บัญชีการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
*********************
บัญชีที่ ๑ : ภาพรวม
๑. การติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
๑. รายงานการพิจารณาศึกษาฯ
จานวน ๑๓๔ เรื่อง (เพิ่มขึ้น ๖)
ที่สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติให้ความเห็นชอบ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และส่งข้อสังเกต
ไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ
๑.๑ รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา
จานวน ๑๑๕ เรือ่ ง (เพิ่มขึ้น ๖)
๑.๒ รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ
จานวน ๑๙ เรื่อง
(สภามีมติตั้งขึ้นตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ)
๒. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่มกี