระ
การประชุมสภา จ�ำนวน ๒ เรื่อง อยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษา จ�ำนวน ๕ เรื่อง
๕) การติดตามผลกระทู้ถาม
สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติให้ความสนใจตัง้ กระทูถ้ ามนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทเ่ี กีย่ วข้อง ซึง่ รัฐมนตรี
ผูร้ บั ผิดชอบได้ให้ความส�ำคัญของกระทูถ้ าม โดยการเข้าร่วมประชุมสภาเพือ่ ตอบกระทูถ้ ามอย่างต่อเนือ่ ง ข้อมูล ณ เดือน
เมษายน ๒๕๕๙ มีสมาชิกตั้งกระทู้ถาม ทั้งสิ้น ๑๒ คน จ�ำนวน ๓๘ กระทู้ถาม โดยกระทู้ถามที่มีประเด็นข้อสังเกต
ซึง่ รัฐมนตรีและหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบต้องตอบชีแ้ จงเพิม่ เติม ขณะนีต้ รวจสอบพบว่ามี จ�ำนวน ๕ กระทูถ้ าม ทัง้ นี้ หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบได้รายงานผลการด�ำเนินการตามข้อสังเกตมาแล้ว จ�ำนวน ๒ กระทู้ถาม
		๖) การติดตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ รายงานการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานหรือของส่วนราชการ
ที่ก�ำหนดให้ต้องรายงานต่อสภา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้บรรจุระเบียบวาระเกี่ยวกับผลการศึกษาหรือรายงานของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานเพื่อรับทราบหรือพิจารณาแล้วต่อกรณีตามที่กฎหมายบัญญัติอ�ำนาจหน้าที่ไว้ ปรากฏข้อมูลว่าส่วนราชการ
หรือหน่วยงานได้เสนอรายงานต่อสภา จ�ำนวน ๘๓ เรือ่ ง ซึง่ ทีป่ ระชุมมีสมาชิกอภิปราย จ�ำนวน ๕๓ เรือ่ ง โดยในจ�ำนวน
ดังกล่าวได้มีประเด็นข้อสังเกต จ�ำนวน ๑๕ เรื่อง ขณะนี้หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้รายงานผลการด�ำเนินการตาม
ข้อสังเกตแล้ว จ�ำนวน ๑๔ เรื่อง
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คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๗ ก�ำหนดให้สภาตัง้ คณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติขนึ้ คณะหนึง่ มีอำ� นาจหน้าทีก่ ระท�ำกิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรือ่ งใด ๆ อันอยูใ่ น
อ�ำนาจหน้าที่ ในการนีต้ ามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๘๗ วรรคสอง (๒) ได้กำ� หนดให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ
สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติมอี ำ� นาจหน้าทีเ่ กีย่ วกับการติดตามมติและตรวจรายงานการประชุมของสภา ดังนัน้ คณะกรรมาธิการ
วิสามัญกิจการ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ จึงมีมติตงั้ คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติขนึ้
เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมาธิการคณะนี้ ปัจจุบันประกอบด้วย
อนุกรรมาธิการ จ�ำนวน ๑๐ คน ดังนี้
๑. นายสมชาย  แสวงการ
๒. นางสุวิมล  ภูมิสิงหราช
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ
๔. นายศิระชัย  โชติรัตน์
๕. นางสาวจินตนันท์  ชญาต์ร ศุภมิตร
๖. นายต้นพงศ์  ตั้งเติมทอง        
๗. นางสาวจิรวิน  คะประสิทธิ์
๘. นางสาวภิรมย์  นิลทัพ
๙. นายชัดชัย  ทองเจริญ
๑๐. นายพิสิฐ์  นิธิสิริวรธรรม

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการ
อนุกรรมาธิการและเลขานุการ
อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผลการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ

๑. การประชุมคณะอนุกรรมาธิการ  จ�ำนวน ๔๔ ครั้ง
๒. การตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ�ำนวน ๗๓ ฉบับ
๓. การตรวจรายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ�ำนวน ๑๑ ฉบับ
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คณะกรรมาธิการวิสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
มีอำ� นาจหน้าทีพ่ จิ ารณาร่างพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบัญญัติ กระท�ำกิจการ อันอยูใ่ น
อ�ำนาจหน้าทีข่ องสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ โดยสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้แต่งตัง้ คณะกรรมาธิการวิสามัญเพือ่ พิจารณาร่าง
พระราชบัญญัตแิ ละศึกษาเรือ่ งต่าง ๆ ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึง ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดังนี้
		
สถิตกิ ารประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
		
๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... (การบังคับโทษปรับการรอการก�ำหนดโทษและรอการลงโทษ และแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทษของผู้ใช้และ
ผู้ถูกใช้)
- มีการประชุม จ�ำนวน ๑๓ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		
๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตคิ วามร่วมมือระหว่างประเทศในเรือ่ งทางอาญา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๑๒ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		
๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิ ารป้องกันและแก้ไขปัญหาการตัง้ ครรภ์ในวัยรุน่
พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวนครัง้ ๑๐ ครัง้ และน�ำเสนอรายงานต่อทีป่ ระชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง
- มีการประชุม จ�ำนวน ๑๘ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		
๕. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิ ารออกเสียงประชามติรา่ งรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๙ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		
๖. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ....
- มีการประชุม  จ�ำนวน ๑๘ ครั้ง และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ
		
๗. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๑๙ ครั้ง และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ
๘. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๔ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		
๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตใิ ห้อำ� นาจปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับธนาคารเพือ่ การลงทุน
ในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๕ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
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๑๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๙
- มีการประชุม จ�ำนวน ๕๓ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
๑๑.		คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๔ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
๑๒.		คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๑๕ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		๑๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตคิ วบคุมการฆ่าสัตว์เพือ่ การจ�ำหน่ายเนือ้ สัตว์ พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๒๒ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		๑๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติก�ำลังพลส�ำรอง พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๑๑ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		
๑๕. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการตรวจสอบการใช้จา่ ยเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
- มีการประชุม จ�ำนวน ๒๒ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		
๑๖. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๑๓ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		๑๗. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๗ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		
๑๘. คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๖ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		๑๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม
- มีการประชุม จ�ำนวน ๓๕ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		๒๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๑๔ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
๒๑.		คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การขายทอดตลาดห้องชุดในอาคารชุดและที่ดินจัดสรร)
- มีการประชุม จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
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		๒๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
- มีการประชุม จ�ำนวน ๑๘ ครั้ง อยู่ระหว่างด�ำเนินการจัดท�ำรายงานพิจารณาเสนอต่อที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
		
๒๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๔ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		
๒๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตปิ รับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(จัดตั้งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
- มีการประชุม จ�ำนวน ๖ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		๒๕. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการน�ำเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๓ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		๒๖. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด�ำเนินงานของส�ำนักงานวิจัย
เศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน+๓ พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๒ ครั้ง และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ
		๒๗. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๕ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		
๒๘. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและ
ค่าใช้จ่ายแก่จ�ำเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๑๑ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
๒๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์คดีช�ำนัญพิเศษ พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๙ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		
๓๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตพิ ฒ
ั นาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๙ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		
๓๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- มีการประชุม จ�ำนวน ๑๙ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		
๓๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๒๕ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
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		๓๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน
- มีการประชุม จ�ำนวน ๒๓ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		
๓๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๕ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		
๓๕. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๕ ครั้ง และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ
		๓๖. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๙ ครัง้ และอยูร่ ะหว่างการบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
		
๓๗. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตธิ รุ กิจน�ำเทีย่ วและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๑๓ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		๓๘. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ก่อนรับหลักการ
- มีการประชุม จ�ำนวน ๗ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		
๓๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๙ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		
๔๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิ ารเช่าทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๑๖ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		๔๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่ตกค้างในประเทศไทย
- มีการประชุม จ�ำนวน ๖ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		๔๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการก�ำหนดอัตราโทษทางอาญา
- มีการประชุม จ�ำนวน ๑๘ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		๔๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองการด�ำเนินงานขององค์การโทรคมนาคม
ทางดาวเทียมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๓ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
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		๔๔. คณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�ำความผิดลักษณะตัวแทนอ�ำพราง
พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๖ ครั้ง และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ
		๔๕. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๗ ครั้ง และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ
		๔๖. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ติดตาม และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน�ำ้ แบบบูรณาการ
- มีการประชุม จ�ำนวน ๑๘ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
๔๗. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๕ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
๔๘. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๕ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		๔๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้เป็น
รูปธรรม
- มีการประชุม จ�ำนวน ๓๘ ครัง้ และอยูร่ ะหว่างการบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
๕๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย
- มีการประชุม จ�ำนวน ๒๖ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		๕๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง
- มีการประชุม จ�ำนวน ๗ ครั้ง และอยู่ระหว่างการจัดท�ำรายงานการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
		๕๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๑ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		๕๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๖ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
๕๔.		คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๘ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
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		๕๕. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองการด�ำเนินงานของทบวงการพลังงาน
หมุนเวียนระหว่างประเทศ พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๓ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		๕๖. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด�ำเนินงานของส�ำนักเลขานุการ
องค์กรส�ำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๓ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		๕๗. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลปกครองและวิธพี จิ ารณาคดีปกครอง
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๖ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
๕๘. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๘ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		๕๙. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตยิ กเลิกพระราชบัญญัตกิ ารซือ้ ขายสินค้าเกษตร
ล่วงหน้า พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๑ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		๖๐. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๑๕ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		
๖๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตอิ งค์กรจัดสรรคลืน่ ความถีแ่ ละก�ำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๗ ครั้ง และอยู่ระหว่างการจัดท�ำรายงานการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุม
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
		
๖๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๕ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		
๖๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ารณาคดีคา้ มนุษย์ พ.ศ. .... สภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ
- มีการประชุม จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		
๖๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตจิ ดั ตัง้ ศาลอาญาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบ พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๑๔ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
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		๖๕. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ารณาคดีทจุ ริตและประพฤติมชิ อบ พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๑๗ ครั้ง และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ
		
๖๖. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์ พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๑๙ ครั้ง และน�ำเสนอรายงานต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว
		๖๗. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๙ ครั้ง และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ
		
๖๘. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
- มีการประชุม จ�ำนวน ๖ ครั้ง และอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการฯ
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งานด้านการแต่งตั้ง ให้ความเห็นชอบ ให้ค�ำแนะน�ำ
หรืองานด้านการเลือกบุคคลให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
โดย ส�ำนักก�ำกับและตรวจสอบ
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งานด้านการแต่งตั้ง ให้ความเห็นชอบ
ให้ค�ำแนะน�ำหรือการเลือกบุคคล
ให้ด�ำรงต�ำแหน่ง
การให้ความเห็นชอบ ให้คำ�แนะนำ� หรือการเลือกบุคคลให้ดำ�รงตำ�แหน่งตามที่รัฐธรรมนูญกำ�หนด
๑. การดำ�เนินการคัดเลือกบุคคลผูส้ มควรได้รบั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาคัดเลือกกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน แทนตำ�แหน่งที่
ว่าง จำ�นวน ๒ ตำ�แหน่ง ตามมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำ�กับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่
๒๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือก คือ
๑. นายปรเทพ สุจริตกุล เป็นกรรมการผู้ที่มีผลงานและมีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์
ด้านกิจการกระจายเสียง
๒. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ เป็นกรรมการผูท้ ม่ี ผี ลงานและมีประสบการณ์ดา้ นการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน
(ทั้งนี้ นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เพื่อแจ้งขอลาออกจากการเป็น
กรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน เนื่องจากได้รับการสรรหาให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป)
๒. การให้ความเห็นชอบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณาให้ความเห็นชอบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งแทน
ตำ�แหน่งที่ว่าง ประกอบมาตรา ๒๕๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในคราวประชุมสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๐/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยผู้ได้รับความเห็นชอบ คือ นางฉัตรสุดา
จันทร์ดียิ่ง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นายวัส ติงสมิตร นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย และนางอังคณา นีละไพจิตร ดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมีมติไม่ให้ความเห็นชอบนายบวร ยสินทร และนายศุภชัย ถนอมทรัพย์
ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและได้สง่ รายชือ่ ดังกล่าวกลับไปยังคณะกรรมสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เพื่อดำ�เนินการต่อไป ซึ่งคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติยืนยันตามมติเดิมไม่เป็น
เอกฉันท์จึงเป็นเหตุให้เริ่มดำ�เนินการสรรหาใหม่
ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๓/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณามีมติให้ความเห็นชอบ นางเตือนใจ ดีเทศน์ และนายชาติชาย สุทธิกลม ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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๓. การให้ความเห็นชอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณาให้ความเห็นชอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งแทนตำ�แหน่ง
ที่ว่าง ประกอบมาตรา ๒๐๔ (๔) และมาตรา ๒๐๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนี้
๓.๑ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยผู้ได้รับ
ความเห็นชอบ คือ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์ ดำ�รงตำ�แหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อื่น ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง
๓.๒ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๔/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดย
ผู้ได้รับความเห็นชอบ คือ นายปัญญา  อุดชาชน ดำ�รงตำ�แหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์
รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์อื่น ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารราชการแผ่นดินอย่างแท้จริง
		
๔. การให้ความเห็นชอบกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหา
บุคคลเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งแทนตำ�แหน่งที่ว่าง และคำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เรื่อง การสรรหากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประกอบมาตรา ๒๔๖ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๗๐/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยผูไ้ ด้รบั ความเห็นชอบ คือ นายวิทยา อาคมพิทกั ษ์ นางสุวณา สุวรรณจูฑะ
พลตำ�รวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ นายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร และพลเอก บุณยวัจน์ เครือหงส์ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
		
๕. การให้ความเห็นชอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณาให้ความเห็นชอบประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ตามมาตรา  ๕ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑
มกราคม ๒๕๕๙ โดยผูไ้ ด้รบั ความเห็นชอบ คือ นายกิตติ ลิม้ ชัยกิจ ดำ�รงตำ�แหน่งประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ และนายจีระรัตน์ นพวงศ์ ณ อยุธยา พลตำ�รวจเอก จรัมพร สุระมณี พลเอก ชัยรัตน์ ชีระพันธุ์
และนายอนุสิษฐ คุณากร ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
		
๖. การให้ความเห็นชอบตุลาการศาลปกครองสูงสุด
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา  ๑๕ วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครัง้ ที่ ๑๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีท่ี ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยผูไ้ ด้รบั ความเห็นชอบ คือ  นายบุญอนันต์ วรรณพานิชย์ นายประสาท
พงษ์สุวรรณ์ นางสิริกาญจน์ พานพิทักษ์ นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ นายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ นายอนุวัฒน์ ธาราแสวง
นายชูชาติ อัศวโรจน์ นายมานิตย์ วงศ์เสรี นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ นางรดาวรรณ วานิช นายอนุพงศ์ สุขเกษม
นายกมล สกลเดชา นายประนัย วณิชชานนท์ และนายรัฐกิจ มานะทัต และมีมติไม่ให้ความเห็นชอบนายสุชาติ ศรีวรกร
ดำ�รงตำ�แหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
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๗. การให้ความเห็นชอบประธานศาลปกครองสูงสุด
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบประธานศาลปกครองสูงสุด ตามมาตรา ๑๕ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยผู้ได้รับความเห็นชอบ คือ นายปิยะ ปะตังทา ดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธานศาลปกครองสูงสุด
		
๘. การให้ความเห็นชอบกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ตามมาตรา ๒๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒๖/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ โดยผู้ได้รับความเห็นชอบ คือ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
รองศาสตราจารย์สังศิต พิริยะรังสรรค์ ศาสตราจารย์อุดม รัฐอมฤต ศาสตราจารย์ พลตำ�รวจตรี จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช
นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม และนายสุทธิพล ทวีชัยการ ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
		
๙. การให้ความเห็นชอบผูต้ รวจการแผ่นดิน
สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณาให้ความเห็นชอบผูต้ รวจการแผ่นดิน  ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรือ่ ง การสรรหาบุคคลเพือ่ ดำ�รงตำ�แหน่งแทนตำ� แหน่งทีว่ า่ ง ประกอบ
มาตรา ๒๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๓๒/๒๕๕๙ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติไม่ให้ความเห็นชอบ นายเรวัต
วิศรุตเวช ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน และได้ส่งรายชื่อดังกล่าวกลับไปยังคณะกรรมสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน
เพือ่ ดำ�เนินการต่อไป ซึง่ คณะกรรมการสรรหาผูต้ รวจการแผ่นดินมีมติยนื ยันตามมติเดิมไม่เป็นเอกฉันท์ จึงเป็นเหตุให้เริม่
ดำ�เนินการสรรหาใหม่ และระหว่างกระบวนการพิจารณาให้ความเห็นชอบผูต้ รวจการแผ่นดินของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ได้มีคำ�สั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ยกเลิกประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ โดยอาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา  ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยความเห็นชอบของ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำ�สั่งให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙
พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดำ�รงตำ�แหน่งแทนตำ�แหน่งที่ว่าง และให้งดเว้นการสรรหาและการเลือก
ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการการเลือกตัง้ ผูต้ รวจการแผ่นดิน กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จนกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่จะมีผลใช้บงั คับหรือจนกว่าจะมี
คำ�สั่งเป็นอย่างอื่น
		
๑๐. การให้ความเห็นชอบเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณาให้ความเห็นชอบเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๙
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยผู้ได้รับความเห็นชอบ คือ พลตำ�รวจเอก ชัยยะ ศิริอำ�พันธ์กุล ดำ�รงตำ�แหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
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งานด้านการถอดถอนบุคคลออกจากต�ำแหน่ง
โดย ส�ำนักก�ำกับและตรวจสอบ
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การถอดถอนบุคคลออกจากต�ำแหน่ง
กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชม้ี ลู ความผิดและส่งรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงมายังประธาน
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เพือ่ ให้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติดำ�เนินการถอดถอนบุคคลออกจากตำ�แหน่ง
๑. กรณีถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำ�นวน ๒๔๘ คน ออกจากตำ�แหน่ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดการกระทำ�ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำ�นวน ๒๔๘ คน กรณี
ดำ�เนินการเกีย่ วกับการพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเกีย่ วกับทีม่ าของสมาชิกวุฒสิ ภา ว่าการกระทำ�
ดังกล่าวมีมูลความผิดฐานส่อว่าจงใจใช้อำ�นาจหน้าที่ขัดต่อ
บทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๙๑ (๑) วรรคหนึ่ง
สภานิ ติบัญ ญั ติแ ห่ ง ชาติ ล งมติ ใ นเรื่อ งดั ง กล่ า ว
ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๙/๒๕๕๘
วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยผลการลงคะแนนเสียง
ปรากฏว่ า มี ค ะแนนเสี ย งน้ อ ยกว่ า สามในห้ า ของจำ�นวน
สมาชิ ก ทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู่ ข องสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ
(ปัจจุบันมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำ�นวน ๒๒๐ คน
จำ�นวนสามในห้าของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ คือ ๑๓๒ คน) จึงถือว่าสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ มีมติไม่ถอดถอนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำ�นวน
๒๔๘ คน ออกจากตำ�แหน่ง (รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ)
		
๒. กรณีถอดถอนนายสมศักดิ์ ปริศนานั น ทกุ ล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกจากตำ�แหน่ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชม้ี ลู ความผิดการกระทำ�
ของนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ กรณีรำ�่ รวยผิดปกติ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติลงมติ
ในเรื่องดังกล่าวในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่ ๖๙/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
โดยลงมติถอดถอนนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ด้วยคะแนน ๑๐๙ คะแนน
(ถอดถอน ๑๐๙ คะแนน ไม่ถอดถอน ๘๒ คะแนน ไม่ออกเสียง ๓ คะแนน) ซึ่งเป็นคะแนนเสียงน้อยกว่าสามในห้า
ของจำ�นวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (จำ�นวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ จำ�นวน ๒๒๐ คน คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้าเท่ากับ ๑๓๒ เสียงขึ้นไป) จึงถือว่าสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติมีมติไม่ถอดถอนนายสมศักดิ์ฯ ออกจากตำ�แหน่ง
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๓. กรณีถอดถอนนายประชา ประสพดี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกจากตำ�แหน่ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชม้ี ลู ความผิดการกระทำ�ของนายประชา ประสพดี รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
มหาดไทย เนื่องจากกระทำ�ความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่ราชการ และปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖๘ ประกอบมาตรา ๒๖๖ กรณีใช้สถานะหรือตำ�แหน่งรัฐมนตรีเข้าไป
ก้าวก่าย แทรกแซง การดำ�เนินงานของคณะกรรมการองค์การตลาดที่กำ�ลังจะประชุมพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องทุจริตของ
นายธีธัช สุขสะอาด ผู้อำ�นวยการองค์การตลาด เพื่อช่วยเหลือนายธีธัชฯ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติในเรื่องดังกล่าว ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๙
วันศุกร์ท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏว่ามีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในห้าของจำ�นวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (จำ�นวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คือ จำ�นวน
๒๑๘ คน คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในห้า คือตั้งแต่ ๑๓๑ เสียงขึ้นไป) จึงถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติถอดถอน
นายประชา ประสพดี เมื่อครั้งดำ�รงตำ�แหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกจากตำ�แหน่ง

		
๔. กรณีถอดถอนพลอากาศเอก สุกำ�พล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกจากตำ�แหน่ง
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดการกระทำ�ของพลอากาศเอก สุกำ�พล สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เนื่องจากมีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทำ�ความผิดต่อตำ�แหน่งหน้าที่ราชการ
จงใจใช้อำ�นาจหน้าทีข่ ดั ต่อบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทางจริยธรรม
อย่างร้ายแรง กรณีกา้ วก่ายและแทรกแซงการปฏิบตั ริ าชการและการแต่งตัง้ ข้าราชการทีม่ ตี ำ�แหน่งหรือเงินเดือนประจำ�
โดยสั่งการด้วยวาจาให้ปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะกรรมการของส่วนราชการเสนอรายชื่อ พลเอก ทนงค์ศักดิ์
อภิรักษ์โยธิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ให้ดำ�รงตำ�แหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม
กรณีดงั กล่าวอยูร่ ะหว่างการดำ�เนินการของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ โดยสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้มกี ารประชุม
เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว ๒ ครั้ง โดยครั้งล่าสุดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีการประชุมสภานิติบัญญัติ
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แห่งชาติเพื่อรับฟังคำ�แถลงเปิดสำ�นวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้กล่าวหา และการแถลง
คัดค้านโต้แย้งคำ�แถลงเปิดสำ�นวนของผูถ้ กู กล่าวหา  โดยทีป่ ระชุมได้มมี ติให้มกี ารซักถามเพิม่ เติม โดยสมาชิกทีป่ ระสงค์
จะซักถามในประเด็นใดต้องเสนอญัตติต่อคณะกรรมาธิการซักถามภายในเจ็ดวันนับแต่วันถัดจากวันแถลงเปิดสำ�นวน
เพือ่ ทีค่ ณะกรรมาธิการซักถามจะได้นำ�ไปกำ�หนดเป็นประเด็นซักถามต่อไป กล่าวคือตัง้ แต่วนั ศุกร์ท่ี ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ถึงวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการซักถามขึ้น
คณะหนึ่ง จำ�นวน ๗ คน ประกอบด้วย
๑) นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
๒) นายเจตน์ ศิรธรานนท์
๓) นายยุทธนา ทัพเจริญ
๔) นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
๕) คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี
๖) พลตำ�รวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ
๗) พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
โดยทีป่ ระชุมกำ�หนดให้มกี ารประชุมเพือ่ ซักถามผูเ้ กีย่ วข้องในวันศุกร์ท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมรัฐสภา 

* หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
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สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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๓
ส่วนที่

กิจกรรมพิเศษ

งานด้านต่างประเทศ
โดย ส�ำนักการต่างประเทศ

   •  การรับรองบุคคลส�ำคัญชาวต่างประเทศ
   •  งานเลีย้ งรับรองเพือ่ เป็นเกียรติแก่บคุ คลส�ำคัญชาวต่างประเทศ
   •  การเดินทางไปเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ
   •  การเข้าร่วมประชุมองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ

144

สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

การรับรองบุคคลส�ำคัญ
ชาวต่างประเทศ
ประธานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติและรองประธานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ  ให้การรับรองเอกอัครราชทูตต่างประเทศ
ที่มีถิ่นพ�ำนักประจ�ำประเทศไทย และคณะบุคคลชาวต่างประเทศ ณ อาคารรัฐสภา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
- ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
ดร.วาเลรี ซาโดโค (H.E. Dr. Valery Sadokho)
นายซาเบร์ โฮซเซน เชาว์ดรี (Mr. Saber Hossain
เอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ อี ำ� นาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบลารุส
Chowdhury) ประธานสหภาพรัฐสภา
ประจ�ำประเทศไทย ถิ่นพ�ำนัก ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม

- ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘
- ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘
นายเพเทอร์ พรือเกิล (H.E. Mr. Peter Prügel)
นายทุกสบิลกูน ทูมูร์คูเลก (H.E. Mr. Tugsbilguun
Tumurkhuleg) เอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ อี ำ� นาจเต็มแห่ง เอกอั ค รราชทู ต วิ ส ามั ญ ผู ้ มี อ� ำ นาจเต็ ม แห่ ง สหพั น ธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีประจ�ำประเทศไทย        
มองโกเลียประจ�ำประเทศไทย
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- ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
- ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
นายเหวียน ตัด ถัน่ (H.E. Mr. Nguyen Tat Thanh)
นายพอล โรบิลลียาร์ด (H.E. Mr. Paul Robilliard)
เอกอั ค รราชทู ต วิ ส ามั ญ ผู ้ มี อ� ำ นาจเต็ ม แห่ ง เครื อ รั ฐ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจ�ำ
ประเทศไทย
ออสเตรเลียประจ�ำประเทศไทย

- ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นายหลี่ รั่วกู่ (Mr. Li Ruogu) รองประธานมูลนิธิ
เพื่อสันติภาพและการพัฒนาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
(China Foundation for Peace and Development:
CFPD) ในสังกัดกระทรวงวิเทศสัมพันธ์ พรรคคอมมิวนิสต์
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ

- ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นายบาซิม ฮัฏฏอบ ฮะบัช อัฏฏัวะมะฮ์ (Dr. Basim
Hattab Habash AlTumma) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มี
อ� ำ นาจเต็ ม แห่ ง สาธารณรั ฐ อิ รั ก ประจ� ำ ประเทศไทย
ถิ่นพ�ำนัก ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

- ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
- ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙
นายอี โ ว ซี เ บอร์ (H.E. Mr. lvo Sieber)
ดร.โซเฮ คาน (H.E. Dr. Sohail Khan) เอกอัคร
ราชทู ต วิ ส ามั ญ ผู ้ มี อ� ำ นาจเต็ ม แห่ ง สาธารณรั ฐ อิ ส ลาม เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่งสมาพันธรัฐสวิส
ประจ�ำประเทศไทย
ปากีสถานประจ�ำประเทศไทย
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- ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙
- ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙
ดร.วาเลรี ซาโดโค (H.E. Dr. Valery Sadokho)
นายลุตฟี ราอุฟ (H.E. Mr. Lutfi Rauf) เอกอัครราชทูต
วิสามัญผู้มีอ�ำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจ�ำ เอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ อี ำ� นาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบลารุส
ประจ�ำประเทศไทย
ประเทศไทย

- ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
- ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นายวลาดีมีร์ อันเดรเชนโค (H.E. Mr. Vladimir
นายโน ควั ง อิ ล (H.E. Mr. Noh Kwang-il)
เอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ อี ำ� นาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลี Andreichenko) ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐ
เบลารุส
ประจ�ำประเทศไทย

- ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
- ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙
นายคี ริ ล ล์ บาร์ ส กี (H.E. Mr. Kirill Barsky)
เซอร์ จิม แม็คเลย์ (Sir Jim Mclay) อดีตรองนายก
เอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจ�ำประเทศไทย
รัฐมนตรีนิวซีแลนด์
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- ๗ เมษายน ๒๕๕๙
- ๔ เมษายน ๒๕๕๙
นายอูเก็น เชวัง (Hon. Mr. Ugyen Chewang)
นายฆิลเบร์โต ฟอนเซกา กีมาไรซ์ เด โมว์รา (H.E. Mr.
Gilberto Fonseca Guimarães de Mours) เอกอัครราชทูต ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาธิบดี
แห่งราชอาณาจักรภูฏาน ให้ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจ�ำประเทศไทย
การเลือกตั้งของราชอาณาจักรภูฏาน

- ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
- ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายเทโวดรอส เมเลส (Mr. Tewodros Melesse)
นายเหวียน วัน เน็น (H.E. Mr. Nguyen Van Nen)
ผู
้
อ
�
ำ
นวยการใหญ่
ส หพั น ธ์ ว างแผนครอบครั ว ระหว่ า ง
ประธานส�ำนักงานคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์
ประเทศประจ�ำกรุงลอนดอน พร้อมด้วยนางอันจาลี เซ็น
เวียดนาม
(Ms. Anjali Sen) ผู้อ�ำนวยการสหพันธ์วางแผนครอบครัว
ระหว่างประเทศประจ�ำภูมิภาคเอเชียใต้
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- ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
- ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
นายอะฮ์มัด รุซดี (H.E. Mr. Ahmad Rusdi)
คณะนักธุรกิจรุ่นใหม่ไทย - จีน รุ่นที่ ๒ พร้อมด้วย
เอกอั ค รราชทู ต วิ ส ามั ญ ผู ้ มี อ� ำ นาจเต็ ม แห่ ง สาธารณรั ฐ
ผู้บริหาร ผู้แทนสมาคมฯ จ�ำนวน ๘๐ คน
อินโดนีเซียประจ�ำประเทศไทย

- ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
- ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
นายเชียว วุน (H.E. Mr. Chheang Vun) ประธาน
นายวัลเดมาร์ คลาสคา (H.E. Mr. Waldemar
กลุม่ มิตรภาพสมาชิกรัฐสภากัมพูชา - ไทย
Kraska) ประธานกลุ่มสมาชิกรัฐสภาโปแลนด์ – ไทย
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นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง

- ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
- ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘
นายสวี เฟิง (Mr. Xu Feng) เลขาธิการพรรค
นายเหงียน กิม้ คว่า (H.E. Mr. Nguyen Kim Khoa)
ประธานคณะกรรมาธิการกลาโหมและความมั่นคงของ คอมมิวนิสต์เมืองฉี่ตง มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชน
จีน
สภาแห่งชาติ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

- ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
- ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นายซูปรียาทนอ (Mr.Soepriyatno) สมาชิกสภา
นายอันดิกา ปานดู บูรกาบายา (Mr. Andika Pandu
Puragabaya) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐ ผู้แทนราษฎรอินโดนีเซีย และคณะกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา
อินโดนีเซีย - ไทย
อินโดนีเซีย

- ๑ เมษายน ๒๕๕๙
- ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
ศาสตราจารย์ ดร.คิม จุน กี (Prof. Dr. Kim Junki)
H.E. Mr. Andrii Beshta เอกอัครราชทูตยูเครน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณของรัฐสภา สาธารณรัฐ
ประจ�ำประเทศไทย
เกาหลี
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งานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติ
แก่บุคคลส�ำคัญชาวต่างประเทศ
ประธานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติและรองประธานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ  ให้การรับรองเอกอัครราชทูตต่างประเทศ
ที่มีถิ่นพ�ำนักประจ�ำประเทศไทย และคณะบุคคลชาวต่างประเทศ ณ อาคารรัฐสภา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรอง เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลส�ำคัญชาวต่างประเทศ ดังนี้

- ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
นายซาเบร์ โฮซเซน เชาว์ดรี (Mr. Saber Hossain Chowdhury)
ประธานสหภาพรัฐสภา และคณะ ณ ห้องศิลา โรงแรมสุโขทัย

- ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
นายวลาดีมีร์ อันเดรเซนโค (H.E. Mr. Vladimir Andreichenko)
ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐเบลารุส และคณะ ณ ห้องอาหาร
The Fireplace Grill โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ
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นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง
เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงรับรอง เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลส�ำคัญชาวต่างประเทศ ดังนี้

- ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
- ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
Dr. Koukeo Akhamontry ประธานคณะ
นายซีนอน คุชเช็ก (H.E. Mr. Zenon Kuchciak)
กรรมาธิการต่างประเทศสภาแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจ�ำประเทศไทย
ผูแ้ ทนสภาแห่งชาติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ ร้านอาหารรถเสบียง กรุงเทพฯ
ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

- ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙
นายวลาดีมีร์ อันเดรเซนโค (H.E. Mr. Vladimir
Andreichenko) ประธานสภาผูแ้ ทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐ
เบลารุ ส และคณะ ณ ห้องอาหาร Piccolo Italian
Restaurant โรงแรมรอยัล ปริน๊ ซ์เซส หลานหลวง กรุงเทพฯ
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- ๑ เมษายน ๒๕๕๙
ศาสตราจารย์ ดร.คิม จุน กี (Prof. Dr. Kim Junki)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงบประมาณของรัฐสภา สาธารณรัฐ
เกาหลี ณ ห้องอาหาร Niche โรงแรมสยาม เคมปินสกี้
กรุงเทพฯ
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การเดินทางไปเยือนต่างประเทศ
อย่างเป็นทางการ
ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ น�ำคณะเดินทางไปเยือนต่างประเทศและเข้าเยีย่ มคารวะ ดังนี้
๒๔ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

พบปะหารือทวิภาคีกับ ฯพณฯ นายหยู เจิ้งเซิง (H.E. Mr. Yu Zhengsheng)
ประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน

พบปะหารือทวิภาคีกับผู้บริหารบริษัทรถไฟสาธารณรัฐประชาชนจีน (China Railway)
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พบปะหารือทวิภาคีกับ ฯพณฯ นายจาง เต๋อเจียง (H.E. Mr. Zhang Dejiang)
ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน
๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐเบลารุส

การประชุมและหารือทวิภาคีระหว่างประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และผู้ว่าราชการเมืองวีเซียบสค์
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การประชุมและหารือทวิภาคีระหว่างประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและประธานสภาผู้แทนราษฎร
และประธานสภาสาธารณรัฐ (วุฒิสภา) แห่งรัฐสภาสาธารณรัฐเบลารุส

การประชุมและหารือทวิภาคีระหว่างประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีเบลารุส
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การเข้าร่วมประชุม
องค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมัชชารัฐสภาเอเชีย
(The Meeting of the Asian Parliamentary Assembly Standing Committee
on Economic and Sustainable Development)
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ
การพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะ
ผู ้ แ ทนสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ น� ำ คณะผู ้ แ ทนสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย ๑. พลเรือเอก อมรเทพ
ณ บางช้าง กรรมาธิการการเศรษฐกิจ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
๒. นางสาวประเพ็ญพิมพ์ ประจนปัจจนึก อัครราชทูตทีป่ รึกษา
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา ที่ปรึกษาคณะ
ผู้แทนฯ และเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการ
ด้ า นเศรษฐกิ จ และการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ของสมั ช ชาใหญ่
สมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly APA) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีผู้เข้าร่วม
การประชุมกว่า ๑๐๐ คน จากประเทศสมาชิกจ�ำนวน ๒๑
ประเทศ
ในโอกาสนี้ พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ได้กล่าวถึง
ป รั ช ญ า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง ข อ ง พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีสายพระเนตรที่ยาวไกล และเป็นกษัตริย์
ที่ ส ร้ า งคุ โ ณปการให้ แ ก่ ป ระเทศ โดยปรั ช ญาดั ง กล่ า ว
ยังสามารถน�ำมาปรับใช้กับทุกชนชั้นและทุกระดับในสังคม
ทั้ ง นี้ คณะผู ้ แ ทนไทยได้ น� ำ หนั ง สื อ เกี่ ย วกั บ ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโครงการในพระราชด�ำริของมูลนิธิชัยพัฒนาไปเผยแพร่
่ในที่ประชุมคณะกรรมาธิการดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นอย่างดี และได้รับการบรรจุข้อความปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไว้ในร่างข้อมติด้านบทบาทของรัฐสภาประเทศสมาชิก APA ในการให้การรับรองกฎหมายที่
สนับสนุนการด�ำเนินการเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น
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การประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๔ ของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(The Fourth World Conference of Speakers of Parliament)
ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๘
ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น�ำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ประกอบด้วย ๑. นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ๒. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๓. พลต�ำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ ๔. พลอากาศเอก
อิทธพร ศุภวงศ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ติดตามและข้าราชการจากส�ำนักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรและส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมกาประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๔ (The Fourth World
Conference of Speakers of Parliament) ในระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อาคารส�ำนักงานใหญ่
สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา การประชุมนี้จัดขึ้นโดยความร่วมมือของสหภาพรัฐสภา (Inter Parliamentary Union - IPU) และสหประชาชาติ (United Nations - UN) ในฐานะพันธมิตรระดับองค์การระหว่าง
ประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้กว่า ๑,๐๐๐ คน
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หัวข้อหลักของการประชุม คือ “Placing Democracy at the Service of Peace and Sustainable
Development: Building the World the People Want” ซึ่งกล่าวถึงองค์ประกอบ ๓ ส่วน อันได้แก่ “สันติภาพ
ประชาธิปไตย และการพัฒนา” และมีวาระการประชุมที่เน้นบทบาทของรัฐสภาต่อการผลักดันการพิจารณาประเด็น
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) หรือ “เป้าหมาย SDGs” โดยประเทศ
สมาชิกสหประชาชาติ อีกทั้ง การประชุมในครั้งนี้ได้มีการรับรองปฏิญญาการประชุม (Declaration) ซึ่งเป็นเอกสาร
เพื่อน�ำเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดสหประชาชาติ (UN Summit) ในช่วงปลายเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ทั้งนี้ “เป้าหมาย
SDGs” เป็นการต่อยอดจากวาระการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ที่จะ
สิ้นสุดลงในปีนี้ โดยหากได้รับความเห็นชอบ “เป้าหมาย SDGs” จะได้รับการประกาศเป็นเป้าหมายการพัฒนาของ
สหประชาชาติ จนถึงปี ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐)
การปฏิบัติภารกิจของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๔ ได้
เข้าร่วมในทุกวาระสรุปได้ดังนี้
๑. พิธีเปิดการประชุม และรับฟังการน�ำเสนอรายงานในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ (๑)  “การปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
อั น ส� ำ คั ญ ของที่ ป ระชุ ม ประธานรั ฐ สภาโลกครั้ ง ก่ อ น และมิ ติ ด ้ า นรั ฐ สภาในความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ”
(๒) หัวข้อ “การผลักดันเรือ่ งความเท่าเทียมทางเพศขึน้ เป็นกระแสหลักในวงงานรัฐสภา” จากนัน้ เป็นการอภิปรายทัว่ ไป
(General Debate) ซึ่งเปิดโอกาสให้ประธานรัฐสภาจากรัฐสภาสมาชิกและประธานองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ
อื่น ๆ ขึ้นกล่าวถ้อยแถลงในโอกาสการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๔ โอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร
วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้รับฟังสุนทรพจน์ของประธานรัฐสภา และได้เข้าทักทายและแสดงความ
ยินดีกับนายจาง เต๋อเจียง (Mr. Zhang Dejiang) ประธานสภาประชาชนแห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายหลัง
จากที่นายจาง เต๋อเจียง ได้กล่าวสุนทรพจน์เสร็จสิ้น
๒. การกล่าวสุนทรพจน์โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แสดงบทบาทน�ำในเวทีการประชุม
ประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๔ ในครั้งนี้ โดยการกล่าวสุนทรพจน์ (Address) ต่อที่ประชุม ทั้งนี้ ส�ำระส�ำคัญของ
สุนทรพจน์โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกี่ยวข้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และน�ำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประชาธิปไตย
และการพัฒนาจ�ำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกภาคส่วน นอกจากนี้ ยังได้ชี้ให้เห็นว่ารัฐสภา
สามารถสนับสนุนให้เกิดสันติภาพโดยส่งเสริมให้เกิดการเจรจาเพือ่ แก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทุกระดับ และในตอนท้าย
ได้ระบุว่าการประชุมในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนและสั่งสมประสบการณ์ร่วมกัน
๓. การรั บ ฟั ง การอภิ ป รายกลุ ่ ม ย่ อ ย หั ว ข้ อ “การเปลี่ ย นเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ”
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ได้เข้าร่วมรับฟังการอภิปรายกลุ่มย่อยฯ โดยที่ประชุมได้อภิปรายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการให้รัฐสภามี
บทบาทน�ำต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ “เป้าหมาย SDGs” ภายในปี ๒๕๗๓ (ค.ศ. ๒๐๓๐) โดย
เรียกร้องให้ฝ่ายนิติบัญญัติด�ำเนินการควบคู่กับฝ่ายบริหารในการก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ “เป้าหมาย SDGs”
๔. การรับรองปฏิญญาการประชุมและพิธีปิดการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๔ ศาสตราจารย์พิเศษ
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วม
รับฟังการน�ำเสนอผลการประชุมการอภิปรายกลุ่มย่อย ๒ หัวข้อ คือ “การเปลี่ยนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปสู่การ
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ปฏิบัติ” และ “การตรวจสอบโดยรัฐสภา: ประเด็นความท้าทายและโอกาส” นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้การรับรอง
ปฏิญญาการประชุมภายใต้หัวข้อเรื่อง “Placing Democracy at the Service of Peace and Sustainable
Development: Building the World the People Want”
๕. การเข้าร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ ในโอกาสการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๔ ดังต่อไปนี้
- การเข้าร่วมในงานเลี้ยงรับรองอาหารค�่ำโดยประธานสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น โดยศาสตราจารย์พิเศษ
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ
นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอาหารค�่ำ  โดยนายทาดาโมริ โอชิมา
(Mr. Tadamori Oshima) ประธานสภาผู้แทนราษฎรญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพ
- การหารือทวิภาคีระหว่างเบลารุส-ไทย นายวลาดิเมียร์ อังเดรเชนโก (Mr. Vladimir Andreichenko)
ประธานสภาผู้แทนราษฎรเบลารุส ได้ขอพบปะหารือทวิภาคีกับศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมีนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมหารือด้วย
- การเข้าร่วมในพิธีวางแผ่นจารึกต้นไม้ “The Tree of Peace and Unity” ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร
วิ ชิ ต ชลชั ย ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ในฐานะหั ว หน้ า คณะผู ้ แ ทนสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ พร้ อ มด้ ว ย
นายชยพันธ์ บ�ำรุงพงศ์ รองผู้แทนถาวรไทยประจ�ำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เข้าร่วมในพิธีวางแผ่นจ�ำรึกต้นไม้
“The Tree of Peace and Unity” ส�ำหรับต้นไม้ “The Tree of Peace and Unity” ปลูกเมื่อเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๘ เป็นพันธุ์ไม้ชื่อ “Weeping Cherry” พิธีวางแผ่นจ�ำรึกต้นไม้นี้เป็นการให้ความส�ำคัญต่อการร�ำลึกถึงการ
ครบรอบ ๗๐ ปี ของ ๒ เหตุการณ์ คือ การยุติสงครามโลก ครั้งที่ ๒ ในทวีปยุโรป และการยุติสงครามในภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิก
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การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๖
(ASEAN Inter - Parliamentary Assembly- AIPA)
ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ น�ำคณะผูแ้ ทนสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ประกอบด้วย ๑. นางสุวรรณี สิรเิ วชชะพันธ์ ๒. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช
๓. พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ๔. พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล ๕. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ๖. นายนิพนธ์
นราพิทักษ์กุล ๗. พลต�ำรวจเอก ชัชวาล สุขสมจิตร์ ๘. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ๙. นายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เข้าร่วม
การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๖ (ASEAN Inter - Parliamentary Assembly: AIPA) ระหว่างวันที่
๖ - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๘ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ภายใต้หัวข้อ “การสร้างการมีส่วนร่วมในประชาคม
อาเซียนที่ยึดประชาชนเป็นพื้นฐานและมีประชาชนเป็นศูนย์กลางไปยังทุกภาคส่วน” โดยมีประเทศสมาชิก AIPA
เข้าร่วมการประชุม จ�ำนวน ๙ ประเทศ ยกเว้นประเทศสิงคโปร์ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดการเลือกตั้งทั่วไป
ในโอกาสนั้น หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมใหญ่ฯ โดยเน้นย�้ำถึง
ความส�ำคัญของกรอบความร่วมมือด้านนิติบัญญัติของอาเซียน โดยเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของสมัชชารัฐสภาอาเซียนใน
การท�ำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมระหว่างผลประโยชน์ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกับประชาชน และบทบาทของ AIPA
ในการเป็น “สถาบัน” ทางนิติบัญญัติของภูมิภาค ในขณะเดียวกัน AIPA ยังต้องให้ความส�ำคัญกับการสนับสนุนและ
อ�ำนวยความสะดวกด้านกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับข้อตกลงของอาเซียนเพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และการศึกษาในเชิงลึกเกีย่ วกับ
การศึกษาเปรียบเทียบข้อกฎหมายของประเทศ
สมาชิ ก อาเซี ย น เพื่ อ ยกระดั บ การท� ำ งานให้
สอดคล้องกับการท�ำงานร่วมกับอาเซียนภายหลังปี
๒๕๕๘
การประชุมครั้งนี้ได้ด�ำเนินการตามกรอบการ
ประชุ ม ใหญ่ ข อง AIPA ซึ่ ง มี ก ารประชุ ม คณะ
กรรมาธิการด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเมือง เศรษฐกิจ
สังคม กิจการสมัชชารัฐสภาอาเซียน และด้านสตรี
ซึ่ ง คณะผู ้ แ ทนสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ เข้ า ร่ ว ม
การประชุมเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมทั้ง
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ผลักดันข้อเสนอของไทยไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ทัง้ นี้
คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เสนอ
ข้อมติว่าด้วย “การสร้างความเข้มแข็งทาง
กฎหมายในการขจัดความรุนแรงต่อสตรีและ
เด็ก” ในการประชุมคณะกรรมาธิการด้าน
กิจการสตรีของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ซึ่ง
ทีป่ ระชุมฯ ได้ให้การรับรองโดยมีสาระส�ำคัญ
เกี่ ย วกั บ การเรี ย กร้ อ งให้ ส มาชิ ก รั ฐ สภา
อาเซียนมีบทบาทส�ำคัญในการสร้างความ
เข้มแข็งทางกฎหมายในการขจัดความรุนแรง
ด้วยการสร้างความตระหนักในเรือ่ งความรุนแรง
ทีเ่ กิดขึน้ กับสตรีและเด็กในสังคม รวมทัง้ ติดตาม
การน�ำกฎหมายและแนวนโยบายไปปฏิบัติ
นอกจากนี้ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ร่วมหารือกับประเทศคู่เจรจาของ AIPA จ�ำนวน ๘ ประเทศ
กับ ๑ องค์กร ในหัวข้อที่เกี่ยวกับ “การส่งเสริมความร่วมมือระดับรัฐสภาผ่านแนวทางการยึดประชาชนเป็นพื้นฐาน
และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง” โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นส�ำคัญด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการค้าการลงทุน
การท่องเทีย่ ว การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการยกระดับความสัมพันธ์ในระดับประชาชน
กับประชาชน เป็นต้น และได้รว่ มหารือทวิภาคีกบั ผูแ้ ทนรัฐสภาจอร์เจีย ซึง่ ได้รบั เชิญเข้าร่วมการประชุมในฐานะแขกของ
ประเทศเจ้าภาพ โดยทัง้ สองฝ่ายได้เล็งเห็นความส�ำคัญของ AIPA ในการใช้เป็นเวทีแลกเปลีย่ นความคิดเห็นและแสวงหา
ความร่วมมือในระดับภูมิภาค ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดี อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างทั้ง ๒ ประเทศ ซึ่งจะน�ำไปสู่การส่งเสริมความสัมพันธ์ในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป
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การประชุมสุดยอดสตรีในรัฐสภา เม็กซิโก ๒๕๕๘
ในกรอบการประชุมระดับโลกสตรีในรัฐสภา
(Women in Parliaments Global Forum (WIP) Mexico Summit 2015)
ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก

นางเสาวณี สุวรรณชีพ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น�ำ
คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสุดยอดสตรีในรัฐสภา เม็กซิโก
๒๕๕๘ (Women in Parliaments Global Forum (WIP) Mexico Summit 2015) ระหว่างวันที่ ๔ - ๑๒ ตุลาคม
๒๕๕๘ ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ ๒๐๐ คน จาก ๖๐
ประเทศ ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้างเครือข่ายของสมาชิกรัฐสภาสตรี
โดยหัวข้อหลักในการประชุมครัง้ นี้ คือ มุง่ ผลสัมฤทธิ์ สร้างศักยภาพและพลังแห่งสตรีในการเมือง ประกอบด้วย
การประชุมเต็มคณะ การอภิปรายคูข่ นาน และการประชุมกลุม่ ย่อยแบบกิจกรรมกลุม่ ปฏิบตั กิ าร ในโอกาสนัน้ คณะผูแ้ ทน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในการประชุมดังกล่าว ดังนี้
๑. นางเสาวณี สุวรรณชีพ หัวหน้าคณะผูแ้ ทนฯ ร่วมเป็นผูอ้ ภิปรายหลักในการประชุมเต็มคณะ ในหัวข้อ “มุง่ ผล
สัมฤทธิ์ สร้างศักยภาพและพลังแห่งสตรีในการเมือง” โดยกล่าวถึงบทบาทของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติของไทย
ทีเ่ ป็นสมาชิกรัฐสภาสตรีในกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตทิ ไี่ ด้ดำ� เนินการ และบทบาทของสมาชิกรัฐสภาสตรีไทยในระดับภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีพัฒนาการในการส่งเสริมบทบาทของสตรีให้เข้ามามีบทบาท
ในทางการเมืองเพิ่มมากขึ้นตามล�ำดับ และกล่าวถึงนโยบายของประเทศที่สอดคล้องกับปฏิญญาระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมบทบาทสตรี
๒. นางเสาวณี สุวรรณชีพ หัวหน้าคณะผู้แทนฯ ได้เข้าร่วมในการอภิปรายคู่ขนาน คณะที่ ๓: มุ่งผลสัมฤทธิ์ด้วย
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน และศาสตราจารย์นสิ ดารก์ เวชยานนท์ ผูแ้ ทนสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ได้เข้าร่วมการอภิปราย
คู่ขนาน คณะที่ ๑: ความเสมอภาคและระบบสัดส่วนในการเลือกตั้ง กรณีตัวอย่างประเทศเม็กซิโก
๓. นางเสาวณี สุวรรณชีพ หัวหน้าคณะผู้แทนฯ ได้เข้าร่วมในการอภิปรายกลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มที่ ๔: สันติภาพ
และความมั่นคง และศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการอภิปรายกลุ่ม
ปฏิบัติการ กลุ่มที่ ๑: ความรุนแรงต่อสตรี: สภาพการณ์ ความก้าวหน้าและความท้าทาย
นอกจากนี้ นางเสาวณี สุวรรณชีพ หัวหน้าคณะผู้แทนฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์ ในช่วงการกล่าวสุนทรพจน์ของ
หัวหน้าคณะผู้แทนสมาชิกรัฐสภาสตรี โดยกล่าวแสดงความยินดีกับการประชุม WIP ในครั้งนี้ พร้อมทั้งกล่าวเชิญชวน
สมาชิกรัฐสภาทัว่ โลกให้ความส�ำคัญกับการส่งเสริมบทบาทของสตรี และการขจัดการล่วงละเมิดสิทธิของสตรีอย่างจริงจัง
โดยเน้นว่าประเทศไทยนัน้ ให้ความส�ำคัญกับประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างมาก จะเห็นได้จากการทีป่ ระเทศไทยมีการประกาศ
ใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
และขจัดพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

162

สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

การประชุมองค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพื่อต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๖
(The Sixth Global Conference of Parliamentarians Against Corruption- GOPAC)
ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้น�ำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย ๑. นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒. นาย อนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร
เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมองค์การสมาชิกรัฐสภานานาชาติเพื่อต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ ๖ (The Sixth Global
Conference of Parliamentarians Against Corruption) ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่
๕ - ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘
การประชุมในครั้งนี้ มีคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้นจ�ำนวน ๒๖๑ คน จาก ๗๒ ประเทศทั่วโลก โดย
ประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมแบ่งประเภทผูเ้ ข้าร่วมการประชุมดังกล่าวเป็น ๒ ประเภท คือ ๑) ประเภทสมาชิก GOPAC
ได้แก่ สมาชิกรัฐสภาและอดีตสมาชิกรัฐสภา จ�ำนวน ๑๕๓ คน และ ๒) ประเภทผูส้ งั เกตการณ์ GOPAC ได้แก่ เลขานุการ
คณะผู้แทนฯ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ปรึกษา สมาชิกและเจ้าหน้าที่องค์กรระหว่างประเทศ นักการทูต นักวิชาการ นักศึกษา
และผู้สนใจทั่วไป เป็นต้น
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สมาชิกรัฐสภา อดีตสมาชิกรัฐสภา และบุคคลต่าง ๆ ที่มีความ
สนใจด้านการต่อต้านการทุจริตมาท�ำงานร่วมกันในการต่อต้านการทุจริต ส่งเสริมความโปร่งใส และการตรวจสอบเพื่อ
สร้างคุณธรรมในการบริหารงานภาครัฐ ภายใต้หัวข้อหลัก คือ “การน�ำผู้กระท�ำความผิดฐานทุจริตขนาดใหญ่ขึ้นสู่ศาล
เพื่อโลกที่ยั่งยืนซึ่งประชาชนทุกคนสามารถด�ำเนินชีวิตอย่างรุ่งเรืองและมีศักดิ์ศรี”
โดยคณะผู้แทนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีบทบาทในการประชุมดังกล่าว ดังนี้
การอภิปรายกลุ่มย่อย หัวข้อที่ ๑ คือ การหยุดการขโมยจากพวกเรา: เครื่องมือและกลไกเพื่อสร้างระบบการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะผู้แทนฯ ได้ร่วม
อภิปรายถึงกฎหมายการต่อต้านการทุจริตของประเทศไทยที่มีการเพิ่มบทลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนปลูกฝัง
บรรทัดฐานและทัศนคติของประชาชนทีม่ ผี ลต่อการต่อต้านการทุจริตด้วย และการประชุมย่อย หัวข้อที่ ๔ คือ จริยธรรม
จรรยาบรรณ และการก�ำกับดูแลสถาบันที่มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมในทุกระดับ โดยนายกิตติ
วะสีนนท์ สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ หัวหน้าคณะผูแ้ ทนฯ ได้แสดงข้อคิดเห็นถึงความส�ำคัญของคนหนุม่ สาวในการ
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สร้างอนาคตประเทศให้ดีขึ้น และน�ำเสนอปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการตั้งปณิธานใน
การท�ำงาน โดยยกตัวอย่างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การประชุมอภิปรายกลุ่มย่อย หัวข้อที่ ๒ คือ การทุจริตขนาดใหญ่: ให้พวกเราน�ำการทุจริตขนาดใหญ่ขึ้นสู่ศาล
และการประชุมหัวข้อที่ ๓ คือ การท�ำให้การทุจริตขนาดใหญ่หมดสิน้ และการเรียกคืนทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ขโมย ซึง่ นายอนุศาสน์
สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมในการอภิปรายดังกล่าว
การประชุมอภิปรายกลุม่ ย่อยในหัวข้อที่ ๕ คือ การเพิม่ ความเป็นผูน้ ำ� ของสมาชิกรัฐสภาสตรีในประเด็นรูปแบบ
ใหม่ นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการอภิปรายดังกล่าว
การประชุมกลุ่มย่อย หัวข้อที่ ๖ คือ การมีต้นทุนสูงในการสร้างสถาบันประชาธิปไตย โดยนายกิตติ วะสีนนท์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ และเครื่องมือที่จะต่อต้านการทุจริต
โดยยกตัวอย่างกรณีประเทศไทยได้ดำ� เนินนโยบายประชานิยมของรัฐบาลโดยใช้งบประมาณของรัฐ ซึง่ ทีไ่ ด้ดำ� เนินการมา
ได้แก่ โครงการรถยนต์คันแรก บ้านหลังแรก และการคืนภาษี เป็นต้น รวมทั้งการแสดงบทบาทของสมาชิกรัฐสภา
กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการต่อต้านการทุจริต (SEAPAC) ในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ และ
นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ต้ังข้อสังเกตเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนของ
เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจในประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนา ส่วนใหญ่จะมีประสิทธิภาพไม่เต็มทีเ่ ท่าทีค่ วร เนือ่ งจากการอยูใ่ นการควบคุมของ
รัฐบาลของประเทศนั้น ๆ
การประชุมกลุ่มย่อย ๕ กลุ่ม ได้แก่ การประชุมกลุ่มที่ ๑) การประชุมคณะกรรมการพิจารณายกร่างข้อมติการ
ประชุมและปฏิญญายอกยาการ์ตา ซึ่งนายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะผู้แทนฯ ได้มีส่วน
เข้าร่วมสังเกตการณ์และแสดงข้อคิดเห็นต่อประเด็นการแก้ไขร่างข้อมติและปฏิญญายอกยาการ์ตาด้วย  การประชุม
กลุม่ ที่ ๒) เป็นการประชุมหุน้ ส่วนคณะที่ ๑ หัวข้อ การบรรลุความท้าทายของเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน: การปรับปรุง
ประสิทธิภาพความช่วยเหลือด้านการพัฒนาโดยการก�ำกับดูแลของรัฐสภา ซึ่งนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมในช่วงดังกล่าว การประชุมกลุ่มที่ ๓) เป็นการประชุมหุ้นส่วนคณะที่ ๒ หัวข้อ
ความร่วมมือเพื่อลดการทุจริตในแปซิฟิก ซึ่งนางพิไลพรรณ สมบัติศิริ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการ
ประชุมในช่วงดังกล่าว
การประชุมกลุม่ ภูมภิ าค จ�ำนวน ๖ กลุม่ ซึง่ ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุมกลุม่ ภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพื่อการต่อต้านการทุจริต (SEAPAC) โดยประเทศไทยได้รับการเสนอจากที่ประชุมให้ นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ หัวหน้าคณะผู้แทนฯ ด�ำรงต�ำแหน่งเหรัญญิก มีระยะเวลาการด�ำรงต�ำแหน่ง ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐)
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การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(The 133rd Inter-Parliamentary Union Assembly and Related Meetings- IPU)
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทน สภา
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ น�ำคณะผูแ้ ทนสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ประกอบด้วย ๑. นางพิไลพรรณ สมบัตศิ ริ ิ ๒. นายกิตติ วะสีนนท์
๓. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ๔. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ๕. คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี ๖. นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร
ศุภมิตร ๗. นางสุรางคณา วายุภาพ ๘. นายสมพล พันธุม์ ณี ๙. นายศักดิช์ ยั ธนบุญชัย และคณะข้าราชการของส�ำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๓
(The 133rd Inter-Parliamentary Union Assembly- IPU) ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ ๑๔ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมีสมาชิกเข้าร่วมการประชุม จ�ำนวน ๑๓๔ ประเทศ
ในโอกาสนั้น นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง และคณะผู้แทนสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ประชุมหารือทวิภาคีกับนายมาร์ติน จุนกอง (Mr. Martin Chungong) เลขาธิการสหภาพรัฐสภา
(IPU) โดยได้ชแี้ จงถึงกรอบระยะเวลาในการด�ำเนินงานตาม Roadmap ของประเทศไทย รวมทัง้ การจัดตัง้ คณะกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ จ�ำนวน ๒๑ คน และคาดว่าการจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙
โดยจะมีการจัดท�ำประชามติ การจัดท�ำกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ การเตรียมการจัดการเลือกตั้งทั่วไปตามแนวทาง
ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบและยั่งยืน เพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยและมีรัฐธรรมนูญที่เป็น
ไปตามมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง น�ำคณะผู้แทนสภา
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เข้าร่วมประชุมกลุม่ อาเซียน+๓ และการประชุมกลุม่ ภูมริ ฐั ศาสตร์เอเชีย-แปซิฟกิ ซึง่ จัดขึน้ ในระหว่าง
การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา โดยทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาประเด็นทีส่ ำ� คัญในเรือ่ งการเสนอชือ่ ผูแ้ ทนกลุม่ ฯ เพือ่ สมัคร
ชิงต�ำแหน่งทีว่ า่ งลงในคณะกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภา ๒ ต�ำแหน่ง แทนกรรมการบริหารทีจ่ ะหมดวาระในการประชุม
คณะมนตรี ครัง้ ที่ ๑๙๗ และการคัดเลือกประธานการประชุมกลุ่มอาเซียน+๓ ครั้งต่อไป ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงลูซากา
สาธารณรัฐแซมเบีย
ทัง้ นี้ ทีป่ ระชุมเห็นชอบให้เสนอชือ่ นาย Kasem Jalali สมาชิกรัฐสภาอิหร่านและนาย Tran Van Hang สมาชิก
สภาแห่งชาติเวียดนาม เข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารสหภาพรัฐสภาแทนต�ำแหน่งที่ว่าง และเสนอให้ผู้แทนรัฐสภา
อินโดนีเซียด�ำรงต�ำแหน่งในคณะกรรมาธิการสามัญว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การคลังและการค้า ส่วนการประชุมกลุ่ม
อาเซียน+๓ ครั้งที่ ๑๓๔ ซึง่ จะเป็นการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครัง้ ต่อไป ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบให้รัฐสภาไทยเป็น
ประธานในการประชุมฯ
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การประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๑ และการประชุมคณะกรรมาธิการ
ว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐเอเชีย
(Asian Parliamentary Assembly- APA)
ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรองประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก
เยาวชน สตรี ผูส้ งู อายุ คนพิการและผูด้ อ้ ยโอกาส หัวหน้าคณะผูแ้ ทนสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ น�ำคณะผูแ้ ทนสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly- APA) ประกอบด้วย  พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีจ่ ากส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เข้าร่วมการประชุมคณะ
มนตรีบริหาร ครั้งที่ ๑ และการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย
ในการประชุมครัง้ นี้ มีรฐั สภาประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุมทัง้ สิน้ ๑๙ ประเทศ จากประเทศสมาชิกทัง้ หมด
๔๑ ประเทศ และประเทศผู้สังเกตการณ์ จ�ำนวน ๑๗ ประเทศ ในโอกาสนั้น นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ได้กล่าวแสดง
ความคิดเห็นต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมเพือ่ ขอปรับแก้ไขค�ำในร่างข้อมติวา่ ด้วยการปกป้อง
และการส่งเสริมสิทธิแรงงานอพยพในเอเชีย เพื่อให้สอดคล้องกับการด�ำเนินงานและนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศไทย ซึง่ ทีป่ ระชุมมีมติเห็นชอบ โดยทีป่ ระชุมได้มกี ารพิจารณาร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมือง
จ�ำนวน ๔ ฉบับ ร่างข้อมติคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืน จ�ำนวน ๔ ฉบับ และร่างข้อมติ
ว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรม จ�ำนวน ๙ ฉบับ
นอกจากนี้ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ยังกล่าวแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๑ ว่า
ประเทศไทยเห็นพ้องต่อมาตรการต่าง ๆ ที่ดีและเป็นไปในทางสร้างสรรค์เพื่อปกป้องสังคมและวัฒนธรรมที่มีอยู่ช้านาน
ของภูมิภาคเอเชีย และแสดงจุดยืนที่จะสร้างความผาสุก ความมั่นคง และความเท่าเทียมกันในภูมิภาคเอเชียโดยการ
ขจัดความรุนแรง และกล่าวถึงประเด็นที่ประเทศไทยตระหนัก ๓ ประเด็น คือ ๑) ความเท่าเทียมกันทางสุขภาพ ซึ่ง
ประเทศไทยได้ให้ความส�ำคัญกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประชาชน สอดคล้องตามเป้าหมายที่ ๓ ของเป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (Sustainable Development Goals- SDGs) ๒) การส่งเสริมความกลมเกลียวทางความเชือ่ ระหว่าง
ศาสนาต่าง ๆ ซึ่งประเทศไทยตระหนักและระลึกเสมอว่าทุกศาสนาในโลกนี้ต่างเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนผู้มี
ความศรัทธาในศาสนาของตน โดยประชาชนทุกคนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างความสงบสุขและผสานความ
แตกต่างทั้งหมดด้วยความเข้าใจกัน และ ๓) ประเทศไทยได้มีการนุวัติการกฎหมายตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านทุจริตแล้ว ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต จ�ำนวน ๒ ฉบับ
ได้แก่ พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)
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การปฏิบัติภารกิจของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ ๒๑ (COP21/CMP11)
ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว รองประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนที่สี่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น�ำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประกอบด้วย พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ และพลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ เข้าร่วมในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา
สหประชาชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ ครัง้ ที่ ๒๑ (COP21/CMP11) ณ อาคารสภาผูแ้ ทนราษฎรฝรัง่ เศส
โดยมีรัฐสภาสมาชิกของสหภาพรัฐสภาจากกว่า ๘๐ ประเทศ เข้าร่วมจ�ำนวนกว่า ๓๐๐ คน
ในโอกาสนัน้ ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว ซึง่ กล่าวถ้อยแถลงต่อทีป่ ระชุม ในช่วงการอภิปรายในหัวข้อ “From
climate science to parliamentary action” โดยมีสาระส�ำคัญตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยมีอาณาเขตทั้งชายฝั่งและ
บนบกเช่นเดียวกับอีกหลายประเทศ จึงได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ อาทิ อุณหภูมแิ ละน�ำ้ ทะเล
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผลกระทบดังกล่าวเกิดขึ้นในวงกว้างต่อทั้งทรัพยากรทางบกและทางทะเล ประเทศไทยจึงได้วางมาตรการ
เพื่อลดก๊าซเรือนกระจก ทั้งการลดทางตรง (Mitigation) และการปรับตัว (Adaptation) อย่างไรก็ดี ประเทศไทยและ
ประเทศเล็ก ๆ อีกหลายประเทศ รวมทั้งประเทศที่ก�ำลังพัฒนายังขาดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ทันสมัยในการต่อสูเ้ พือ่ ชนะสภาวะโลกร้อน จึงเป็นค�ำถามส�ำคัญว่าเราจะมีกลไกทีส่ ามารถร่วมกันแลกเปลีย่ นความรูท้ าง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยเฉพาะจากประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการวิจัยใน
อนาคตได้อย่างไร เนื่องจากเรื่องนี้ถือเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่สมาชิกรัฐสภาในฐานะผู้ออกกฎหมายและผู้ตรวจสอบ
การท�ำงานของรัฐบาลควรได้รบั ทราบ เพือ่ ให้การแก้ไขปัญหาดังกล่าวครอบคลุมและมีประสิทธิภาพสูงสุด อนึง่ ตัง้ แต่ปี
๒๕๕๘ เป็นต้นไป ที่ประชุมมีมติให้เป็นปีแห่งการปฏิบัติ (Implementation) ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะเป็นกลไก
ส�ำคัญในการขับเคลือ่ นในเรือ่ งกฎหมาย งบประมาณ และการเข้าถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชนผูม้ รี ายได้นอ้ ย
(Grassroots) อย่างแท้จริง
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รายงานการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ และ
การประชุมสมัชชาใหญ่สมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๘
(The 2nd Executive Council Meeting and The 8th Plenary Session of the
Asian Parliamentary Assembly- APA)
ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ กรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น�ำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประกอบด้วย ๑. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก กรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๒. นางสุวรรณี
สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๓. นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร โฆษกคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
และการท่องเทีย่ ว สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา เดินทางไปเข้าร่วมการประชุม
คณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๒ และการประชุมสมัชชาใหญ่สมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งที่ ๘ (The 2nd Executive Council
Meeting and The 8th Plenary Session of the Asian Parliamentary Assembly- APA) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่
๗ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศสมาชิก จ�ำนวน
๒๒ ประเทศ โดยหัวข้อหลักในการประชุมครั้งนี้ คือ “การส่งเสริมสันติภาพ ความปรองดองและการเจรจาในเอเชีย”
โดยคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีบทบาทในการประชุม ดังนี้
การประชุมคณะมนตรีบริหาร (Executive Council) ครั้งที่ ๒ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เข้าร่วม
การประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมได้เลือกนาย Mian Raza Rabbani ประธานวุฒิสภาปากีสถานและประธาน APA เป็น
ประธานการประชุม และให้การรับรองระเบียบวาระการประชุมสมัชชาใหญ่
การอภิปรายทั่วไปในหัวข้อ “การส่งเสริมสันติภาพ ความปรองดองและการเจรจาในเอเชีย” ซึ่ง พลเรือเอก
อมรเทพ ณ บางช้าง หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวถ้อยแถลงของประเทศไทย โดยเสนอว่า
การปฏิบัติตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมือง ซึง่ พลเอก นิพทั ธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ได้เป็น
ผูเ้ สนอรายงานการประชุม โดยทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาร่างข้อมติ ๔ ฉบับ และมีมติให้นำ� ร่างดังกล่าวเข้าสูก่ ารพิจารณาของ
ที่ประชุมเต็มคณะ
การประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยการจัดตัง้ รัฐสภาเอเชีย ซึง่ นางสุวรรณี สิรเิ วชชะพันธ์ ได้กล่าวถ้อยแถลง
ต่อที่ประชุมส�ำหรับท่าทีเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐสภาเอเชียว่า
ยังต้องมีการศึกษารายละเอียดถึงความเป็นไปได้ โครงสร้าง
การท�ำงานและวัตถุประสงค์ของการด�ำเนินการของรัฐสภา
เอเชียที่ชัดเจนมากกว่านี้
การประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษของสมาชิก
รัฐสภาสตรีของการประชุมสมัชชาใหญ่รัฐสภาเอเชีย โดย
นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ท�ำหน้าที่รองประธานของที่
ประชุม ในการนี้ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ได้กล่าว
ถ้ อ ยแถลงแสดงความเห็ น เกี่ ย วกั บ บทบาทของสมาชิ ก
รัฐสภาตรีและบทบาทของสตรีในประเทศไทยว่าปัจจุบันมี
ความก้าวหน้าและให้สิทธิในการแสดงบทบาทเพิ่มมากขึ้น
รวมถึงในรัฐสภาด้วย อย่างไรก็ตาม ยังมีการกีดกันสตรี
อยู่บ้างในการก้าวสู่ผู้บริหารระดับสูง
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การประชุมประจ�ำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ ๒๔
(The 24th Annual Meeting of the Asia - Pacific Parliamentary Forum- APPF)
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๙
ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา

พลต�ำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น�ำคณะผู้แทนจากสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย ๑. พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ ๒. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย ๓. พลอากาศเอก ชนัท
รัตนอุบล ๔. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ ๕. นายวรพล โสคติยานุรักษ์ และข้าราชการของส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎรและส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมประจ�ำปีรฐั สภาภาคพืน้ เอเชีย
และแปซิฟิก ครั้งที่ ๒๔ (The 24th Annual Meeting of the Asia - Pacific Parliamentary Forum- APPF) ระหว่าง
วันที่ ๑๗ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นหุ้นส่วนที่เข้มแข็ง เพื่อ
ความรุง่ เรือง ความมัน่ คง และการเจริญเติบโต” โดยมีรฐั สภาจากประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุม จ�ำนวน ๒๐ ประเทศ
บทบาทของคณะผูแ้ ทนไทยในการประชุมประจ�ำปีรฐั สภาภาคพืน้ เอเชียและแปซิฟกิ ครัง้ ที่ ๒๔ คณะผูแ้ ทนไทย
ได้ร่วมอภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมวาระต่าง ๆ ดังนี้
๑) การประชุมสมาชิกรัฐสภาสตรี พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ กล่าวถ้อยแถลง
ในหัวข้อ “ความท้าทายของผู้แทนสตรีในรัฐสภา” ๒) การประชุมเต็มคณะด้านการเมืองความมั่นคง พลเรือเอก ชุมนุม
อาจวงษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ “การจัดการปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ
และการค้ามนุษย์” และพลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวถ้อยแถลงใน
หัวข้อ “การต่อต้านการก่อการร้าย” ๓) การประชุมเต็มคณะด้านเศรษฐกิจและการค้า ดร.วรพล โสคติยานุรกั ษ์ สมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ “การส่งเสริมนวัตกรรมและการเชื่อมโยงระหว่างกัน” และหัวข้อ
“การสนับสนุนเกตเวย์และยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐาน” ๔) การประชุมเต็มคณะด้านความร่วมมือในภูมิภาค
พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ “การคุ้มครองสัตว์ป่าและ
การส่งเสริมการจัดการระบบนิเวศทางบกและทางทะเลที่ยั่งยืน” ๕) การประชุมคณะท�ำงาน ดร.วรพล โสคติยานุรักษ์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะท�ำงานด้านเศรษฐกิจและการค้า และคณะท�ำงานด้าน
นวัตกรรม ๖) การประชุมคณะกรรมาธิการยกร่างข้อมติและแถลงการณ์ร่วม คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เข้า
ร่วมยกร่างข้อมติ และร่างข้อมติดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมทั้งหมด ได้แก่ ๑. ร่างข้อมติเรื่องการส่งเสริม
นวัตกรรมและการเชือ่ มโยงระหว่างกัน เสนอโดยไทย ๒. ร่างข้อมติเรือ่ งการสนับสนุนเกตเวย์และยกระดับระบบโครงสร้าง
พืน้ ฐานเพือ่ เป้าหมายทางการค้า เสนอโดยไทยและเม็กซิโก ๓. ร่างข้อมติเรือ่ งเศรษฐกิจ การค้า และห่วงโซ่มลู ค่าในระดับ
ภูมิภาค เสนอโดยรัสเซีย นิวซีแลนด์ แคนาดา ญี่ปุ่น เม็กซิโก และไทย ๗) คณะผู้แทนจากประเทศสมาชิก APPF แต่ละ
ประเทศ ได้ร่วมลงนามในแถลงการณ์ร่วมการประชุมประจ�ำปี APPF ครั้งที่ ๒๔ ทั้งนี้ พลต�ำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว
สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

169

การประชุมรับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภาประจ�ำปี ณ ส�ำนักงานใหญ่สหประชาชาติ
(The Annual Parliamentary Hearing at the United Nations)
ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ น�ำคณะผูแ้ ทนสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ประกอบด้วย ๑. พลเอก นิพทั ธ์ ทองเล็ก ๒. พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
๓. นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล พร้อมด้วยเลขานุการ และเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เดินทาง
ไปเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภาประจ�ำปี (The Annual Parliamentary Hearing at the United
Nations) ระหว่างวันที่ ๘ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ส�ำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ซึ่งการประชุมดังกล่าวจัดขึ้น
ด้วยความร่วมมือระหว่างสหภาพรัฐสภา (Inter - Parliamentary Union: IPU) กับองค์การสหประชาชาติ (United
Nations: UN) ซึ่งหัวข้อหลักของการประชุม “ปัญหายาเสพติดโลก: การตระหนักและสร้างความเข้มแข็ง เกี่ยวกับ
ความรับผิดชอบระดับโลก” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาต่อปัญหาด้านยาเสพติด ก่อน
ที่สหประชาชาติจะจัดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติวาระพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติด
ทัง้ นี้ คณะผูแ้ ทนสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้รบั เชิญจากสหภาพรัฐสภาในการให้สมั ภาษณ์ ประเด็น “การตรวจสอบ
โดยภาครัฐสภา” ในการนี้ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ให้สัมภาษณ์ว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติขณะนี้ แม้จะมีการท�ำงาน
ในลักษณะสภาเดี่ยว แต่การท�ำงานด้านการตรวจสอบฝ่ายบริหารก็ยังคงมีอยู่ และด�ำเนินการอย่างเข้มข้น ยกตัวอย่าง
เช่น ในกรณีการรับเรื่องราวร้องทุกข์กรณีเหมืองแร่ทองค�ำ 
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการเรียกผู้ที่เกี่ยวข้อง
เข้ า ชี้ แจงต่ อ คณะกรรมาธิ ก ารทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิง่ แวดล้อม เพือ่ รวบรวมข้อมูล และได้ทำ� ความเห็นเสนอต่อ
ฝ่ายบริหาร นอกจากนี้ ยังมีการท�ำงานในลักษณะการจัด
สัมมนารับฟังความคิดเห็นขององค์กรภาคประชาชน องค์กร
อิสระต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชนในพื้นที่โดยตรง
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รายงานการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจ�ำฤดูใบไม้ผลิ ปี ๒๕๕๙
(The Association of Secretaries General of Parliaments- ASGP)
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ กรุงลูซากา สาธารณรัฐแซมเบีย

การประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา (The Association of Secretaries General of Parliaments- ASGP)
ประจ�ำฤดูใบไม้ผลิ ปี ๒๕๕๙ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงลูซากา สาธารณรัฐแซมเบีย โดย
มีผเู้ ข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย รัฐสภาสมาชิก ๖๒ ประเทศ สมาชิกสมทบ ๓ องค์กร ผูเ้ ข้าร่วมประชุมแทนสมาชิก
สมาคมฯ และผูเ้ ข้าร่วมประชุมอืน่ ๆ โดยมีคณะผูแ้ ทนไทย รวมจ�ำนวน ๙ คน ประกอบด้วย ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
จ�ำนวน ๓ คน ได้แก่ ๑. นางละออ ภูธรใจ รองเลขาธิการวุฒิสภา ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง ๒. นางสาวกัญจณัฐ
ศิรวิ งศ์ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตั กิ าร ส�ำนักการต่างประเทศ ๓. นายณัฐภูมิ พลสนะ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบตั กิ าร ส�ำนักภาษา
ต่างประเทศ และจากส�ำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จ�ำนวน ๖ คน ได้แก่ ๑. นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล เลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร ในฐานะหัวหน้าคณะเดินทาง ๒. นางจันทร์เพ็ญ อานามวัฒน์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
๓. นางชลลดา กันคล้อย ทีป่ รึกษาด้านระบบงานนิตบิ ญ
ั ญัติ ๔. นางสาวกฤษณี มาศรีจนั ทร์ ผูบ้ งั คับบัญชากลุม่ งานสมาคม
รั ฐ สภาและสมาคมเลขาธิ ก ารรั ฐ สภา ส� ำ นั ก องค์ ก ารรั ฐ สภาระหว่ า งประเทศ ๕. นางพิ นิ ศ สรณ์ สิ ก ขาบั ณ ฑิ ต
นักวิเทศสัมพันธ์ช�ำนาญการ ส�ำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ และ ๖. นางสาวสมสกุล ลิขนะจุล นักวิเทศสัมพันธ์
ช�ำนาญการ ส�ำนักภาษาต่างประเทศ
ในการประชุม ASGP ครั้งนี้ นาง Doris Katai Katebe MWINGA ประธานสมาคมเลขาธิการรัฐสภาและ
เลขาธิการรัฐสภาสาธารณรัฐแซมเบีย เป็นประธานการประชุมฯ ได้กล่าวแนะน�ำและกล่าวต้อนรับสมาชิกใหม่ของสมาคม
เลขาธิการรัฐสภา จ�ำนวน ๑๓ คน ซึง่ รวมถึง นางชลลดา กันคล้อย ทีป่ รึกษาด้านระบบงานนิตบิ ญ
ั ญัติ ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร  
โดยในการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจ�ำฤดูใบไม้ผลิปี ๒๕๕๙ ครั้งนี้ คณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุม
สมาคมเลขาธิการรัฐสภา ได้รบั ทราบผลการเลือกตัง้ กรรมการบริหาร ๒ ต�ำแหน่ง ได้แก่ ผูแ้ ทนจากสาธารณรัฐเอสโตเนีย
และผู้แทนจากสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล และรับฟังการอภิปรายเรื่องงบประมาณของรัฐสภา ก่อน
แบ่งกลุ่มย่อยเพื่ออภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณของรัฐสภา โดยคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมอภิปรายกลุ่มย่อยในหัวข้อเรื่อง
“กระบวนการตัดสินใจ ใครเป็นผู้ตั้งงบประมาณส�ำหรับรัฐสภากระบวนการเป็นอย่างไร รัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการนีอ้ ย่างไร” ส�ำหรับการประชุมสมาคมเลขาธิการรัฐสภา ประจ�ำฤดูใบไม้ผลิ ปี ๒๕๖๐ จะจัดขึน้ ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ
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การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๔
(The 134th Inter-Parliamentary Union- IPU)
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ กรุงลูซากา สาธารณรัฐแซมเบีย

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ น�ำคณะผู้แทนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย ๑. นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ๒. พลเอก
บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ๓. นายกิตติ วะสีนนท์ ๔. นางสุวรรณี สิรเิ วชชะพันธ์ ๕. นายศรีศกั ดิ์ ว่องส่งสาร ๖. พลต�ำรวจเอก
ชัชวาลย์ สุขสมจิตร และ ๗. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล และคณะข้าราชการของส�ำนักงานเลขาธิการผูแ้ ทนราษฎรและ
ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (The 134th Inter-Parliamentary UnionIPU) ครั้งที่ ๑๓๔ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงลูซากา สาธารณรัฐ
แซมเบีย
ทัง้ นี้ นายสุรชัย เลีย้ งบุญเลิศชัย หัวหน้าคณะผูแ้ ทนสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ได้ขนึ้ กล่าวสุนทรพจน์ในการอภิปราย
ทั่วไปภายใต้หัวข้อ “การมีส่วนร่วมของคนรุ่นเยาว์ในระบอบประชาธิปไตย” โดยมีใจความส�ำคัญว่าประชาธิปไตยที่
แท้จริงคือสิง่ ทีม่ ากกว่าแค่การจัดการเลือกตัง้ แต่จะต้องเป็นการเลือกตัง้ ทีม่ เี สรีภาพและยุตธิ รรม ประชาธิปไตยคือสิง่ ทีค่ วร
มาจากประชาชนภายในประเทศ และต้องเริม่ จากเด็กและเยาวชน ประเทศไทยรวมถึงสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้ดำ� เนินการ
เตรียมการให้แก่เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่โดยการสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็งเพื่อน�ำไปสู่ประชาธิปไตยที่แท้จริงให้เกิดขึ้น
ในประเทศไทย ผ่านโครงการต่าง ๆ ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ นอกจากนี้ คณะผูแ้ ทนฯ ยังได้เข้าร่วมการประชุมอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ การประชุมคณะมนตรีบริหาร การประชุมกลุ่มอาเซียน+๓ (ซึ่งนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย หัวหน้าคณะ
ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ท�ำหน้าที่ประธาน
ในทีป่ ระชุม) การประชุมกลุม่ ภูมริ ฐั ศาสตร์เอเชียแปซิฟิก และการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญ
สหภาพรัฐสภาคณะต่าง ๆ นอกจากนี้ คณะผูแ้ ทน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยังมีโอกาสได้เข้าพบ
นายซาแบร์ โฮซเซน เชาว์ดรี ประธานสหภาพรัฐสภา
และนายมาร์ตนิ จุนกอง เลขาธิการสหภาพรัฐสภา
รวมทั้งได้หารือทวิภาคีกบั นายชุนอิจิ ซุสกุ ิ หัวหน้า
คณะผู้แทนรัฐสภาญี่ปุ่นฯ และนายเจิน วัน ฮาง
ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ในฐานะ
หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาเวียดนามอีกด้วย
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การปฏิบัติภารกิจของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในการประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเชีย ครั้งที่ ๑
(The First Meeting of Speakers of Eurasian Countries’ Parliaments)
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙
ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย

ศาสตราจารย์พเิ ศษพรเพชร วิชติ ชลชัย ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ น�ำคณะผูแ้ ทนสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
ประกอบด้วย ๑. นายวรพล โสคติยานุรกั ษ์ ๒. นายสมชาย แสวงการ และข้าราชการจากส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทน
ราษฎร เข้าร่วมการประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเชีย ครั้งที่ ๑ (The First Meeting of Speakers
of Eurasian Countries’ Parliaments) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย
โดยมีคณะผู้แทนรัฐสภาเข้าร่วมการประชุมฯ จ�ำนวน ๑๘ ประเทศ
ทีป่ ระชุมได้อภิปรายในหัวข้อ “ความร่วมมือระหว่างรัฐสภาเพือ่ ความมัง่ คัง่ ร่วมกันของประเทศในภูมภิ าคยูเรเชีย
ในศตวรรษที่ ๒๑ (Inter - Parliamentary Cooperation for Joint Prosperity of Eurasian Countries in The 21st
Century)” ในการนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แสดงค�ำกล่าวต่อที่ประชุมโดยมีสาระส�ำคัญเป็นการแสดง
วิสัยทัศน์จากมุมมองของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับแนวทางในการบรรลุเป้าหมายของการประชุมครั้งนี้ ซึ่งได้แก่
(๑) การบรรลุสคู่ วามมัง่ คัง่ ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม (๒) การปกป้องสิง่ แวดล้อม และ (๓) การขยายหุน้ ส่วนความร่วมมือ
ระหว่างกัน สรุปได้ดังนี้ ประการแรก คือ การสร้างความร่วมมือทางนวัตกรรมจะเป็นกุญแจส�ำคัญอันน�ำไปสู่ความมั่งคั่ง
ร่วมกันของภูมภิ าค ทัง้ ยังเป็นกุญแจส�ำคัญในการบูรณาการเป้าหมายทัง้ สามของการประชุมนีเ้ ข้าด้วยกัน ประการทีส่ อง
คือ นวัตกรรมเป็นปัจจัยส�ำคัญของการสร้างความมั่งคั่งในทุกระดับของการพัฒนา การสร้างความร่วมมือในการ
แลกเปลีย่ นนวัตกรรม ตลอดจนการสร้างสมรรถนะร่วมกันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะอ�ำนวยให้การ
เลื่อนระดับการพัฒนาเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ส�ำหรับประเทศไทย แม้จะมีฐานทรัพยากรทางการเกษตรเป็นปัจจัย
สนับสนุนการพัฒนา แต่การเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจที่อิงการผลิตและขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ ไปสู่เศรษฐกิจที่อิง
การสร้างคุณค่าและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ซึ่งประเทศไทยก�ำลังเผชิญอยู่นั้น จ�ำเป็นต้องอาศัยความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่ต่อเนื่องมาเป็นปัจจัยสนับสนุน ประการที่สาม คือ รัฐสภาต่าง ๆ มีบทบาทอย่างสูงในกระบวนการสร้าง
ความมั่งคั่งในฐานะผู้ก�ำหนดบริบทในการด�ำเนินการของฝ่ายบริหาร เนื่องจากรัฐสภาเป็นองค์กรที่ตรากฎหมายและ
พิจารณาอนุมัติงบประมาณแผ่นดิน หากปราศจากโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายจากฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหารจะไม่
สามารถด�ำเนินการพัฒนาใด ๆ อันน�ำไปสู่ความมั่งคั่งได้
นอกจากนี้ คณะผูแ้ ทนฯ โดยนายวรพล โสคติยานุรกั ษ์ สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และนายสมชาย แสวงการ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเลขานุการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - รัสเซีย ได้เข้าหารือทวิภาคีกับผู้แทน
จากกลุม่ มิตรภาพสมาชิกรัฐสภารัสเซีย - ไทย ประกอบด้วย (๑) Hon. Mr. Sergey Gavrilov (๒) Hon. Ms. Nadezhda
Gerasimova (๓) Hon. Ms. Margarita Sergunina และ (๔) Hon. Mr. Alexey Kornienko ณ อาคารสภาดูมา
กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙
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การประชุมความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภาเอเชียและยุโรป ครั้งที่ ๙
(The 9th Asia - Europe Parliamentary Partnership- ASEP)
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙
ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย

คณะผูแ้ ทนสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ หัวหน้าคณะผูแ้ ทนสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ น�ำคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ และเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน
เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เข้าร่วมการประชุมความเป็นหุน้ ส่วนของรัฐสภาเอเชียและยุโรป ครัง้ ที่ ๙ (The 9th Asia Europe Parliamentary Partnership- ASEP) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ท�ำเนียบรัฐบาล กรุง
อูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย โดยมีประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม จ�ำนวน ๓๒ ประเทศ และสภายุโรป
(European Parliament) รวมถึงมูลนิธเิ อเชียยุโรป (The Asia - Europe Foundation- ASEF) โดยหัวข้อหลักในการประชุม
ในครั้งนี้ คือ “บทบาทความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภาใน (Asia - Europe Meeting- ASEM)” และหัวข้อการประชุม
กลุม่ ย่อย จ�ำนวน ๒ หัวข้อ ได้แก่ กลุม่ ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ คือ “ความเชือ่ มโยงของกลไกในระดับพหุภาคีทมี่ ปี ระสิทธิภาพ”
และ กลุ่มที่ ๒ ด้านสังคมและวัฒนธรรม คือ “ความเป็นหุ้นส่วนเพื่ออนาคต”
บทบาทของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมดังกล่าว โดยได้เข้าร่วมการประชุมในวาระต่าง ๆ
ทุกวาระ ดังนี้
การประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ ผูแ้ ทนสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ “ความเชือ่ มโยงของกลไก
ในระดับพหุภาคีทมี่ ปี ระสิทธิภาพ” เน้นย�ำ้ ถึงความส�ำคัญของการส่งเสริมความเชือ่ มโยงระหว่างภูมภิ าคเอเชียและยุโรป
ในทุก ๆ ด้าน เพือ่ การเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยัง่ ยืน โดยประเทศไทยให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสริมความเชือ่ มโยง
การคมนาคมระหว่างกันทัง้ ทางบก ทางน�ำ้ และทางอากาศ และประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับ ASEP และ ASEM
เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างยั่งยืน
การประชุมกลุ่มย่อยกลุ่มที่ ๒ ด้านสังคมและวัฒนธรรม
พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ “ความเป็นหุ้นส่วนเพื่ออนาคต” เน้นย�้ำความเป็น
หุน้ ส่วนระหว่างกันของ ASEP และ ASEM ซึง่ ประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มทีใ่ นทุก ๆ ด้าน ทัง้ ในด้านการแก้ไข
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ การส่งเสริมวาระการพัฒนาหลังปี ๒๐๑๕ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
ทั้งสองภูมิภาค
การหารือทวิภาคีระหว่างคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรองประธานรัฐสภาแห่งประเทศมองโกเลีย
โดยคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้หารือทวิภาคีกับนาย Myegombo Enkhbold รองประธานรัฐสภา ซึ่งทั้งสอง
ประเทศแสดงความยินดีต่อพัฒนาการความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเน้นย�้ำการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวทางพระราชด�ำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
โครงการพัฒนาตามพระราชด�ำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึง่ ทางมองโกเลียได้กล่าวชืน่ ชม
และยกย่องว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
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การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย
(Asian Parliamentary Assembly- APA)
ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

นางสุวรรณี สิรเิ วชชะพันธ์ สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติและรองประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น�ำคณะผู้แทน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly- APA) เดินทางเข้าร่วมการประชุม
คณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙
ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ประกอบด้วย นางสาวจินตนันท์ ชญาตร์ ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติในสมัชชารัฐสภาเอเชีย และเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ในการประชุมครัง้ นีม้ รี ฐั สภาประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุมทัง้ สิน้ ๑๑ ประเทศ จากประเทศสมาชิกทัง้ หมด
๔๑ ประเทศ โดยจัดขึ้นเพื่อให้ที่ประชุมยืนยันข้อมติด้านสังคมและวัฒนธรรม จ�ำนวน ๙ ฉบับ ที่ได้ให้การรับรองไปแล้ว
เมือ่ การประชุมสมัชชาใหญ่ของ APA เดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา และเป็นการขอรับฟัง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมจากประเทศสมาชิก APA รวมทั้งข้อเสนอแนะที่มีต่อข้อมติดังกล่าว โดยร่างข้อมติ ๙ ฉบับ ได้แก่
๑) ร่างข้อมติว่าด้วยมาตรการในการส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม และปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมในเอเชีย
๒) ร่างข้อมติว่าด้วยการบูรณาการเอเชียด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๓) ร่างข้อมติว่าด้วยการประสาน
ความร่วมมือเพื่อความก้าวหน้าของความเท่าเทียมกันทางสุขภาพในเอเชีย ๔) ร่างข้อมติว่าด้วยการส่งเสริมสิทธิ
ขัน้ พืน้ ฐานของแรงงานอพยพในเอเชีย ๕) ร่างข้อมติวา่ ด้วยสมาชิกรัฐสภาเอเชียต่อต้านการทุจริต ๖) ร่างข้อมติวา่ ด้วยการ
ประชุมประสานงานของสมาชิกรัฐสภาสตรีในสมัชชารัฐสภาเอเชีย: ความเสมอภาคระหว่างชายหญิงและการส่งเสริม
พลังสตรี ๗) ร่างข้อมติวา่ ด้วยการส่งเสริมความกลมเกลียวทางความเชือ่ และความอดกลัน้ ระหว่างศาสนาต่าง ๆ ของโลก
๘) ร่างข้อมติวา่ ด้วยความร่วมมือด้านกฎหมายและนิตบิ ญ
ั ญัตใิ นการต่อต้านการขนย้ายวัตถุทางวัฒนธรรมในเอเชีย และ
๙) ร่างข้อมติว่าด้วยความร่วมมืออย่างมีประสิทธิผลในการต่อต้านการค้ายาเสพติดในเอเชีย
ในการนี้ นางสุวรรณี สิรเิ วชชะพันธ์ ได้ขอเสนอแก้ไขข้อมติวา่ ด้วยการคุม้ ครองและการส่งเสริมสิทธิของแรงงาน
อพยพในเอเชีย โดยเห็นว่าข้อความเดิมในเรื่องสิทธิในการท�ำงานของแรงงานต่างด้าวโดยไม่เลือกปฏิบัตินั้น ควรจ�ำกัด
การไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐาน ๗ ประการ ตามอนุสัญญา ๑๑๐ ของ ILO ฉบับที่ ๑๑๑ ซึ่งไทยยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
เพื่อให้สัตยาบัน ได้แก่ เพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา ความคิดทางการเมือง สภาพสังคมและรากเหง้า
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การประชุมระดับโลกสตรีในรัฐสภา ๒๕๕๙
(Women in Parliaments Global Forum Summit 2016)
ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ กรุงอัมมาน ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน

นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
และเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมระดับโลกสตรีในรัฐสภา ๒๕๕๙
ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (Women in Parliaments Global Forum Summit 2016) ณ อาคารรัฐสภา
กรุงอัมมาน ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน โดยมีคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประมาณ ๓๐๐ คน จาก ๘๖ ประเทศ
นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ อาทิ สภาสตรีแห่งชาติจอร์แดน สภาผู้น�ำสตรี
โลก องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เป็นต้น  
โดยการประชุมเต็มคณะแบ่งออกเป็น หัวข้อ ๓ ได้แก่ ๑) “สตรีในการเมือง: ความก้าวหน้าการเร่งรัดสู่ความ
เสมอภาคในอ�ำนาจ - นิยามของอ�ำนาจในความเสมอภาค” ๒) “สัญญาสันติภาพ: ผลกระทบต่อสตรีในการป้องกันความ
ขัดแย้ง การรักษาสันติภาพ และการแก้ปัญหาความขัดแย้ง” และ ๓) การลี้ภัยและการอพยพย้ายถิ่น นโยบายของผู้น�ำ
สตรีต่อวิกฤตผู้ลี้ภัย” ซึ่งเป็นการอภิปรายเชิงถาม - ตอบ โดยมีผู้ด�ำเนินรายการและผู้ร่วมอภิปรายหลัก
การอภิปรายคู่ขนานมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มอภิปรายย่อย ที่ผู้แทนของแต่ละประเทศสามารถเลือกเข้าร่วมได้
ตามความถนัดและความสนใจ โดยนางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติเลือกเข้าร่วม
การอภิปรายในหัวข้อ “การศึกษาระบบและกระบวนการเลือกตั้ง”
กิจกรรมกลุม่ ปฏิบตั กิ าร ซึง่ แบ่งออกเป็นกลุม่ ๆ โดยผูแ้ ทนแต่ละประเทศสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ตาม
ความถนัดและความสนใจ ซึง่ นางกาญจนารัตน์ ลีวโิ รจน์ หัวหน้าคณะผูแ้ ทนสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม ในหัวข้อ “การสนับสนุนการมีบทบาททางการเมืองของสตรีผ่านเครือข่ายและความร่วมมือระดับภูมิภาค”
นอกจากนี้ ในการกล่าวสุนทรพจน์โดยหัวหน้าคณะผูแ้ ทนแต่ละประเทศ จ�ำนวน ๓๗ ประเทศ นางกาญจนารัตน์
ลีวโิ รจน์ หัวหน้าคณะผูแ้ ทนสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ยังได้ขนึ้ แสดงสุนทรพจน์เกีย่ วกับผลการด�ำเนินงานของไทยในการ
ส่งเสริมบทบาทสตรีในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการเมือง
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การเข้าร่วมประชุมของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องเด็กของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(The Global Child Forum on Southeast Asia)
ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

พลต�ำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ ในฐานะผู้แทนของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหัวหน้าคณะผู้แทน
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ น�ำคณะผูแ้ ทนสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ประกอบด้วย นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร
สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เข้าร่วมการประชุมระดับโลก
ว่าด้วยเรื่องเด็กของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Global Child Forum on Southeast Asia) เมื่อวันที่ ๕
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก ๒๖ ประเทศ จ�ำนวน ๒๘๐ คน
จากภาครัฐบาล ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาควิชาการ ภายใต้ประเด็นหลักของการประชุม คือ “การเคลือ่ นย้าย
และการเชื่อมโยง: สิทธิเด็กกับภาคธุรกิจที่ยั่งยืน”
ทั้งนี้ การประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องเด็กจัดตั้งโดยการริเริ่มของสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟแห่ง
สวีเดน และสมเด็จพระราชินีซิลเวีย ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ของอนุสัญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยสมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานกิตติมศักดิ์
บทบาทของคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องเด็กของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ในการเข้าร่วมภารกิจเชิงพิธกี ารและการประชุมวาระต่าง ๆ มีดงั นี้ ๑. การเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดี
คาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟ และสมเด็จพระราชินซี ลิ เวียแห่งราชอาณาจักรสวีเดน และถวายของทีร่ ะลึก เนือ่ งในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษาครบ ๗๐ พรรษา ๒. การเข้าร่วมงานเลี้ยงถวายพระกระยาหารอาหารค�่ำ  แด่สมเด็จพระราชาธิบดี
คาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟ และสมเด็จพระราชินซี ลิ เวีย แห่งราชอาณาจักรสวีเดน เนือ่ งในโอกาสเสด็จพระราชด�ำเนินทรงเป็นประธาน
ในงานประชุมระดับโลกว่าด้วยเรื่องเด็กของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ๓. การเข้าร่วมงานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติ
แก่สมเด็จพระราชาธิบดีคาร์ลที่ ๑๖ กุสตาฟ และสมเด็จพระราชินีซิลเวียแห่งราชอาณาจักรสวีเดน โดย YBhg. Datuk
Seri Hj. Mhd. Amin Nordin bin Abdul นายกเทศมนตรีกรุงกัวลาลัมเปอร์เป็นเจ้าภาพ ๔. พลต�ำรวจเอก ชัชวาลย์
สุขสมจิตร์ หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ขึ้นกล่าวปาฐกถาในนามของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
โดยมีสาระส�ำคัญ คือ การสนับสนุนสิทธิเด็กและระบบสวัสดิการตามทีส่ มเด็จพระราชินซี ลิ เวียแห่งราชอาณาจักรสวีเดน
ได้มบี ทบาทน�ำและมีสว่ นร่วมอย่างกระตือรือร้นในการปกป้องเด็กจากการใช้ประโยชน์และแสวงหาประโยชน์ในทางทีผ่ ดิ
ภายใต้เวทีต่าง ๆ ของสหประชาชาติและมูลนิธิเด็กโลก ๕. การประชุมกลุ่มย่อย เรื่อง “มุ่งสู่แสงสว่าง: การคุ้มครองเด็ก
ในการเดินทางและภาคการท่องเที่ยว” โดยนางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอว่า
กฎหมายมีความจ�ำเป็นต้องใช้เพื่อความสงบสุขของประเทศ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาทุกอย่างได้ทันที การบังคับ
ใช้กฎหมายเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้การออกกฎหมายมีประสิทธิภาพ และในประเทศไทยเด็กจากบางครอบครัวท�ำงาน
เพื่อช่วยเหลือพ่อแม่หรือครอบครัว หรือใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มิได้เกิดจากการใช้แรงงานเด็กอย่างทารุณ เป็นต้น
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กิจกรรมภายใน

โดย ส�ำนักวิชาการ ส�ำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   •  การด�ำเนินงานของคณะกรรมการวิชาการของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
   •  การด�ำเนินงานของคณะกรรมการวิจยั และพัฒนาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
   •  การด�ำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
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การด�ำเนินงานของ
คณะกรรมการวิชาการ
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย) ได้มีค�ำสั่งสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ที่ ๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อ
เป็นการสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลบนพื้นฐานทางวิชาการ
โดยคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชุดปัจจุบันประกอบด้วย
๑. นายพีระศักดิ์ พอจิต
๒. นายชาญวิทย์ วสยางกูร
๓. ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
๔. นายตวง อันทะไชย
๕. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
๖. พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร
๗. นายธานี อ่อนละเอียด
๘. นายพรศักดิ์ เจียรณัย
๙. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
๑๐. ดร.โฆสิต ล้อศิริรัตน์
๑๑. ดร.ชมพูนุช บัวบังศร
๑๒. ศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์
๑๓. รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอ�ำไพ
๑๔. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล
๑๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ นพรัก
๑๖. ศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ธ�ำรงลักษณ์
๑๗. เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า หรือผู้แทน
๑๘. รองเลขาธิการวุฒิสภาหรือที่ปรึกษา
ที่เลขาธิการวุฒิสภามอบหมาย
๑๙. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย
๒๐. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการ

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง
รองประธานกรรมการ คนที่สอง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
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๒๑. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานติดตามและ
ประมวลผลงานของวุฒิสภา
๒๒. นางสาวจุฑาลักษณ์ จ�ำปาทอง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑) ก�ำหนดนโยบายและแนวทางเพื่อการพัฒนางานด้านวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๒) ส่งเสริมและจัดให้มกี ารด�ำเนินกิจกรรมด้านวิชาการในอันทีจ่ ะสนับสนุนกระบวนการปฏิบตั งิ านด้านนิตบิ ญ
ั ญัติ
ให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๓) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�ำเนินงานด้านวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
๕) ให้ส�ำนักวิชาการ ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ท�ำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการฯ
๖) ให้คณะกรรมการรายงานผลการด�ำเนินงานต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๑. ด้านการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการวิชาการของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ พิจารณาเห็นควรแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ เพือ่ สนับสนุน
ภารกิจด้านการตรากฎหมายและกระบวนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานกรรมการ
วิชาการฯ จึงได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น จ�ำนวน ๒ คณะ ดังนี้
				๑) คณะอนุกรรมการวิเคราะห์รา่ งกฎหมาย ประธานกรรมการวิชาการฯ ได้มคี ำ� สัง่ คณะกรรมการวิชาการ
ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการวิเคราะห์รา่ งกฎหมาย
โดยมี นายตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการ มีอ�ำนาจหน้าที่ รวบรวมรายชื่อร่าง
กฎหมาย วิเคราะห์ร่างกฎหมาย พิจารณาก�ำหนดรูปแบบและด�ำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบของร่างกฎหมายต่อ
ประชาชน ตลอดจนข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมาย รวมทั้งด�ำเนินกิจกรรม
ด้านวิชาการในอันที่จะสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
				๒) คณะอนุกรรมการก�ำหนดแผนการด�ำเนินงานเสริมสร้างความรูใ้ นวงงานนิตบิ ญ
ั ญัติ ประธานกรรมการ
วิชาการฯ ได้มคี ำ� สัง่ คณะกรรมการวิชาการของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติที่ ๑/๒๕๕๙ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการก�ำหนด
แผนการด�ำเนินงานเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ โดยมี รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์   สูทกวาทิน สมาชิกสภา
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เป็นประธานอนุกรรมการ มีอำ� นาจหน้าที่ ก�ำหนดกรอบแนวทางการด�ำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ในวงงานนิตบิ ญ
ั ญัติ ในคณะกรรมการวิชาการของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ให้แก่สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ รวมถึง
ก�ำกับ ติดตาม การด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ตามแผนการด�ำเนินโครงการเสริมสร้างความรูใ้ นวงงานนิตบิ ญ
ั ญัติ
แล้วรายงานผลการด�ำเนินการให้คณะกรรมการวิชาการฯ
		๒. การก�ำหนดนโยบายและแนวทางเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะกรรมการวิชาการของสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการก�ำหนดแผนการด�ำเนินงาน
เสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ จัดท�ำ  “แผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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			เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ เพื่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติสามารถปฏิบัติภารกิจ ๒ ประการ ดังต่อไปนี้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
				๑. สนั บ สนุ น ให้ รั ฐ บาลสามารถด� ำ เนิ น การบรรลุ ค วามส� ำ เร็ จ ตามกรอบนโยบายของรั ฐ บาลใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบนโยบาย ดังนี้
๑) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒) การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ
๓) การลดความเหลื่อมล�้ำของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ
๔) การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ�ำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๕) การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
๖) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
๗) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน
๘) การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และ
นวัตกรรม
๙) การรักษาความมัน่ คงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรกั ษ์กบั การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน
๑๐) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ธี รรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๑๑) การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
		
		๒. การประสานงานเพือ่ ให้ขอ้ ร้องเรียนของประชาชนทีย่ นื่ ผ่านสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติในประเด็นปัญหา
ต่าง ๆ ดังนี้
- ด้านที่ดิน
- ด้านแหล่งน�้ำ
- ด้านการเกษตร
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านความต้องการอื่น ๆ ตามลักษณะพื้นที่
ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มกี ารน�ำปัญหาต่าง ๆ เข้าสูก่ ระบวนการเพือ่ พิจารณาด�ำเนินการแก้ไขโดยหน่วยงานทีม่ หี น้าที่
และความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว ซึ่งได้แก่
๑) ส่วนราชการซึง่ ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ที่ ทัง้ ทีเ่ ป็นหน่วยงานของราชการส่วนภูมภิ าคและหน่วยงานของราชการ
ส่วนกลาง
			 ๒) กรมและกระทรวงต่าง ๆ ในส่วนกลาง
๓) รัฐมนตรีที่ก�ำกับดูแลกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
๔) คณะรัฐมนตรี
๕) คณะกรรมาธิการสามัญที่มีอ�ำนาจและหน้าที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
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ยุทธศาสตร์ ก�ำหนด ๒ ยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สนับสนุนให้สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้รบั การพัฒนาและมีสงิ่ สนับสนุนให้มคี วามรอบรู้
สามารถปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกระบวนการนิตบิ ญ
ั ญัตเิ พือ่ พิจารณาร่างพระราชบัญญัตทิ จี่ ะใช้เป็นเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการหรือกิจกรรมของยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประกอบด้วย
๑) การจัดให้มกี ารสาธิตการใช้ “ระบบสืบค้นฐานข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตขิ อง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ”
๒) การจัดท�ำบทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติ
๓) โครงการเผยแพร่สรุปประเด็นสาระส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัติ โดย Application Line ผ่านทาง Line
Group (NLA) ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๔) จัดตั้งไลน์กรุ๊ป “วิเคราะห์กฎหมายเพื่อ สนช.” เพื่อเผยแพร่สรุปประเด็นสาระส�ำคัญของร่างพระราช
บัญญัติเป็นการเฉพาะ
		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างเครือข่ายกับองค์กรอื่นเพื่อพัฒนากระบวนการสนับสนุนทางวิชาการให้กับสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
		
๑. ความร่วมมือกับสถาบันพระปกเกล้า
๑) การวิเคราะห์เอกสาร/การจัดประชุมสัมมนา สร้างความรู้ ความเข้าใจร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส�ำนักงบประมาณ จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา
๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑ - ๒ ชัน้ ๓ อาคารรัฐสภา ๒ และการวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ - ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
๒) การเสวนาการติดตามการบังคับใช้กฎหมายทีผ่ า่ นการพิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ การติดตาม
การบังคับใช้พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา
๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๖ - ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
๓) การก�ำหนดกรอบแนวทางการสัมมนาทางวิชาการในประเด็นปัญหาทางสังคม การเมือง การปกครอง
ซึง่ ประเด็นปัญหาดังกล่าวเกีย่ วข้องกับร่างพระราชบัญญัตทิ จี่ ะเข้าสูก่ ารพิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เช่น บุหรี/่
ยาสูบ GMO นิวเคลียร์ การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
		๒. จัดท�ำเอกสารทางวิชาการ จ�ำนวน ๑ รายการ คือ รวมพระราชบัญญัตทิ ผี่ า่ นการพิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๓. โครงการจัดตั้งไลน์กรุ๊ป “วิเคราะห์กฎหมายเพื่อ สนช.” เพื่อเผยแพร่สรุปประเด็นสาระส�ำคัญของร่าง
พระราชบัญญัติ
โครงการจัดตั้งไลน์กรุ๊ป “วิเคราะห์กฎหมายเพื่อ สนช.” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นช่องทางในการสนับสนุน
ข้อมูลและบทวิเคราะห์ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการพิจารณาร่างกฎหมายใน
ประเด็นทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัตทิ จี่ ะเข้าสูก่ ารพิจารณาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ซึง่ เป็นการสนับสนุน
กระบวนการด้านการตรากฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
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ทั้งนี้ คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ร่างกฎหมายได้
ด�ำเนินการจัดท�ำหนังสือเรียนเชิญสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมไลน์กรุ๊ป “วิเคราะห์กฎหมายเพื่อ สนช.” และ
ได้จัดกิจกรรมเชิญชวนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมไลน์กรุ๊ป “วิเคราะห์กฎหมายเพื่อ สนช.” บริเวณ
หน้าห้องประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑

ที่เกี่ยวข้อง

ส�ำหรับผลการด�ำเนินการนัน้ ปัจจุบนั ไลน์กรุป๊ ดังกล่าว มีสมาชิกเข้าร่วมทัง้ หมด จ�ำนวน ๑๓๔ คน ประกอบด้วย
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ   
- ผู้ช่วยด�ำเนินงาน/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ช�ำนาญการประจ�ำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่
- คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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การด�ำเนินการ

คณะกรรมการวิชาการของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการวิเคราะห์รา่ งกฎหมาย ได้จดั ท�ำข้อมูล
เพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ และได้เผยแพร่ผ่านทางไลน์กรุ๊ป “วิเคราะห์กฎหมายเพื่อ สนช.” ดังนี้
๑. จัดท�ำบทวิเคราะห์และสรุปประเด็นสาระส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัติ จ�ำนวน ๗ เรื่อง ดังนี้
๑) สรุปประเด็นสาระส�ำคัญ “ร่างพระราชบัญญัติส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒) สรุปประเด็นสาระส�ำคัญ “ร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
๓) บทวิเคราะห์ เรื่อง “การปฏิรูปการเมืองก่อนการเลือกตั้ง”
๔) สรุปประเด็นสาระส�ำคัญ “ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....”  
๕) สรุปประเด็นสาระส�ำคัญ “ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....”  
๖) สรุปประเด็นสาระส�ำคัญ “ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ....”
๗) สรุปประเด็นสาระส�ำคัญ “ร่างพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ....”
๒. จัดท�ำข้อมูล “กฎหมายวันนี้” เป็นการจัดท�ำข้อมูลสาระส�ำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่บรรจุใน
ระเบียบวาระการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เผยแพร่ทกุ วันทีม่ กี ารประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติและมีระเบียบวาระ
การประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือพระราชก�ำหนด โดยได้ด�ำเนินการเผยแพร่แล้ว จ�ำนวน ๔๑ ครั้ง
๓. จัดท�ำข้อมูล “เกร็ดความรู้ในวงงานสภา” เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการ
ประชุมคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ เผยแพร่สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
ทุกวันอังคาร เผยแพร่แล้วรวมจ�ำนวน ๔๔ ครั้ง
๔. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารหรือบทวิเคราะห์อื่น ๆ ที่ส�ำคัญหรือน่าสนใจ
๕. การให้บริการข้อมูลทางวิชาการตามความต้องการของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๖. การส่งเสริมและจัดให้มกี จิ กรรมด้านวิชาการในอันทีจ่ ะสนับสนุนกระบวนการปฏิบตั งิ านด้านนิตบิ ญ
ั ญัติ
คณะกรรมการวิชาการของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้มกี ารจัดท�ำโครงการเพือ่ การส่งเสริมและจัดให้มกี จิ กรรม
ด้านวิชาการในอันที่จะสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ ดังนี้
๑. โครงการสัมมนาการติดตามการบังคับใช้พระราชบัญญัตจิ ราจรทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ (ส่งใบสัง่
ทางไปรษณีย์) วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ
หมายเลข ๓๐๖ - ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
๒. โครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น เรื่อง “การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ�ำปี ในมุมมองสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการหมายเลข ๓๐๖ - ๓๐๘ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ (ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า)
๓. โครงการสั ม มนา เรื่ อ ง “ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ่ า ย
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา  ณ  ห้องรับรอง
๑-๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒ (ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า)
๔. โครงการสัมมนา เรือ่ ง “การวิเคราะห์งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐” วันพุธที่ ๓
สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา  ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๓๐๗ - ๓๐๘ ชัน้ ๓ อาคาร
รัฐสภา ๒ (ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า)
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ประมวลภาพกิจกรรม
คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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การด�ำเนินงานของคณะกรรมการวิจัย
และพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
งานวิจยั และพัฒนาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ สนับสนุนให้เกิดการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์
และวิจยั ในเรือ่ งต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ และท�ำให้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้มฐี านข้อมูลและความรูท้ างวิชาการสนองตอบ
ต่อการด�ำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ และส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดยมี
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นกลไกหลัก ประกอบด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

นายพีระศักดิ์  พอจิต
นายถาวร  ลีนุตพงษ์
หม่อมหลวงปรียพรรณ  ศรีธวัช
รองศาสตราจารย์ ดร.กรรณิการ์  สุขเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์  นันทวิสารกุล
นายสุรพล  โอภาสเสถียร
นายสหัสชัย  อนันตเมฆ
นายวรพล  โสคติยานุรักษ์
รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน
นายประเสริฐ  บุญสัมพันธ์
นายกรรณภว์  ธนภรรคภวิน
รองเลขาธิการวุฒิสภา
      
ที่เลขาธิการวุฒิสภามอบหมาย
๑๓. ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิชาการ
๑๔. ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานวิจัยและข้อมูล

ประธานกรรมการ
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

การด�ำเนินงานด้านการวิจยั และพัฒนาของสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ จึงเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และระเบียบ
วุฒสิ ภาว่าด้วยการวิจยั และพัฒนา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยอนุโลม ทัง้ การก�ำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ อัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน
ค่ า ใช้ จ ่ า ย และรางวั ล ส� ำ หรั บ การวิ จั ย การคั ด เลื อ กเรื่ อ งที่ ส อดคล้ อ งกั บ การด� ำ เนิ น งานตามบทบาทหน้ า ที่ ข อง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อการผลิตผลวิจัย คัดเลือกผลงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท�ำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ และเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานคณะกรรมการวิจยั และพัฒนาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ จึงได้มี
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยการด�ำเนินงาน จ�ำนวน ๓ คณะ ได้แก่
๑) อนุกรรมการกลั่นกรองการด�ำเนินงานด้านการวิจัย
๒) อนุกรรมการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานด้านการวิจัย
๓) อนุกรรมการด�ำเนินการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน
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แนวทางการด�ำเนินงาน

งานวิจยั และพัฒนาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ได้สร้างกรอบและแนวทางการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับทิศทาง
การด�ำเนินงานตามบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสถานการณ์ของประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ภายใต้หลักการส�ำคัญ คือ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการ
สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการโดยอาศัยงานวิจยั เป็นฐานความรูเ้ พือ่ ให้สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้และเพิม่ ขีดความสามารถ
ในกระบวนการนิติบัญญัติ และการด�ำเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้อย่างเหมาะสม

ขอบเขตการสนับสนุนการวิจัย

มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงงานด้านนิติบัญญัติเป็นหลัก โดยต้องมีเป้าหมายของ
ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงวิชาการ และเชิงประโยชน์
สาธารณะ

ผลการด�ำเนินงาน

ในรอบการด�ำเนินงานที่ผ่านมาคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการด�ำเนินการ
ในเรื่องต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้
๑. การติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการวิจัยของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ได้มีการจัดจ้างให้
ท�ำวิจัย จ�ำนวน ๓ เรื่อง
๑.๑) การต่อต้านการคอร์รปั ชัน: มาตรการการควบคุมการเคลือ่ นไหวของเงิน (Anti-Corruption: Monetary
Flow Control Measures) (ด�ำเนินการเสร็จแล้ว)
๑.๒) การวิจยั ประเมินผลการด�ำเนินงานด้านการวิจยั และพัฒนาของวุฒสิ ภา (The Evaluation of Senate’s
on Research and Development Performance) (ด�ำเนินการเสร็จแล้ว)
๑.๓) โครงการประเมินผลกระทบต่อการก่อสร้างรถไฟทางคู่ของประเทศไทย (Impact Assessment
Project for Double Track Railway of Thailand) (อยู่ระหว่างการด�ำเนินโครงการ)
๒. การน�ำเสนอข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ
คณะกรรมการวิจยั และพัฒนาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และคณะอนุกรรมการกลัน่ กรองการด�ำเนินงาน
ด้านการวิจัย ร่วมกับส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการน�ำเสนอ
ข้อมูลทางวิชาการและงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คณะกรรมาธิการ และส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา ได้รบั ข้อมูลทางวิชาการและองค์ความรูจ้ ากผลการวิจยั เพือ่ ประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจในกระบวนการทางนิติบัญญัติ ดังนี้
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๑) การสัมมนา เรือ่ ง “ความพร้อมของระบบโลจิสติกส์ไทยภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน”
วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ

๒) การสัมมนา เรือ่ ง “นโยบาย-ยุทธศาสตร์การแข่งขันเพือ่ อนาคตการท่องเทีย่ วไทย” วันพุธที่ ๒๖
สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑ - ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
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๓) การสัมมนา เรือ่ ง “ระบบคุณภาพและความปลอดภัยทางอาหารของไทย มาตรฐานแห่งอาเซียน”
วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑ - ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒

๔) คณะกรรมการวิจยั และพัฒนาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ร่วมกับส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา และ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้จัดโครงการเสวนาทางวิชาการน�ำเสนอผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ใน
กระบวนการนิติบัญญัติ เรื่อง “การต่อต้านการคอร์รัปชัน: มาตรการควบคุมการเคลื่อนไหวของเงิน” ในวันอังคารที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๑ - ๒ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๒
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๓. เผยแพร่ผลงานวิจยั ของวุฒสิ ภาร่วมกับคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.) ในมหกรรมงานวิจยั แห่งชาติ
๒๕๕๘ (Thailand Research Expo 2015)
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ โดยมีการจัดสัมมนาน�ำเสนอผลงานวิจัยของวุฒิสภา ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘
และจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจยั ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ โดยมีสาระส�ำคัญและผลการด�ำเนินงาน
ด้านการวิจัยผ่านแผ่นภาพ เพื่อให้ผู้เข้าชมงานสามารถเดินชมได้ตลอดการจัดงาน และมีการผลิตเอกสารเผยแพร่ ได้แก่

- หนังสือสรุปย่องานวิจยั ของวุฒสิ ภาทีไ่ ด้นำ� เสนอในงานสัมมนาทางวิชาการ จ�ำนวน ๕ เรือ่ ง ได้แก่ ๑) ข้อเสนอ
เชิงนโยบายการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมเด็กไทย “โตไปไม่โกง” ๒) รูปแบบการสือ่ สารด้านพระพุทธศาสนาสูค่ นรุน่ ใหม่
ในประเทศไทยยุคปัจจุบัน ๓) แนวทางการพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่ประถม
ศึกษาและมัธยมศึกษาภาคตะวันออก ๔) การจัดท�ำแผนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการจัดการน�้ำและบรรเทา
อุทกภัยในพื้นที่ของลุ่มน�้ำท่าจีน และ ๕) การวิจัยประเมินผลการด�ำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา
ในรูปเล่มเอกสารขนาดครึ่ง A4
- บอร์ดนิทรรศการแนะน�ำคณะกรรมการวิจัยฯ ระเบียบ หลักเกณฑ์ รวมถึงแนวทางการบริหารงานด้าน
การวิจัยและสรุปย่อผลงานวิจัยที่น�ำเสนอในห้องสัมมนา
- แผ่นพับประชาสัมพันธ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ การเสนอความส�ำคัญของงานวิจัยกับสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ความเป็นมาโดยสรุปของคณะกรรมการวิจัยฯ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการด�ำเนินงานด้านการวิจัย และ
คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการด�ำเนินงานด้านการวิจัย

190

สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

โดยในช่วงปี ๒๕๕๙ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้มีการเผยแพร่
และน�ำเสนอผลการวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๙ (Thailand Research Expo ๒๐๑๖) ระหว่างวันที่
๑๗ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
โดยน�ำเสนอผลงานวิจยั เรือ่ ง “การต่อต้านการคอร์รปั ชัน: มาตรการการควบคุมการเคลือ่ นไหวของเงิน” รวมทัง้ จัดแสดง
นวัตกรรมเกี่ยวกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีกด้วย
๔. การด�ำเนินการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน
คณะกรรมการวิจยั และพัฒนาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้เล็งเห็นว่าการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน
เป็นช่องทางหนึง่ ในการสือ่ สารระหว่างประชาชนกับสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เพือ่ การได้มาซึง่ ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ตอ่
การด�ำเนินงานตามบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด�ำเนินการ
ส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนขึ้น เพื่อรองรับภารกิจในการด�ำเนินงาน รวมทั้งสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบันทีม่ ชี อื่ เสียงในการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน คือ “สวนดุสติ โพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสติ และศูนย์สำ� รวจ
ความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และได้ด�ำเนินการส�ำรวจความคิดเห็นไปแล้ว จ�ำนวน
๒ ครั้ง คือ
๑) การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนหัวข้อ “ประชาชนคิดอย่างไรกับใบสัง่ กล้องวงจรปิดชนิดส่งถึงบ้าน”
ด�ำเนินการส�ำรวจระหว่างวันพุธที่ ๑๑ ถึงวันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒) การส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนหัวข้อ “ประชาชนคิดอย่างไรกับการเปลี่ยนบัตรเอทีเอ็มและบัตร
เดบิตจากแถบแม่เหล็กเป็นชิปการ์ด” ด�ำเนินการส�ำรวจระหว่างวันพุธที่ ๒๒ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ ถึงวันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๕๙
ทัง้ นี้ ได้วางแผนการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเป็นระยะ ๆ เพือ่ การได้มาซึง่ ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป
๕. การสร้างความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัย
คณะกรรมการวิจยั และพัฒนาของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้เห็นชอบให้มกี ารสร้างและพัฒนาความร่วมมือ
ทางวิชาการและงานวิจัยยังสถาบันทางการวิจัย และมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของประเทศ เพื่อการน�ำผลงานวิจัยและ
องค์ความรู้ทางวิชาการมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการในการด�ำเนินบทบาท
อ�ำนาจหน้าทีข่ องสถาบันนิตบิ ญ
ั ญัตอิ ย่างต่อเนือ่ ง โดยในช่วงปี ๒๕๕๙ คณะกรรมการวิจยั และพัฒนาของสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ ได้เห็นชอบและผลักดันให้มีการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการขึ้น ๒ ครั้ง ได้แก่
			๑) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ
ระหว่างส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยด�ำเนินการลงนามตั้งแต่วันที่ ๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ และด�ำเนินการสนับสนุนให้เกิดการน�ำองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยเข้าสนับสนุนการ
ด�ำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมาธิการ
			๒) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน ระหว่าง
ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กับสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดย
ด�ำเนินการลงนามตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙ และด�ำเนินการให้มีการฝึกอบรมข้าราชการของส�ำนักวิชาการทั้งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ เพือ่ ให้มอี งค์ความรูใ้ นการรองรับการด�ำเนินงานส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชน รวมทัง้ จัดให้
มีการด�ำเนินการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนในเรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไรกับใบสั่งจากกล้องวงจรปิดชนิดส่งถึง
บ้าน” และเรือ่ ง “ประชาชนคิดอย่างไรต่อการเปลีย่ นบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตจากแถบแม่เหล็กเป็นชิปการ์ด (เฉพาะผูท้ ี่
มีบัตรเท่านั้น)” และวางแผนการด�ำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
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การด�ำเนินงานของคณะกรรมการ
จริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๖ ได้ก�ำหนด
องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ประกอบไปด้วยรองประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติที่ประธานสภามอบหมายจ�ำนวนหนึ่งคน เป็นประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมาธิการสามัญ
ประจ�ำสภาทุกคณะเป็นกรรมการ ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบไปด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.

นายพีระศักดิ์  พอจิต
นายกล้านรงค์  จันทิก
พลเอก บุญสร้าง  เนียมประดิษฐ์
พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร
นายตวง  อันทะไชย
พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ
พลโท ชาญชัย ภู่ทอง
พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร
พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
นายเจตน์ ศิรธรานนท์
พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
พลเอก ดนัย  มีชูเวท
พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ
พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข
พลต�ำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์

ประธานคณะกรรมการ
รองประธานคณะกรรมการ คนที่หนึ่ง
รองประธานคณะกรรมการ คนที่สอง
เลขานุการคณะกรรมการ
โฆษกคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

โดยคณะกรรมการจริยธรรมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติมอี ำ� นาจหน้าทีต่ ามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๗
๑) ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้อย่างเคร่งครัด
๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมและรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่
๓) พิจารณาค�ำร้องขอที่ประธานสภาส่งให้ตามข้อ ๗๖ ของข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๔) รับและพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับจริยธรรมจากสมาชิก ผูต้ รวจการแผ่นดิน บุคคลหรือหน่วยงานใด
กรณีที่มีการกล่าวหาว่าสมาชิกหรือกรรมาธิการกระท�ำผิดตามข้อบังคับ
๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้ข้อบังคับนี้ เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ค�ำวินิจฉัยเป็นที่สุด
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๖) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานเพือ่ ด�ำเนินการใด ๆ อันอยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการ
รวมทั้งมอบให้คณะอนุกรรมการหรือคณะท�ำงานดังกล่าวท�ำการแทน แล้วรายงานให้คณะกรรมการทราบ
๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามีมติมอบหมาย

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๑. คณะกรรมการจริยธรรมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้ดำ� เนินการเสนอร่างระเบียบว่าด้วยการยืน่ ค�ำร้อง การรับค�ำร้อง
การน�ำเรือ่ งเข้าสูก่ ารพิจารณา และวิธพี จิ ารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ พ.ศ. .... ต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ เพือ่ ให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติและ
กรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓๐

ด้วยคณะกรรมการจริยธรรมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้ให้ความส�ำคัญกับหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการรับค�ำร้อง
การรับเรือ่ งร้องเรียน การน�ำเรือ่ งเข้าสูก่ ารพิจารณา และวิธพี จิ ารณาของคณะกรรมการทีจ่ ะออกมาใช้บงั คับ จึงได้พจิ ารณา
ร่างระเบียบว่าด้วยการยื่นค�ำร้อง การรับค�ำร้อง การน�ำเรื่องเข้าสู่การพิจารณา และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการ
จริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. .... ให้เกิดความสมบูรณ์มากที่สุด จึงได้ด�ำเนินการประชุมปรึกษาหารือด้วย
ความรอบคอบเพื่อก่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
โดยที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
น�ำระเบียบว่าด้วยการยื่นและรับค�ำร้อง วิธีพิจารณาการสอบข้อเท็จจริงและวิธีพิจารณาสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๔ มาใช้
บังคับโดยอนุโลมไปพลางก่อน ในระหว่างที่ยังไม่มีการประกาศใช้ระเบียบฉบับใหม่ ในการนี้ คณะกรรมการจริยธรรม
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ จึงได้ดำ� เนินการยกร่างระเบียบว่าด้วยการยืน่ ค�ำร้อง การรับค�ำร้อง การน�ำเรือ่ งเข้าสูก่ ารพิจารณา
และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. .... เสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและน�ำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อมาในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ทีป่ ระชุมได้มมี ติรบั หลักการแห่งร่างระเบียบและได้ตงั้ คณะกรรมาธิการสามัญขึน้ เพือ่ พิจารณาร่างระเบียบดังกล่าว และ
ในคราวประชุมสภาสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๒/๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้
พิจารณาในวาระทีส่ อง เริม่ ต้นด้วยชือ่ ร่างระเบียบค�ำปรารภ แล้วพิจารณาเรียงล�ำดับข้อจนจบร่างระเบียบฯ ซึง่ ทีป่ ระชุม
ได้ลงมติในวาระทีส่ าม เห็นสมควรใช้ระเบียบดังกล่าว ทัง้ นี้ ได้มปี ระกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๗๓ ง
ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ให้ระเบียบว่าด้วยการยืน่ ค�ำร้อง การรับค�ำร้อง การน�ำเรือ่ งเข้าสูก่ ารพิจารณา และวิธพี จิ ารณา
ของคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผลให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

๒. รับและพิจารณาเรือ่ งร้องเรียนเกีย่ วกับจริยธรรมสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๒๗ (๔) จ�ำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้

๒.๑ กรณีกรมการศาสนา ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ วธ ๐๓๐๑/๖๓๔๐ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเพือ่ ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการให้สมั ภาษณ์ของ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในเว็บไซต์มุสลิมทูเดย์ www.muslimtoday.in.th ซึ่งการกระท�ำดังกล่าวผู้ร้องเห็นว่า
เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๕ ที่บัญญัติว่า “สมาชิกและกรรมาธิการพึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่ใช้หรือ

194

สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

ไม่บิดเบือนข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือวิจารณ์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ผู้อื่นหรือประชาชนเข้าใจผิด หรือ
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือบุคคลอื่นใด”
๒.๒ กรณี ศ าสตราจารย์ น ายแพทย์ ส มเกี ย รติ วั ฒ นศิ ริ ชั ย กุ ล ข้ า ราชการบ� ำ นาญสั ง กั ด มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ได้มีหนังสือลับ ด่วนที่สุด ที่ (พิเศษ) ๑๓๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ กราบเรียน
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ขอให้ถอดถอนสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหนังสือด่วนที่สุด ที่ (พิเศษ)
๑๔๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ เรียน ประธานคณะกรรมการจริยธรรมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เรื่อง ขอให้
สอบสวนสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติและกรรมาธิการมีพฤติการณ์ฝา่ ฝืนข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘
๒.๓ กรณีสมาคมองค์การพิทกั ษ์รฐั ธรรมนูญไทย โดย นายศรีสวุ รรณ จรรยา อุปนายกและเลขาธิการสมาคม
องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย (ผู้ร้อง) ได้มีหนังสือที่ สพท. ๐๐๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ เรื่อง ร้องเรียน
การผิดข้อบังคับและการใช้อ�ำนาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในลักษณะฝ่าฝืนและ
ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติและกรรมาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรียน คณะกรรมการจริยธรรมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เมือ่ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙
โดยคณะกรรมการจริยธรรมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้พจิ ารณาเรือ่ งร้องเรียนดังกล่าวแล้ว ได้มมี ติให้จำ� หน่าย
ค�ำร้องทัง้ ๓ เรือ่ ง ด้วยเหตุทคี่ ำ� ร้องดังกล่าวไม่ถกู ต้องตามระเบียบว่าด้วยการยืน่ และรับค�ำร้อง วิธพี จิ ารณาการสอบข้อเท็จจริง
และวิธพี จิ ารณาสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๔ และได้เสนอความเห็นต่อประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเพือ่ สัง่ จ�ำหน่ายค�ำร้อง ทัง้ นี้
ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้พจิ ารณาและเห็นชอบกับการจ�ำหน่ายค�ำร้องแล้ว
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๔
ส่วนที่

ภารกิจอื่นๆ
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งานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีการ
และกิจกรรมอื่น ๆ
โดย ส�ำนักประชาสัมพันธ์

• งานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธกี าร
• กิจกรรมอืน่ ๆ
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งานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธีการ
๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
พิธีวางพวงมาลาในนาม “สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ” เพือ่ สดุดเี ทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
“พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เนือ่ งในวันรพี ณ ส�ำนักงาน
ศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
พิธีวางพวงมาลาในนาม “สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ” ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งใน
วันสถาปนาก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
รัชกาลที่ ๕ ริมแม่น�้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์

สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

199

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี ดังนี้
- ลงนามถวายพระพร ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

- ถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล
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- ร่วมพิธถี วายเครือ่ งราชสักการะ และจุดเทียนชัย
ถวายพระพร ณ มณฑลพิธที อ้ งสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
พิธวี างพวงมาลาในนาม “สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ”
เพือ่ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้ า เจ้ า อยู ่ หั ว เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคต
ณ พระราชวังสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร

๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘
พิธวี างพวงมาลาในนาม “สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ”
และกล่าวสดุดี เพือ่ ร�ำลึกถึงวีรชนในเหตุการณ์ ๑๔ ตุลาคม
๒๕๑๖ ณ อนุสรณ์สถาน ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ แยกคอกวัว
ถนนราชด�ำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร  

๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
พิธวี างพวงมาลาในนาม “สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ”
เพื่อถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวันปิยมหาราช ณ พระลาน
พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
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๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง Studio 5 สถานีโทรทัศน์
ช่อง ๙ MCOT HD กรุงเทพมหานคร

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ณ วัดราชสิทธาราม
ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
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๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมบันทึกเทป
โทรทัศน์ถวายพระพรในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ”
เนื่ อ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก (ช่อง ๕) กรุงเทพมหานคร

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
พิธวี างพวงมาลาในนาม “สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ”
เพื่อถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวชิราวุธ ณ พระบรมราชานุสรณ์
สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

๓ ธันวาคม ๒๕๕๘
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ จัดพิธรี บั เสือ้ พระราชทาน
กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” ณ ห้องโถงอาคาร
รัฐสภา ๑ กรุงเทพมหานคร
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๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงาน
เลขาธิการสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้
- ลงนามถวายพระพร ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

- พิธีท�ำบุญตักบาตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร
- พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ อาคารสุขประพฤติ กรุงเทพมหานคร

- พิธถี วายเครือ่ งราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ มณฑลพิธที อ้ งสนามหลวง กรุงเทพมหานคร

204

สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

๗ ธันวาคม ๒๕๕๘
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคู่สมรสและผู้บริหารส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมงานสโมสรสันนิบาต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ท�ำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร
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๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการถวายบังคมพระบรม
ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หน้าตึกรัฐสภา และเสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงประกอบ
พระราชพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ณ พระที่นั่ง
อนันตสมาคม
ในการนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วางพานพุ่มดอกไม้ในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” และข้าราชการ
ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วางพานพุ่มดอกไม้ในนาม “ส�ำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา” ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และร่วมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกัน
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๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ในนาม “สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ” เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช กรุงเทพมหานคร

๑ มกราคม ๒๕๕๙
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๙ ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

207

๑๘ มกราคม ๒๕๕๙
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ในนาม “สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ” เพือ่ ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
เนื่องในวันยุทธหัตถี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช จังหวัดสุพรรณบุรี

๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ในนาม “สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ” เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์
จังหวัดสมุทรสงคราม

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ในนาม “สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ” เพือ่ ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระนัง่ เกล้า
เจ้ า อยู ่ หั ว พระมหาเจษฎาราชเจ้ า เนื่ อ งในวั น คล้ า ย
วันพระราชสมภพ ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์
วัดราชนัดดาราม กรุงเทพมหานคร

๖ เมษายน ๒๕๕๙
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ในนาม “สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ” เพื่อถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ้ า จุ ฬ าโลกมหาราช
ณ ปฐมบรมราชานุ ส าวรี ย ์ สะพานพระพุ ท ธยอดฟ้ า
กรุงเทพมหานคร
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๒๕ เมษายน ๒๕๕๙
พิธวี างพวงมาลาในนาม “สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ”
เพื่ อ ถวายราชสั ก การะพระบรมราชานุ ส าวรี ย ์ สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสรณ์ จังหวัด
สุพรรณบุรี

๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคู่สมรส ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล
ณ ท�ำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ในนาม “สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ” เพื่อสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี
พนมยงค์ เนื่องในวาระครบรอบ “๑๑๖ ปี ชาตกาล
ปรีดี พนมยงค์” ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ปรีดี พนมยงค์
กรุงเทพมหานคร
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		๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชา
ทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ ทรงวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวันทีร่ ะลึกพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ณ พระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว อาคารรัฐสภา ๑ กรุงเทพมหานคร
โอกาสนี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วางพวงมาลาในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ถวายราชสักการะ
พระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั และร่วมพิธบี ำ� เพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณี พระบรมราชินี ณ อาคารรัฐสภา ๑ กรุงเทพมหานคร
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๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ร่วมพิธที ำ� บุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธเี จริญพระพุทธมนต์ถวายพระพร
ชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี
๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริเวณพระบรมมหาราชวังและพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
กรุงเทพมหานคร  

๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
พิธวี างพวงมาลาในนาม “สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ”
เพือ่ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สะพานพระราม ๘
กรุงเทพมหานคร

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมพิธีวันสถาปนารัฐสภา ครบรอบ ๘๔ ปี ประกอบพิธีบวงสรวงพระวิญญาณ
อดีตพระมหากษัตริย์ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว อาคารรัฐสภา ๑ กรุงเทพมหานคร
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๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมบันทึก
เทปโทรทัศน์ถวายพระพรในนาม “สภานิติบัญญัติ
แห่ ง ชาติ ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
กรุงเทพมหานคร

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่
ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎ
ราชกุมาร ดังนี้
- ลงนามถวายพระพร ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร
- ถวายพระพรชัยมงคล ณ อาคารสุขประพฤติ
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กิจกรรมอื่น ๆ
๗ สิงหาคม ๒๕๕๘
นางสุรีย์  ไชยสุกุมาร ตัวแทนเครือข่ายสตรี ๔ ภาค
ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนหญิง ยื่นหนังสือเพื่อเสนอความเห็นที่
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. .... ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๗
อาคารรัฐสภา ๑ กรุงเทพมหานคร

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมงาน สปช. รายงาน
ประชาชน ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนประเทศไทยกับ สปช.”
พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีส่งมอบผลการด�ำเนินงานการ
ปฏิรูปของ สปช. ให้แก่รัฐบาล ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์
แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘
กัปตันสนอง มิ่งเจริญ นายกสมาคมนักบินไทย
ยื่นหนังสือเพือ่ ขอให้พจิ ารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาอาชีพ
นักบินเฮลิคอปเตอร์ในไทย ณ อาคารรัฐสภา ๒ กรุงเทพมหานคร

๑๔ กันยายน ๒๕๕๘
นายเรืองชัย วงษ์อุระ ประธานสภาเทศบาลต�ำบล
ท่าอุเทน และคณะ ยื่นหนังสือเพื่อขอความเป็นธรรมกรณี
ส�ำนักงานทีด่ นิ จังหวัดนครพนม สาขาท่าอุเทน ออกหนังสือ
เอกสารสิทธิ์ทับที่ดินสาธารณประโยชน์และทับที่ท�ำกิน
ของราษฎร ณ อาคารรัฐสภา ๒ กรุงเทพมหานคร
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๑๖ กันยายน ๒๕๕๘
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มอบรางวัลพานแว่นฟ้า
เฉลิมพระเกียรติ เนือ่ งในโอกาส ครบ ๑๒๐ ปี แห่งวันพระบรม
ราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ
พระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ณ อาคารรัฐสภา ๑ กรุงเทพมหานคร

๑๗ กันยายน ๒๕๕๘
นายอนิรุจน์   ขันลา สมาชิกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุตรดิตถ์ เขตอ�ำเภอฟากท่าและคณะ ยื่นหนังสือ
เพื่อขอความอนุเคราะห์ชว่ ยประสานงานและติดตามความ
คืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน�้ำล�ำน�้ำปาด หมู่ที่ ๑๐
ต�ำบลฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
นายพัชรดิษฐ์ สินสวัสดิ์ นายกสมาคมตัวแทน
ออกของรับอนุญาตไทย ยื่นหนังสือขอเสนอให้ปรับปรุง
แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. .... เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ณ อาคาร
รัฐสภา ๒ กรุงเทพมหานคร

๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ความรู้กับนักศึกษา
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง ในหัวข้อ “การท�ำงานของ
ฝ่ายนิติบัญญัติกับการสะท้อนปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน” ณ อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
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๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
นายสุรพงษ์ โตวิจกั ษณ์ชยั กุล ยืน่ หนังสือเพือ่ ขอให้
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติจดั ให้มกี ารสรรหากรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติคนใหม่ ณ อาคาร
รัฐสภา ๒ กรุงเทพมหานคร

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภา
เกษตรกรแห่งชาติ และคณะ ยื่นหนังสือเพื่อเสนอร่าง
พระราชบัญญัติปาล์มน�้ำมันและน�้ำมันปาล์ม พ.ศ. .... ต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติในการพิจารณาผลักดันให้เป็น
กฎหมาย ณ อาคารรัฐสภา ๒ กรุงเทพมหานคร

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรกั ษ์ ประธานสภาเกษตรกร
แห่งชาติ และคณะ ยื่นหนังสือเพื่อขอบคุณสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติทใี่ ห้ความส�ำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของเกษตรกรอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเกษตรพันธสัญญาและ
ขอให้ผลักดันร่างพระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการคุม้ ครองระบบ
เกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... ณ อาคารรัฐสภา ๒ กรุงเทพมหานคร

๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
นายธี ร ะ วงษ์ เจริ ญ ประธานสภาเกษตรกร
จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยเครือข่ายภาคประชาชนและ
ผู้ประกอบการเกษตรและอาหาร ยื่นหนังสือเพื่อขอให้
สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติยบั ยัง้ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ความปลอดภั ย ทางชี วภาพ (Genetically Modified
Organism: GMO) ณ อาคารรัฐสภา ๒ กรุงเทพมหานคร
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๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาการประกอบ
ธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์จีนระหว่างกรมการท่องเที่ยว
กองบังคับการต�ำรวจท่องเทีย่ ว สมาคมไทยธุรกิจการท่องเทีย่ ว
สมาคมผู ้ ป ระกอบการธุ ร กิ จ ท่ อ งเที่ ย วสั ม พั น ธ์ ไ ทย-จี น
และมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ณ อาคารรัฐสภา ๒
กรุงเทพมหานคร
๖ มกราคม ๒๕๕๙
นายไพบูลย์ นิตติ ะวัน อดีตสมาชิกวุฒสิ ภา และอดีต
ประธานคณะกรรมการปฏิรปู แนวทางและมาตรการปกป้อง
พิทกั ษ์กจิ การพระพุทธศาสนา สภาปฏิรปู แห่งชาติ ยืน่ หนังสือ
เพื่อขอให้ชะลอการด�ำเนินการพิจารณาเสนอชื่อแต่งตั้ง
สมเด็จพระสังฆราช ณ อาคารรัฐสภา ๒ กรุงเทพมหานคร

๑๒ มกราคม ๒๕๕๙
คณะกรรมการทีป่ ระชุมประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) มอบร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. …. และร่างพระราชบัญญัติ
ระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ….
เพื่อให้สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณา ณ อาคารรัฐสภา ๒
กรุงเทพมหานคร
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นางสาวรสนา โตสิตระกูล ยื่นหนังสือเพื่อขอให้
ตรวจสอบการด�ำเนินงานของกองทุนเพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์
พลังงาน ณ อาคารรัฐสภา ๑ กรุงเทพมหานคร
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๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อดีตสมาชิกสภาปฏิรปู
แห่งชาติ และคณะ ยืน่ หนังสือเพือ่ ขอให้รฐั ธรรมนูญบัญญัติ
ให้รฐั มีบทบาทสนับสนุนงานด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมให้
ทุกภาคส่วนอนุรกั ษ์ สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมของไทย
ณ อาคารรัฐสภา ๑ กรุงเทพมหานคร

๓ มีนาคม ๒๕๕๙
ทันตแพทย์พทิ กั ษ์ ไชยเจริญ ตัวแทนกลุม่ ทันตแพทย์
ภาครัฐและเอกชน ยืน่ หนังสือเพือ่ ขอให้มกี ารแก้ไขปรับปรุง
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพทันตกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ณ อาคารรัฐสภา ๑  กรุงเทพมหานคร

๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙
นางวันเพ็ญ พรหมรังสรรค์ รองประธานองค์กร
ประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองค�ำ  ยื่นหนังสือเพื่อ
ขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. .... โดยขอให้สภานิตบิ ญั ญัติ
แห่งชาติ พิจารณาให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน ณ อาคารรัฐสภา ๑ กรุงเทพมหานคร

๗ เมษายน ๒๕๕๙
นางสาวรัตนา เทพาทิพย์ ผู้ประสานงาน ๑๐
เครือข่าย ยื่นหนังสือเพื่อขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ตรวจสอบส�ำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ อาคาร
รัฐสภา ๑ กรุงเทพมหานคร
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๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
นายวัชรพล บุษมงคล นายกสมาคมผูป้ ระกอบการ
รักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย ยืน่ หนังสือเพือ่ ขอให้
สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติพจิ ารณาแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ อาคารรัฐสภา ๑
กรุงเทพมหานคร

๒๘ เมษายน ๒๕๕๙
นายแวสะมาแอ แลแตบาตู ประธานชมรมอิหม่าม
คอเต็บ บิหลัน่ อ�ำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ยืน่ หนังสือ
เพื่อขอให้ติดตามการด�ำเนินงานโครงการแหล่งเรียนรู้
ตะโละมาเนาะ ของศูนย์อำ� นวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) ณ อาคารรัฐสภา ๑ กรุงเทพมหานคร

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
นายสุพล พูลพิพัฒน์ ประธานองค์การโลกสีเขียว
ยื่ น หนั ง สื อ เพื่ อ ขอร้ อ งเรี ย นให้ มี ก ารยกเลิ ก การออกใบ
อาชญาบัตรส�ำหรับส�ำรวจแร่ จ�ำนวน ๗๘ บ่อ ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ และขอให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในคณะ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัตแิ ร่ พ.ศ. ….
ณ อาคารรัฐสภา ๑ กรุงเทพมหานคร

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙
สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติรบั มอบถังแยกขยะอันตราย
จากคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เพือ่ รณรงค์และเป็นต้นแบบในการ
จัดการขยะอันตรายในสังคมไทย ตามโครงการ “ทดลอง
แยกขยะอันตราย” ณ อาคารรัฐสภา ๒ กรุงเทพมหานคร
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๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
นายเกรียงไกร ภูมเิ หล่าแจ้ง นายกสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย ยืน่ หนังสือเพือ่ ขอความเป็นธรรม
ในการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ณ อาคารรัฐสภา ๑ กรุงเทพมหานคร

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
นายปานเทพ พัวพงษ์พนั ธ์ ผูป้ ระสานงานเครือข่าย
ประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย ยื่นหนังสือเพื่อขอคัดค้าน
ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. และ
ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ภ าษี เ งิ น ได้ ป ิ โ ตรเลี ย ม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. …. ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๗
รัฐสภา กรุงเทพมหานคร

๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
นายวีระพงษ์ ปัญจวัฒนกุล นายกสมาคมผู้เลี้ยง
ไก่เนือ้ ยืน่ หนังสือเพือ่ ขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัตคิ วบคุม
การฆ่าสัตว์เพื่อการจ�ำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. …. เนื่องจาก
จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทย ณ อาคาร
รัฐสภา ๑ กรุงเทพมหานคร

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
นายมูฮมั หมัด มันเล๊าะ ชมรมรถตูป้ รับอากาศไทยมาเลเซีย ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยื่นหนังสือเกี่ยวกับ
ปัญหาประเทศมาเลเซียสัง่ ห้ามไม่ให้รถตูไ้ ทยน�ำนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทยเข้าประเทศมาเลเซียส่งผลให้ผู้ประกอบการต้อง
ปิดกิจการ ณ ศูนย์การเรียนรู้สู่อาเซียน เทศบาลเมือง
สะเดา อ�ำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
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โครงการต่าง ๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
โดย ส�ำนักประชาสัมพันธ์

• โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสการจัดงาน
ฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
• กิจกรรม “ปัน่ เพือ่ พ่อ Bike for Dad”
• โครงการปรับปรุงพิพธิ ภัณฑ์และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ
๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
• โครงการกองทุนการศึกษา สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
• โครงการสัมมนาสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘
• โครงการสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพบประชาชน
• โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำ� ถามเพิม่ เติมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
• โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ทอ้ งถิน่ หลักสูตร
“กระบวนการเสริมสร้างผูน้ ำ� นักประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม”
• โครงการเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับการเมืองการปกครองและบทบาทอ�ำนาจหน้าที่
ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติสเู่ ยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจ�ำลองสัญจร)
• โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผูน้ ำ� นักประชาธิปไตยวุฒสิ ภา
• โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรูเ้ กีย่ วกับประชาธิปไตยส�ำหรับเด็ก เยาวชน
และประชาชนทัว่ ไป (ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙)
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โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

    พุทธศักราช ๒๕๕๙ นับเป็นปี
มหามงคลยิง่ เนือ่ งในโอกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ ๗๐ ปี ในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ด้วยส�ำนึกในพระมหา
กรุ ณ าธิ คุ ณ และเพื่ อ เป็ น การร่ ว มแสดง
ความจงรักภักดี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ร่วมกับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ และสถาบัน
พระปกเกล้า จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมการอ�ำนวยการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสการจัดงานฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม
๒๕๕๙ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ น�ำโดย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ในฐานะประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการฯ ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง นายสุพจน์ ไขมุกด์ รองประธานกรรมการ
ร่างรัฐธรรมนูญ คนที่หนึ่ง นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย
คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี รองประธานคณะกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ คนที่หนึ่ง พลเรือเอก ศิษฐวัชร
วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ พลต�ำรวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธาน
คณะกรรมการด�ำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมการโครงการ
พลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติฯ  นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย ประธานคณะกรรมการโครงการจัดการแสดงคอนเสิร์ตฯ
และ พลโท พิศณุ พุทธวงศ์ กรรมการโครงการฯ รวบรวมกฎหมายที่สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริฯ
ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ จ�ำนวน ๘ โครงการ ประกอบด้วย
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		๑. โครงการบรรพชาอุปสมบท ๘๕ รูป เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

จัดให้มกี ารบรรพชาอุปสมบทเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ จ�ำนวน
๘๕ รูป โดยก�ำหนดพิธีอุปสมบทและปฏิบัติธรรม ณ วัดบวรนิเวศวิหาร ระหว่างวันที่  ๙ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี
บุคคลในครอบครัวของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และสมาชิกสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ ข้าราชการ พนักงาน
ราชการ และลูกจ้างของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา บุคคลในวงงานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ และสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู
ประเทศ ตลอดจนบุคคลในครอบครัว เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทหมู่
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๒.		โครงการจัดการแสดงคอนเสิรต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสการจัดงาน
ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
จัดแสดงคอนเสิรต์ “บทเพลงแห่งข้าวรพุทธเจ้า” ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๗.๓๐ ๒๑.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยอัญเชิญ
บทเพลงพระราชนิพนธ์มาขับร้อง ได้แก่ เพลงใกล้รงุ่ เพลงชะตาชีวติ เพลงยิม้ สู้ เพลงแสงเดือน และเพลงแผ่นดินของเรา
ขับร้องและบรรเลงโดยวงดุรยิ างค์ราชนาวีและวงสุนทราภรณ์ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผูแ้ ทนพระองค์  ในการชมคอนเสิรต์ เฉลิมพระเกียรติฯ

๓.		โครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลอง
สิรริ าชสมบัตคิ รบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั “๗๐ ปี  ครองราชย์ พระภูวนาทประชาธิปไตย”
และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ “๗ รอบ พระชนมพรรษามหาราชินี รัฐสภา
ถวายราชสดุดี คูพ่ ระบารมีศรีแผ่นดิน” โดยเมือ่ วันที่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑ ฯพณฯ
พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผูแ้ ทนพระองค์ ในการเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสการจัดงานฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธมี หามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมี
ศาสตราจารย์พเิ ศษพรเพชร วิชติ ชลชัย ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ นายสุรชัย เลีย้ งบุญเลิศชัย รองประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้บริหารและข้าราชการส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ปฏิบตั หิ น้าทีส่ ำ� นักงานเลขาธิการสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เข้าร่วมพิธี
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นิทรรศการดังกล่าว จะจัดแสดงบริเวณห้องโถง ชัน้ ๑ อาคารรัฐสภา ๑  ระหว่างวันที่ ๗ มิถนุ ายน - ๓๑ ธันวาคม
๒๕๕๙ ทัง้ นี้ ประชาชนทีส่ นใจสามารถเข้าชมได้ในวันและเวลาราชการ
๔.		โครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ รวบรวมกฎหมายทีส่ นับสนุนในโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ
จัดให้มกี ารรวบรวมกฎหมายทีส่ นับสนุนในโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ในด้านต่าง ๆ รวมถึงผลจากการบังคับใช้และข้อสังเกตต่าง ๆ ของกฎหมายเพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย
เหล่านัน้ ต่อไป โดยจัดพิมพ์หนังสือเป็น ๒ ภาษา ทัง้ ฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
๕.		โครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
โอกาสการจั ดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิ มพระเกี ย รติ สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
จัดให้มีการฟื้นฟูป่าชายเลนที่ถูกบุกรุกให้กลับมามีสภาพที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืน โดยก�ำหนดพื้นที่ปลูกป่า
ชายเลน ในพื้นที่ ๒๔ จังหวัด ได้แก่ พื้นที่ต�ำบลบางชัน อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ประมาณ ๗๐๗ ไร่ และ ๒๓ จังหวัด
พื้นที่ชายทะเลอีกจ�ำนวน ๗๐๗ ไร่ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การปลูกป่าชายเลนด้วยพันธุ์ไม้โกงกางใบใหญ่และ
โกงการใบเล็ก ปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำในพื้นที่ป่าชายเลน จัดนิทรรศการให้ความรู้ สร้างจิตส�ำนึกแก่เยาวชนและประชาชน
ระหว่างวันที่ ๑๕ ตุลาคม - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น�้ำในพื้นที่ป่าชายเลน
การจัดนิทรรศการให้ความรู้และสร้างจิตส�ำนึกแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ บ้านอิเทพ ต�ำบลบางชัน อ�ำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
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นอกจากนี้ ในวันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้มกี จิ กรรม “ปัน่ ปลูกป่า” โดยเป็นการปัน่ จักรยานเพือ่ ประชาสัมพันธ์
โครงการฯ จากสะพานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ�ำเภอแหลมสิงห์ ถึงบ้านอิเทพ อ�ำเภอขลุง
รวมระยะทาง ๒๖.๗ กิโลเมตร พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
๖.		โครงการจัดท�ำหนังสือทีร่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสการจัดงานฉลอง
สิรริ าชสมบัตคิ รบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
จัดท�ำหนังสือทีร่ ะลึกจ�ำนวน ๒ เล่ม ประกอบด้วย ๑) หนังสือทีร่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ ๒) หนังสือที่ระลึกเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม
๒๕๕๙ โดยน�ำเสนอพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาและประชาธิปไตย พระราชด�ำรัส และภาพถ่ายที่มีคุณค่า
ทางประวัติศาสตร์
๗.		โครงการจัดท�ำสือ่ ประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสการจัดงาน
ฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
จัดท�ำสือ่ ประชาสัมพันธ์เฉลิมพระเกียรติฯ ในรูปแบบภาพยนตร์สารคดีสนั้ ความยาวไม่เกิน ๒ นาที เพือ่ เผยแพร่
ในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ - มิถุนายน ๒๕๖๐ ตลอดจนเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์ต่าง ๆ
และสื่อโซเชียลมีเดีย
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๘.		โครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
การจัดงานฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ เนือ่ งใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
จัดให้มีพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ โดยโค - กระบือทีไ่ ด้รบั การไถ่ชวี ติ จะน�ำไปให้เกษตรกรตามโครงการธนาคารโค - กระบือ
เพื่อเกษตรกรตามพระราชด�ำริ โดยจัดพิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือฯ ทุกวันจันทร์ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา
ณ วัดราชาธิวาสวิหาร สัปดาห์ละ ๗๙ ตัว รวม ๒๖ สัปดาห์ (๙ มิถุนายน - ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙)
โอกาสนี้ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินไถ่ชวี ติ โค - กระบือ  พร้อมทัง้ ทูลเกล้าฯ
ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ได้ที่ ห้องการเงิน ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๕๒-๕๓,
๐ ๒๘๓๑ ๙๔๘๕, ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๕๕-๕๖ และ Call Center วุฒิสภา โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๑๗๗๗-๘
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* หมายเหตุ : สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสแกน QR CODE
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กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ

Bike for Dad”

กิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ  Bike for Dad” สมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานจัดขึ้นเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และ
เพือ่ ให้พสกนิกรชาวไทยทัว่ ทัง้ ประเทศ และผูท้ พี่ ำ� นักอยูใ่ นต่างประเทศ
อีก ๖๖ ประเทศทั่วโลก ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความรักที่มีต่อพ่อ และพ่อหลวงของ
แผ่นดิน และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีของชาวไทยทัง้ ชาติ รวมทัง้
เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกก�ำลังกาย ท�ำให้สขุ ภาพ
ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกก�ำลังกาย และ
เสริมสร้างความมีน�้ำใจนักกีฬา นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างทั่วถึง
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กิจกรรม “ปัน่ เพือ่ พ่อ Bike for Dad” จัดขึน้ เมือ่ วันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด�ำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” และทรงจักรยานพระที่นั่ง
น�ำขบวนพสกนิกรทุกหมูเ่ หล่า ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี ประธานศาล ข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ
๑๑๐ หน่วยงาน คณะทูตานุทูต ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศ รวมทั้งตัวแทนองค์กร ตัวแทนผู้พิการ และประชาชนทั่วไป
โอกาสนี้ ศาสตราจารย์พเิ ศษพรเพชร วิชติ ชลชัย ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ได้นำ� คณะผูแ้ ทนจากฝ่ายรัฐสภาเข้าร่วม
กิจกรรมจ�ำนวน ๗๗ คน โดยมีระยะทางการปั่นจักรยานทั้งสิ้น ๒๙ กิโลเมตร
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พร้อมนีท้ รงทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั “ท�ำดีแบบพ่อ” ณ บริเวณ
สนามเสือป่า และการแสดงโขนพระราชทาน องก์ที่ ๑ นารายณ์ปราบนนทุก ณ พระลานพระราชวังดุสิต โอกาสนี้
ศาสตราจารย์พเิ ศษพรเพชร วิชติ ชลชัย ประธานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ พร้อมด้วยสมาชิกสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ ร่วมเฝ้าฯ
รับเสด็จและร่วมชมการแสดงด้วย
ทัง้ นี้ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้มพี ธิ รี บั เสือ้ พระราชทานให้แก่บคุ ลากรของรัฐสภา ซึง่ มีสมาชิกสภานิตบิ ญั ญัติ
แห่งชาติ สมาชิกสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ข้าราชการสังกัดส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
และส�ำนักงานเลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เข้ารับพระราชทานเสือ้ จ�ำนวนทัง้ สิน้ ๗๗ คน โดยมี ศาสตราจารย์พเิ ศษพรเพชร
วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา ๑
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โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์
และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

โครงการปรับปรุงพิพธิ ภัณฑ์และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จัดท�ำขึน้ เพือ่ เฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคณ
ุ ทีท่ รงมีตอ่ พสกนิกรชาวไทย น�ำเสนอเนือ้ หาเกีย่ วกับพระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ และวิวัฒน์รัฐสภาไทยและวิถีพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
โดยมีการปรับปรุงโครงสร้างและตกแต่งภายในพิพธิ ภัณฑ์รฐั สภา น�ำเสนอนิทรรศการด้วยเทคนิคพิเศษหลากหลายรูปแบบ
เพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการสามารถศึกษาค้นคว้าข้อมูลได้อย่างสะดวก

* หมายเหตุ : สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสแกน QR CODE
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เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชด�ำเนินยังรัฐสภา โดยมี ศาสตราจารย์พเิ ศษพรเพชร วิชติ ชลชัย ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ พร้อมด้วย
คณะสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ คณะผูบ้ ริหารและข้าราชการส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา และส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาผูแ้ ทนราษฎร เฝ้าฯ รับเสด็จ โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงวางพานพุม่ ดอกไม้
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ด้านหน้าตึกรัฐสภา จากนัน้ เสด็จฯ ไปยัง
ห้องประชุมรัฐสภา โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ทูลเกล้าฯ ถวาย
สูจิบัตร ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กราบบังคมทูลถวายรายงานการจัด
โครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล โอกาสนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะ
สมาชิกสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ ร่วมฉายพระฉายาลักษณ์ ก่อนเสด็จฯ ไปยังห้องโถงอาคารรัฐสภา ๑ ชัน้ ๑ เพือ่ ทอดพระเนตร
นิทรรศการสารานุกรมการเมืองไทยส�ำหรับเยาวชน จัดท�ำโดยคณะกรรมการเฉลิมพระเกียรติฯ สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ  

จากนัน้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลร่วมฉายพระฉายาลักษณ์กอ่ นเสด็จพระราชด�ำเนินไปยังพิพธิ ภัณฑ์
รัฐสภา ทรงเปิดนิทรรศการแห่งการเรียนรูเ้ กีย่ วกับการเป็นสมาชิกทีด่ ขี องสังคม พร้อมทัง้ ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ และ
เสด็จพระราชด�ำเนินกลับเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ คนทีส่ อง พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ คณะผูบ้ ริหารและข้าราชการส�ำนักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา และส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรส่งเสด็จ
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โครงการกองทุนการศึกษา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีกระแสพระราชด�ำรัสกับประธานองคมนตรี และคณะองคมนตรีให้รว่ มกันสร้าง
คนดีให้แก่บา้ นเมือง คณะองคมนตรีรบั สนองพระราชด�ำรัสมาด�ำเนินการในสถานศึกษา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กบั
นักเรียน โดยพระราชทานพระราชทรัพย์สว่ นพระองค์ พระราชทานทุนการศึกษาแก่นกั เรียนทีข่ าดแคลน มีความประพฤติดี
ให้มโี อกาสได้เล่าเรียนจนประกอบอาชีพได้ สร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียน พัฒนาความรูแ้ ก่ครู ให้สวัสดิการ
ครู สร้างจิตส�ำนึกให้ครูรักศิษย์ ศิษย์รักครู พระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการกองทุนการศึกษา” เริ่มด�ำเนินงาน
สนองพระราชด�ำรัสเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ “เพือ่ สร้างคนดีให้แก่บา้ นเมือง”  โดยให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา
ในถิ่นทุรกันดาร ทั้งสายสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา พัฒนากายภาพโรงเรียน พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน
พัฒนาความรู้ความสามารถแก่ครู ให้สวัสดิการครู โดยมีโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จ�ำนวน ๔ รุ่น รวมทั้งสิ้น
๑๕๕ โรงเรียน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต้องควบคู่ไปกับการปลูกฝังระบบ
คุณธรรม จริยธรรมและจิตส�ำนึกของความเป็นไทย ค�ำนึงถึงประโยชน์สว่ นรวมและยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้การสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย
ประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เป็นทีป่ รึกษาคณะกรรมการ และนายสุรชัย  เลีย้ งบุญเลิศชัย รองประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ คนทีห่ นึง่ เป็นประธานกรรมการ
คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีอ�ำนาจหน้าที่
ประสานงาน ก�ำหนดแนวทางเพือ่ สนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาให้กบั โรงเรียนทีด่ อ้ ยโอกาส ด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ด้อยโอกาส รวมถึงพิจารณาแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร
คณะกรรมการฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จ�ำนวน ๓ คณะ ขึ้นมาด�ำเนินการให้การสนับสนุนกองทุน
การศึกษาในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย
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		๑. คณะอนุกรรมการจัดท�ำโครงการพัฒนาผู้น�ำนักประชาธิปไตยส�ำหรับเยาวชน
มีอ�ำนาจหน้าที่ในการพิจารณาก�ำหนดแนวทางและด�ำเนินการจัดฝึกอบรมให้แก่นักเรียนในโรงเรียน
สายสามัญศึกษาทีอ่ ยู่ ในโครงการกองทุนการศึกษา ตามทีค่ ณะกรรมการฯ เห็นชอบ และรายงานความก้าวหน้าผลการด�ำเนินงาน
ของคณะอนุกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป โดยมี นางสาวจิตติเทวี  ตติยรัตน์ เป็นประธานอนุกรรมการฯ
๒.		คณะอนุกรรมการระบบสื่อสารสารสนเทศ และการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
มีอำ� นาจหน้าทีศ่ กึ ษาพิจารณาให้การสนับสนุนด้านระบบสือ่ สารสารสนเทศ และการเรียนการสอนทางไกล
ผ่านดาวเทียมแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาทีส่ ภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติให้การสนับสนุน และน�ำเสนอคณะกรรมการฯ
ให้ความเห็นชอบ และรายงานความก้าวหน้าผลการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ ให้คณะกรรมการฯ ทราบต่อไป
โดยมี นายพงศ์กิตติ์  อรุณภักดีสกุล เป็นประธานอนุกรรมการฯ
๓.		คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
มีอำ� นาจหน้าทีด่ ำ� เนินการส�ำรวจโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เพือ่ ทราบข้อมูลทีถ่ กู ต้องของโรงเรียน
และวิเคราะห์ความต้องการด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ  อาทิ ด้านการกีฬา ด้านอาคารสถานทีแ่ ละอุปกรณ์ ส�ำหรับ
การศึกษาของนักเรียนและครู และจัดท�ำแผนการปฏิบตั งิ าน ประสานการปฏิบตั ิ พร้อมทัง้ ด�ำเนินการพัฒนาด้านกายภาพ
ให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และรายงานความก้าวหน้าผลการด�ำเนินงานของคณะอนุกรรมการต่อคณะ
กรรมการฯ ต่อไป โดยมี พลเอก ทวีป  เนตรนิยม เป็นประธานอนุกรรมการฯ
คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมให้การสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ดังนี้
			๑. คณะอนุกรรมการจัดท�ำโครงการพัฒนาผูน้ ำ� นักประชาธิปไตยส�ำหรับเยาวชน
๑) จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผูน้ ำ� นักประชาธิปไตยส�ำหรับเยาวชน ด้วยกระบวนการลูกเสือ ให้กบั โรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษา รุน่ ที่ ๔ จ�ำนวน ๒ ครัง้ ดังนี้
					 ครัง้ ที่ ๑ จัดอบรมวันศุกร์ที่ ๒ - วันจันทร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ฮอไรซัน่ วิลเลจแอนด์รสี อร์ท และสวน
พฤกษศาสตร์ทวีชล อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน ๑๖ โรงเรียน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมจ�ำนวน ๙๖ คน
ทัง้ นี้ นายสุรชัย เลีย้ งบุญเลิศชัย รองประธานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ คนทีห่ นึง่ ในฐานะประธานกรรมการ
ประสานงานเพือ่ สนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาฯ ได้นำ� คณะกรรมการฯ เดินทางไปตรวจเยีย่ มโรงเรียนทาเหนือวิทยา
อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาและเงินทุนส�ำหรับเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียน
ให้กับโรงเรียนด้วย

* หมายเหตุ : สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสแกน QR CODE
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					 ครัง้ ที่ ๒ จัดอบรมวันศุกร์ที่ ๑๖ - วันจันทร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล
แอนด์ รีสอร์ท อ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จ�ำนวน ๒๑ โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัด
สุโขทัย จังหวัดก�ำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดอุทยั ธานี จังหวัดหนองบัวล�ำภู และจังหวัดสงขลา โดยมีครูและนักเรียน
เข้าร่วม จ�ำนวน ๑๒๕ คน

* หมายเหตุ : สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสแกน QR CODE
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๒) จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้น�ำนักประชาธิปไตยส�ำหรับเยาวชน ด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจ�ำปี
๒๕๕๙ ให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๑ - ๔ จ�ำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้
					 ครัง้ ที่ ๑ จัดอบรมวันเสาร์ที่ ๒๓ - วันจันทร์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมวังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท
อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก และศึกษาดูงานศูนย์ภมู ริ กั ษ์ธรรมชาติ อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
จ�ำนวน ๔๕ โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วม
โครงการฯ จ�ำนวน ๑๗๒ คน

					 ครั้งที่ ๒ จัดอบรมวันเสาร์ที่ ๑๔ - วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอมรินทร์ ลากูน
อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และศึกษาดูงานศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงกองบิน ๔๖ อ�ำเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก จ�ำนวน ๓๓ โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา
จังหวัดน่าน จังหวัดแพร่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย จังหวัดก�ำแพงเพชร จังหวัดตาก และจังหวัด
อุทยั ธานี โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน ๑๓๒ คน

* หมายเหตุ : สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสแกน QR CODE
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					 ครัง้ ที่ ๓ จัดอบรมวันเสาร์ที่ ๔ - วันจันทร์ที่ ๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ
รีสอร์ท อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และศึกษาดูงานโครงการพัฒนาเพือ่ ความมัน่ คงเฉพาะพืน้ ทีป่ า่ ดงนาทาม
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ�ำนวน ๓๙ โรงเรียน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดอุดรธานี จังหวัด
หนองบัวล�ำภู จังหวัดสกลนคร จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดบุรรี มั ย์ จังหวัดสุรนิ ทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน ๑๕๖ คน                 

					 ครัง้ ที่ ๔ จัดอบรมวันเสาร์ที่ ๒๐ - วันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสมิหลาแคมป์ปง้ิ แอนด์
รีสอร์ท อ�ำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และศึกษาดูงานโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด�ำริในสมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ อ�ำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา จ�ำนวน ๒๐ โรงเรียน ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน ๘๐ คน ทัง้ นี้ มีโรงเรียนซึง่ ไม่ได้อยูใ่ น
โครงการกองทุนการศึกษาเข้าร่วมการอบรมด้วย     

* หมายเหตุ : สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสแกน QR CODE
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			๒. คณะอนุกรรมการระบบสือ่ สารสารสนเทศ และการเรียนการสอนทางไกลผ่าน ได้รว่ มมือกับ
			 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุน่ ที่ ๑ และรุน่ ที่ ๒
คณะอนุกรรมการฯ ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน และส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จัดอบรมโครงการฝึกอบรม “การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโครงการกองทุนการศึกษา สภานิตบิ ญั ญัติ
แห่งชาติ” ครัง้ ที่ ๒ ให้กบั โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุน่ ที่ ๑ และรุน่ ที่ ๒ มีผเู้ ข้าร่วมอบรมประกอบด้วย
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน และครูสงั กัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน จ�ำนวน ๙๒ คน และครู สังกัดส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จ�ำนวน ๑๘ คน รวมทั้งสิ้น ๑๑๐ คน โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

			 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุน่ ที่ ๔
๑) จัดอบรมโครงการ “การดูแลรักษาอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม” เพื่อเป็นการให้
ความรู้ และทักษะการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ให้ครูโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๔ โดยจัดอบรมพร้อมกับการจัดโครงการพัฒนาผู้น�ำนักประชาธิปไตยส�ำหรับเยาวชน
ด้วยกระบวนการลูกเสือ จ�ำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้
					 ครัง้ ที่ ๑ จัดอบรมวันเสาร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ฮอไรซัน่ วิลเลจแอนด์รสี อร์ท และสวนพฤกษศาสตร์
ทวีชล อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
					 ครัง้ ที่ ๒ จัดอบรมวันเสาร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
อ�ำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
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๒) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว จ�ำนวน ๓๘ เครื่อง ให้กับ
โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุน่ ที่ ๔
๓) ร่วมกับบริษัท ไอพีเอ็มทีวี จ�ำกัด มอบชุดอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมให้กับโรงเรียนบ้านร่มเกล้า
อ�ำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จ�ำนวน ๒ ชุด และโรงเรียนบ้านน�้ำจวง อ�ำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
จ�ำนวน ๓ ชุด
๔) ร่วมกับบริษัท รีเทล บิสซิเนส โซลูชั่น จ�ำกัด ด�ำเนินการปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๔ จ�ำนวน ๔๖ โรงเรียน
๕) ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนอื่น ๆ ให้การสนับสนุนทางด้านกายภาพแก่โรงเรียน
ในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๔
ทั้งนี้ บริษัท รีเทล บิสซิเนส โซลูชั่น จ�ำกัด จะด�ำเนินการปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียนในโครงการ
กองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒ ด้วย
			๓. คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
		โดยผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทย ให้กับหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาเพือ่ ด�ำเนินการส�ำรวจ และให้ความช่วยเหลือทางกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา
ตามล�ำดับความเร่งด่วน ประกอบด้วย
			 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุน่ ที่ ๓
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองบัญชาการกองทัพไทย
จ�ำนวน ๔,๐๔๒,๖๐๐ บาท เพือ่ ด�ำเนินการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุน่ ที่ ๓ จ�ำนวน
๗ โรงเรียน ในพืน้ ที่ ๔ จังหวัด ประกอบด้วย
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โรงเรียน
โรงเรียนบ้านดงบาก
จังหวัดหนองบัวล�ำภู

การปรับปรุงโรงเรียน
ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๔ เมตร ระยะทาง ๐.๒๙๐ กิโลเมตร

งบประมาณ
๕๗๗,๓๐๐ บาท

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง
จังหวัดสกลนคร

ปรับปรุงเส้นทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๕ เมตร ระยะทาง ๐.๓๐๗ กิโลเมตร

๘๙๗,๐๐๐ บาท

โรงเรียนบ้านโพนสวาง
จังหวัดสกลนคร

ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๕ เมตร ระยะทาง ๐.๓๐๐ กิโลเมตร

๘๘๑,๔๐๐ บาท

โรงเรียนบ้านโนนหนองบัว
จังหวัดอุบลราชธานี

ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๔ เมตร ระยะทาง ๐.๒๕๖ กิโลเมตร

๖๑๕,๑๐๐ บาท

โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ
จังหวัดอุบลราชธานี

ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๔ เมตร ระยะทาง ๐.๑๓๖ กิโลเมตร

๓๕๗,๐๐๐ บาท

โรงเรียนบ้านค�ำบาก
จังหวัดอุบลราชธานี

ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๔ เมตร ระยะทาง ๐.๑๘๐ กิโลเมตร

๔๖๙,๐๐๐ บาท

โรงเรียนนิคมพัฒนา ๑๐
จังหวัดนราธิวาส

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว ลึก ๙๐ เมตร
จ�ำนวน ๑ บ่อ

๒๔๕,๘๐๐ บาท

			 โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุน่ ที่ ๓ และรุน่ ที่ ๔
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คง
ภายในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๖,๔๗๕,๒๘๐ บาท (หกล้านสีแ่ สนเจ็ดหมืน่ ห้าพันสองร้อย
แปดสิบบาทถ้วน) ขณะนี้กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้โอนงบประมาณดังกล่าวมาให้
กองบัญชาการกองทัพไทยแล้ว อยู่ระหว่างกรมบัญชีกลางด�ำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อน�ำไปด�ำเนินการ
ให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รุ่นที่ ๓ และรุ่นที่ ๔ โดยส�ำรวจพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสามารถ
ด�ำเนินการได้ทนั ทีทผี่ า่ นขัน้ ตอนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบด้วย

240

สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙

โรงเรียน
โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย
จังหวัดสกลนคร

การปรับปรุงโรงเรียน
ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๕ เมตร ระยะทาง ๐.๓๑๐ กิโลเมตร

งบประมาณ
๑,๐๐๒,๘๐๐ บาท

โรงเรียนบ้านถ�้ำเต่า
จังหวัดสกลนคร

ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๔.๕ เมตร ระยะทาง ๐.๒๒๗ กิโลเมตร

๕๙๙,๐๒๐ บาท

โรงเรียนบ้านห้วยตอง
จังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๓ เมตร ระยะทาง ๐.๑๐๐ กิโลเมตร

๘๘๑,๔๐๐ บาท

โรงเรียนบ้านปางอุ๋ง
ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
สาขาแม่สต๊อบ จังหวัดเชียงใหม่ ๓ เมตร ระยะทาง ๐.๐๘๕ กิโลเมตร

๒๕๓,๘๐๐ บาท

โรงเรียนบ้านโม่งหลวง
จังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๓ เมตร ระยะทาง ๐.๒๕๐ กิโลเมตร

๖๓๓,๓๐๐ บาท

โรงเรียนบ้านสามหมื่น
จังหวัดตาก

ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๕ เมตร ระยะทาง ๐.๒๕๐ กิโลเมตร

๗๒๙,๔๐๐ บาท

โรงเรียนบ้านน�้ำหอม
จังหวัดตาก

ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๕ เมตร ระยะทาง ๐.๒๓๙ กิโลเมตร

๖๙๘,๒๐๐ บาท

โรงเรียนบ้านห้วยยาง
จังหวัดอุตรดิตถ์

ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๕ เมตร ระยะทาง ๐.๓๕๐ กิโลเมตร

๑,๔๔๗,๖๐๐ บาท

โรงเรียนบ้านอมพาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปรับปรุงถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง
๓ เมตร ระยะทาง ๐.๒๑๑ กิโลเมตร

๕๙๘,๔๐๐ บาท

โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ก่อสร้างลาดท�ำนบกันดินสไลด์ ความสูง ๓ เมตร
บ้านดง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระยะทาง ๐.๑๘๐ กิโลเมตร

๒๙๐,๑๖๐ บาท
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นอกจากการด�ำเนินการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการประสานงานเพือ่ สนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาฯ ยังได้
ให้การสนับสนุนหนังสือดี จ�ำนวน ๑๐๐ เล่ม พร้อมทัง้ ตูห้ นังสือให้กบั ทุกโรงเรียน เพือ่ ปลูกฝังนิสยั รักการอ่าน และได้มี
การคัดเลือกตัวแทนนักเรียนทีเ่ ข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผูน้ ำ� นักประชาธิปไตยส�ำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ
จ�ำนวน ๙ คน เพือ่ ไปร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครัง้ ที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม - ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ เมืองยามากุจิ
ประเทศญีป่ นุ่ เป็นกรณีพเิ ศษ โดยคณะกรรมการฯ เป็นผูส้ นับสนุนและจัดหางบประมาณ
อนึง่ คณะกรรมการฯ ได้ดำ� เนินการประสานไปยังกองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
และกรมพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน เพื่อขอรับการสนับสนุนระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนใน
โครงการกองทุนการศึกษาที่ยังไม่มีระบบไฟฟ้า โดยโครงการฯ ที่ขอรับการสนับสนุนดังกล่าวจะได้รับการบรรจุในปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
๑. โรงเรียนบ้านหินตัง้ (ขยายโอกาส) อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
๒. โรงเรียนบ้านน�ำ้ หอม อ�ำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
๓. โรงเรียนบ้านสามหมืน่ อ�ำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
๔. โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ อ�ำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
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โครงการสัมมนา
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ประจ�ำปี ๒๕๕๘

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ได้บญั ญัตใิ ห้สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ ท�ำหน้าที่
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ซึ่งถือเป็นภารกิจที่มีความส�ำคัญทั้งด้านการกลั่นกรองกฎหมาย การแต่งตั้ง
และถอดถอนบุคคลออกจากต�ำแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติ การควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
ผ่านคณะกรรมาธิการต่าง ๆ การตั้งกระทู้ถาม และการเปิดอภิปรายเพื่อซักถามข้อเท็จจริงจากคณะรัฐมนตรีในกรณี
ทีม่ ปี ญั หาส�ำคัญ ตลอดจนหน้าทีอ่ นื่ ๆ ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญบัญญัติ เมือ่ พิจารณาจากบทบาทอ�ำนาจหน้าทีข่ องสภานิตบิ ญั ญัติ
แห่งชาติดงั ทีก่ ล่าวมานัน้ ย่อมเห็นได้วา่ สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติเป็นผูม้ บี ทบาทส�ำคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาประเทศ
ทุกด้าน
การปฏิบตั ภิ ารกิจของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ หากสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
จะได้แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์ซงึ่ มีอยูอ่ ย่างหลากหลายในแต่ละท่าน รวมทัง้ รับฟังความรูเ้ สริมจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ทัง้ ยังเปิดโอกาสให้สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้รบั ทราบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นช่วง
๑ ปีทผี่ า่ นมา อันน�ำมาซึง่ แนวทางแก้ไขปัญหาและท�ำให้การปฏิบตั ภิ ารกิจของสมาชิกสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

* หมายเหตุ : สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสแกน QR CODE
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ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกับคณะกรรมการจัดโครงการสัมมนา
สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ จัดโครงการสัมมนาสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ประจ�ำปี ๒๕๕๘ ขึน้
ระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๘ - วันอาทิตย์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมดุสติ ธานี จังหวัดชลบุรี โดยมีรายละเอียดการสัมมนา
แบ่งออกเป็น ๓ ช่วง คือ

		
๑. การปาฐกถา ในหัวข้อ “เศรษฐกิจและการเมืองการปกครองของประเทศไทย” โดย ศาสตราภิชาน ดร.สมคิด
จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี
		
๒. การแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในหัวข้อ “วิพากษ์การปฏิบตั งิ านของสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติในโอกาส
ครบรอบการปฏิบตั หิ น้าที่ ๑ ปี และบทบาทในอนาคต”
		
๓. การปาฐกถา ในหัวข้อ “Road Map ของรัฐบาล และ คสช.” โดย ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ ดร.วิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี
จากการสัมมนาดังกล่าวสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้รว่ มกันอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพือ่ พัฒนาและ
ปรับปรุงการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
ตลอดจนสามารถปฏิบัติหน้าที่ในบทบาทต่าง ๆ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พ.ศ. ๒๕๕๗ และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ อันจะส่งผลดีต่อประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชนต่อไป
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ภายหลังการสัมมนา นายสุรชัย เลีย้ งบุญเลิศชัย รองประธานสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติ คนทีห่ นึง่ นายพีระศักดิ์ พอจิต
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย
ณ หมู่บ้านทุ่มตะวันทอง จังหวัดชลบุรี พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจ�ำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิต
บุคคลออทิสติกพัทยา มูลนิธิออทิสติกไทย และเดินทางไปศึกษาดูงานพร้อมมอบเงินและสิ่งของมูลค่า ๓๕๘,๙๒๐ บาท
ให้แก่มูลนิธิคุณพ่อเรย์ บ้านเด็กพระมหาไถ่ จังหวัดชลบุรี
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โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พบประชาชน

สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้จดั “โครงการสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพบประชาชน” โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ติดตามตรวจสอบการด�ำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลทีแ่ ถลงต่อสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ รับฟังความคิดเห็น ตลอดจน
ปัญหาอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ของประชาชนในแต่ละพืน้ ที่ และสะท้อนปัญหาดังกล่าวไปสูก่ ารแก้ไขของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้มอบหมายให้ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ คนทีส่ อง
เป็นหัวหน้าคณะ น�ำสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ปรึกษาหารือข้อราชการกับส่วนราชการจังหวัด และพบปะประชาชน
ในพืน้ ที่ ซึง่ ในการด�ำเนินงานตามโครงการแต่ละครัง้ คณะสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพบประชาชนได้รว่ มปรึกษาหารือ
ข้อราชการร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และลงพืน้ ทีร่ บั ฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ ทีแ่ ต่ละจังหวัด
แนวทางการด�ำเนินงานต่อกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามโครงการสมาชิกสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติพบประชาชน
จะมีการพิจารณาสรุปประเด็นปัญหาหรือข้อร้องเรียนจากการพบปะประชาชนในพืน้ ที่เพือ่ ส่งเรือ่ งไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และคณะกรรมาธิการสามัญประจ�ำสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ เพือ่ ให้ดำ� เนินการตามบทบาทอ�ำนาจหน้าทีใ่ นการแก้ไขปัญหา
ของประชาชน และมีกระบวนการติดตามผลการด�ำเนินงานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยคณะ
อนุกรรมการติดตามผลการด�ำเนินงานโครงการสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพบประชาชน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหา
อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรม และแจ้งผลความคืบหน้าไปยังประชาชน

* หมายเหตุ : สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสแกน QR CODE
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ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้เริ่มต้นขึ้นโดยส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการสภา
นิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานทีส่ นับสนุนการท�ำงานของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้กำ� หนดให้มกี ารจัด “โครงการ
สมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติพบประชาชน” เพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ และแนวทางการท�ำงาน
ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ การเสริมสร้างความรูแ้ ละทัศนคติทดี่ ใี ห้ประชาชนทัว่ ไปได้รบั รูแ้ ละเข้าใจแนวทางการท�ำงาน
ของฝ่ายนิติบัญญัติ การตรวจสอบการใช้อ�ำนาจรัฐ การเป็นผู้แทนปวงชน การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมือง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงพัฒนาต่อการท�ำหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมทั้งร่วมคิดในการ
ก�ำหนดแนวทางเพื่อประโยชน์ต่อตนเอง ส่วนรวมและประเทศชาติ โดยมีการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพบประชาชน ระหว่างเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑๑ ครั้ง ดังนี้
วันที่
๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘

จังหวัด
จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา

๕ - ๖ กันยายน ๒๕๕๘

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสิงห์บุรี

๓๑ ตุลาคม - ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานี

๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน

๑๙ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

จังหวัดพะเยา และจังหวัดเชียงราย

๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

จังหวัดกระบี่ และจังหวัดพังงา

๑๒ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี

๒ - ๓ เมษายน ๒๕๕๙

จังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น

๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙

จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดนครนายก

๒๕ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

จังหวัดล�ำพูน และจังหวัดล�ำปาง

๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙

จังหวัดสงขลา
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นอกจากนี้ ยังได้จดั ให้มเี วทีเพือ่ รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการร่างรัฐธรรมนูญ ๔ เวที ๔ ภูมภิ าค เพือ่ รับฟัง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการร่างรัฐธรรมนูญจากตัวแทนประชาชนทั่วประเทศ และรวบรวมความคิดเห็นส่งให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญ โดยการจัดเวทีทั้ง ๔ ภูมิภาค เป็นการลงพื้นที่ของแม่น�้ำ  ๓ สาย ได้แก่
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ โดยจัดขึ้นทั้งหมด ๔ เวที
ดังนี้
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เวทีที่
๑

วันที่
๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

ภูมิภาค
ภาคใต้

๒

๘ ธันวาคม ๒๕๕๘

ภาคกลาง

๓

๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๔

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ภาคเหนือ
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ภาคใต้

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ

โอกาสนี้ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณาจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ได้สง่ มอบรายงานการรวบรวมความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณาจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญดังกล่าว
ให้แก่ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประธาน
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓
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โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ค�ำถามเพิ่มเติม
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สืบเนื่องจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เสนอประเด็นเพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งจัดให้มีการออกเสียง
ประชามติเพิม่ เติมตามความในมาตรา ๓๙/๑ วรรคเจ็ด ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ แก้ไขเพิม่ เติม โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชัว่ คราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒)
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัตใิ ห้สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติดำ� เนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพือ่ ท�ำความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับ
สาระส�ำคัญของประเด็นค�ำถามให้แก่ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ได้มอบหมายให้คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะและรวบรวมความเห็น เพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดท�ำร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ด�ำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ดังกล่าว
คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาเกี่ยวกับแนวทางด�ำเนินการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับแนวทางการ
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อท�ำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสาระส�ำคัญของประเด็นค�ำถามเพิ่มเติมของสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ ให้แก่ประชาชน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยก�ำหนดกลุ่มจังหวัดเพื่อ
การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามกรอบทีค่ ณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะได้มกี ารด�ำเนินการ จ�ำนวน ๙ กลุม่ จังหวัด
และให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมด้วยสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ในแต่ละกลุม่ จังหวัด โดยจัดการฝึกอบรมวิทยากรระดับจังหวัด (ครู ก) ไปยังวิทยากรระดับอ�ำเภอ (ครู ข) และการอบรม
วิทยากรระดับอ�ำเภอ (ครู ข) ไปยังวิทยากรระดับพื้นที่หมู่บ้านและชุมชน (ครู ค) ทั้งนี้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
* หมายเหตุ : สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสแกน QR CODE
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ค� ำ ถามเพิ่ มเติ มของสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ เริ่ ม ต้ นจั ดโครงการจั ดการฝึ ก อบรมวิ ท ยากรกระบวนการ (ครู ก)
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เป็นกลุ่มแรก และกระจายไปยังอีก ๙ กลุ่มจังหวัดทั่วประเทศ
ประกอบด้วย
๑. กลุ่มจังหวัดลพบุรี จ�ำนวน ๘ จังหวัด ได้แก่ ลพบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี
ปทุมธานี และสระบุรี
๒. กลุ่มจังหวัดชลบุรี จ�ำนวน ๙ จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว
นครนายก และสมุทรปราการ
๓. กลุ่มจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ�ำนวน ๘ จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี
๔. กลุ่มจังหวัดอุดรธานี จ�ำนวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวล�ำภู หนองคาย บึงกาฬ เลย นครพนม
มุกดาหาร สกลนคร ขอนแก่น และกาฬสินธุ์
๕. กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ จ�ำนวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ อ�ำนาจเจริญ
อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด และมหาสารคาม
๖. กลุ่มจังหวัดภูเก็ต จ�ำนวน ๗ จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ ชุมพร สุราษฎร์ธานี และ
นครศรีธรรมราช
๗. กลุ่มจังหวัดสงขลา จ�ำนวน ๗ จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง และตรัง
๘. กลุ่มจังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน ๘ จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน ล�ำปาง
และล�ำพูน
๙. กลุ่มจังหวัดพิษณุโลก จ�ำนวน ๙ จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ก�ำแพงเพชร
พิจิตร นครสวรรค์ และอุทัยธานี
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ประมวลภาพโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
คำ�ถามเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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โครงการเสริมสร้าง
ความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร
“กระบวนการเสริมสร้าง
ผู้น�ำนักประชาธิป ไตยแบบมีส่วนร่วม”
สภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติได้เล็งเห็นความส�ำคัญของประชาชนทุกคน ทีจ่ ำ� เป็นต้องรูแ้ ละเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
พร้อมทัง้ เปิดพืน้ ทีใ่ ห้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้องและมีคณ
ุ ภาพ จึงได้จดั โครงการเสริมสร้างความพร้อม
แก่ทอ้ งถิน่ หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผูน้ ำ� นักประชาธิปไตยแบบมีสว่ นร่วม” ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ ประการแรก
เพือ่ เสริมสร้างความรูเ้ กีย่ วกับการเมืองการปกครอบในระบอบประชาธิปไตย และบทบาทอ�ำนาจหน้าทีข่ องสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติ ประการที่สอง เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พบปะกับประชาชนกลุ่มเป้าหมายในท้องถิ่น ในการ
รับทราบสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนเพือ่ น�ำมาด�ำเนินการตามบทบาทหน้าทีข่ องสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติตอ่ ไป
และประการที่สาม เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายเข้มแข็งภาคประชาชนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ด�ำเนินการจัดโครงการฯ
โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้น�ำจากภาคราชการ นายก/สมาชิกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่
(ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสอนสังคมศึกษา ศิลปินพื้นบ้าน ทนายความ และสื่อมวลชน รวมทั้งสิ้น
จ�ำนวน ๑๐ ครั้ง ครั้งละ ๑๒๐ คน ได้แก่
ครั้งที่   ๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท จังหวัดลพบุรี (กลุ่ม
เป้าหมายจากจังหวัดลพบุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  และจังหวัดอ่างทอง)
ครั้งที่   ๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเลยพาเลซ จังหวัดเลย (กลุ่มเป้าหมาย
จากจังหวัดเลย จังหวัดเพชรบูรณ์  และจังหวัดชัยภูมิ)
ครั้งที่   ๓ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย
(กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดเชียงราย จังหวัดน่าน และจังหวัดพะเยา)
ครั้งที่   ๔ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์ จังหวัดสุรินทร์
(กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดศรีสะเกษ)
ครั้งที่   ๕ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอ�ำ  จังหวัดเพชรบุรี (กลุ่ม
เป้าหมายจากจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดสมุทรสาคร  และจังหวัดสมุทรสงคราม)
ครั้งที่   ๖ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัดนครนายก (กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว)
ครั้งที่   ๗ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์
กอล์ฟ จังหวัดชุมพร (กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดระนอง)
ครั้งที่   ๘ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม เคพี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี (กลุ่ม
เป้าหมายจากจังหวัดจันทบุรี  จังหวัดระยอง  และจังหวัดตราด)
ครั้งที่   ๙ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย (กลุ่มเป้าหมาย
จากจังหวัดสุโขทัย จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์)
ครั้งที่ ๑๐ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม
(กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดกาฬสินธุ์)
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หลังจากการจัดโครงการฯ เสร็จสิ้นทั้ง ๑๐ ครั้ง จะด�ำเนินการคัดเลือกผู้ผ่านการอบรมที่มีผลงานโดดเด่นเป็น
รูปธรรมชัดเจนและได้น�ำความรู้ไปเผยแพร่และต่อยอดไปยังชุมชนต่าง ๆ มาเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ณ กรุงเทพมหานคร ในช่วงเดือนกันยายน ๒๕๕๙
เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้น�ำนักประชาธิปไตย และเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้น�ำที่สามารถน�ำกลับไปประยุกต์ใช้ได้จริง
ในการท�ำงานเพื่อส่วนรวมต่อไป
ทัง้ นี้ การด�ำเนินโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ทอ้ งถิน่ ฯ ท�ำให้ผเู้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข บทบาทอ�ำนาจหน้าทีข่ องสภานิตบิ ญั ญัติ
แห่งชาติและคณะกรรมาธิการ สาระส�ำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตลอดจนกระบวนการออกเสียงประชามติ
และค�ำถามเพิม่ เติมของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ นอกจากนี้ ผูเ้ ข้ารับการอบรมยังได้เดินทางไปรับฟังการเสนอปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิน่ เพือ่ ศึกษากระบวนการท�ำงานของคณะกรรมาธิการในการรับเรือ่ งร้องเรียนจากประชาชนในพืน้ ที่
ทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน ท�ำให้ได้ทราบถึงวิธกี ารท�ำงานของคณะกรรมาธิการได้ดยี งิ่ ขึน้ อีกทัง้ ยังเป็นโอกาสอันดีทสี่ มาชิก
สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้พบปะกับประชาชนอย่างใกล้ชิดเกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติ
กับภาคประชาชนต่อไป
ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการฯ ได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเมืองการปกครอบในระบอบประชาธิปไตย และบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในระดับ
มากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ ๘๖.๘๘

* หมายเหตุ : สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสแกน QR CODE
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ประมวลภาพโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น
หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้นำ�นักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”
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โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ

การเมืองการปกครองและบทบาทอ�ำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจ�ำลองสัญจร)

การสร้างเยาวชนทีด่ แี ละมีความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับบทบาทอ�ำนาจหน้าทีข่ องสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
และการเมืองการปกครองนั้น เป็นภารกิจส�ำคัญของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนั้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงได้จัด
“โครงการเผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับการเมืองการปกครองและบทบาทอ�ำนาจหน้าทีข่ องสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติสเู่ ยาวชน
ในสถาบันการศึกษา (สภาจ�ำลองสัญจร)” ขึน้ เพือ่ เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับการเมืองการปกครอง และบทบาทอ�ำนาจหน้าที่
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่านกิจกรรม “สภาจ�ำลอง” ตลอดจนเพื่อเสริมสร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดีของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนกับกิจกรรมของฝ่ายนิติบัญญัติ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าและนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จ�ำนวน ๑๘ ครั้ง แบ่งเป็น
สถานศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๑๑ ครั้ง และในส่วนภูมิภาค จ�ำนวน ๗ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑  วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมป์ จังหวัดแพร่
ครั้งที่ ๒  วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๓  วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๔  วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๕  วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๖  วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๗  วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๘  วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
* หมายเหตุ : สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมโดยการสแกน QR CODE
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ครั้งที่   ๙ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสิรินธร จังหวัดสุรินทร์
ครั้งที่ ๑๐ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จังหวัดนครปฐม
ครั้งที่ ๑๑ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์
ครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม จังหวัดนครปฐม
ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
ครั้งที่ ๑๖ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๑๗ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนทวีธาภิเษก กรุงเทพมหานคร
ครั้งที่ ๑๘ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
การจัดกิจกรรมดังกล่าว ท�ำให้เยาวชนทีเ่ ข้าร่วมมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการเมืองการปกครองของไทย รวมทัง้
สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบนั เพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การได้เรียนรูบ้ ทบาทอ�ำนาจหน้าทีข่ องสภานิตบิ ญ
ั ญัติ
แห่งชาติและการประชุมของฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญัตผิ า่ นกิจกรรม “สภาจ�ำลอง” ซึง่ ถือได้วา่ เป็นการเรียนรูผ้ า่ นการฝึกปฏิบตั จิ ริง
และเป็นการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้กล้าแสดงออกอย่างมีกติกา อันจะท�ำให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพในอนาคต
ภายหลังเสร็จสิน้ กิจกรรมดังกล่าว ได้มกี ารติดตามประเมินผลสัมฤทธิพ์ บว่าเยาวชนทีเ่ ข้าร่วมโครงการฯ  มีความรูค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและการเมืองการปกครองในระดับมาก เฉลี่ยร้อยละ ๘๐.๘๑
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ประมวลภาพโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
และบทบาทอำ�นาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชน
ในสถาบันการศึกษา (สภาจำ�ลองสัญจร)
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โครงการส่งเสริม
การจัดกิจกรรมของเครือข่าย
ผู้น�ำนักประชาธิป ไตยวุฒิสภา

สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติได้จดั “โครงการการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของเครือข่ายผูน้ ำ� นักประชาธิปไตยวุฒสิ ภา”
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้เครือข่ายผู้น�ำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาสามารถจัดกิจกรรมทางการเมือง
การปกครองในการเผยแพร่บทบาทอ�ำนาจหน้าทีข่ องสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ โดยก�ำหนดให้เครือข่ายผูน้ ำ� นักประชาธิปไตย
วุฒิสภาเสนอโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของ
สภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติในรูปแบบการจัดการฝึกอบรมและสัมมนา หรือในรูปแบบการจัดท�ำสือ่ ออนไลน์ ทัง้ นี้ มีเครือข่ายฯ
เสนอโครงการ จ�ำนวน ๕๑ โครงการ
ส�ำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แต่งตั้งคณะท�ำงาน
พิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมของเครือข่ายผู้น�ำนักประชาธิปไตยวุฒิสภา และได้คัดเลือกโครงการที่จะได้รับ
การสนับสนุนเงินรางวัลเพื่อจัดโครงการ จ�ำนวน ๒๔ โครงการ ๆ ละ ๕,๐๐๐.- บาท (ห้าพันบาทถ้วน) แบ่งเป็น
โครงการรูปแบบการฝึกอบรมและสัมมนา จ�ำนวน ๑๗ โครงการ และโครงการรูปแบบการจัดท�ำสือ่ ออนไลน์  (Facebook)
จ�ำนวน ๗ โครงการ
ทัง้ นี้ การด�ำเนินการโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนเงินรางวัลนัน้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนด
ท�ำให้มกี ารเผยแพร่บทบาทอ�ำนาจหน้าทีข่ องสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติไปสูช่ มุ ชนท้องถิน่ และกลุม่ เป้าหมายอืน่ ๆ เพิม่ มากขึน้
โดยก�ำหนดให้จดั กิจกรรมขึน้ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๙ ซึง่ ต้องมีเนือ้ หาทีเ่ กีย่ วข้องกับบทบาทอ�ำนาจ
หน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ๓๐ คน ส่วนการจัดท�ำสื่อออนไลน์ (Facebook)
ต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอ�ำนาจหน้าที่ของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน ภายในระยะเวลา ๓ เดือน (๑ เมษายน ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๕๙) ซึง่ ถือได้วา่ ได้มกี ารเผยแพร่บทบาทอ�ำนาจหน้าทีข่ องสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติผา่ นกิจกรรมทีไ่ ด้รบั
การสนับสนุนนี้อย่างกว้างขวางและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่ม
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โครงการเสริมสร้างประสบการณ์
ความรู้เกี่ยวกับประชาธิป ไตย
ส�ำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
(ระหว่างวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙)

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยส�ำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การท�ำงาน
ของระบบงานรัฐสภาจากประสบการณ์จริง รวมทั้งตระหนักถึงความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของตนเอง
ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์ทดี่ ขี องสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ซึง่ ได้ดำ� เนินการต่อเนือ่ งมาเป็นปีที่ ๙ โดยมีกลุม่ เป้าหมาย คือ
ครูและอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษาทัว่ ประเทศ ทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชน
ส�ำหรับกิจกรรมของโครงการ ประกอบด้วย การถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๗ ถ่ายภาพหมู่
ร่วมกัน เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์รฐั สภา ชมวีดทิ ศั น์บทบาทอ�ำนาจหน้าทีข่ องสภานิตบิ ญั ญัตแิ ห่งชาติและส�ำนักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
ปฏิบัติหน้าที่ส�ำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับระบบงานของรัฐสภา การเข้าชม
ห้องประชุมรัฐสภา หรือการเข้าฟังการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติหรือการประชุมสภาขับเคลือ่ นการปฏิรปู ประเทศ
นอกจากนี้ ส�ำนักงานฯ ได้จดั กิจกรรมสภาจ�ำลอง เพือ่ ให้เยาวชนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์จริงโดยร่วมแสดงบทบาท
สมมติในการประชุมสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ  โดยพิจารณาร่างพระราชบัญญัตทิ เี่ กีย่ วข้องกับตนเอง
โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ความรูเ้ กีย่ วกับประชาธิปไตยส�ำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ ไป ระหว่าง
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ มีผเู้ ข้าร่วมโครงการฯ ทัง้ สิน้ จ�ำนวน ๑๓๘ คณะ รวม ๙,๓๒๖ คน ภายหลัง
เสร็จสิ้นกิจกรรมได้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
อ�ำนาจหน้าทีข่ องสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ ในระดับมาก มีคา่ เฉลีย่ ๔.๐๒ เห็นว่าการมีสว่ นร่วมทางการเมืองมีความส�ำคัญ
ในระดับมากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ ๔.๓๖ และมีความเข้าใจบทบาทอ�ำนาจหน้าทีข่ องสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติผา่ น “กิจกรรมสภา
จ�ำลอง” ในระดับมากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่ ๔.๒๙
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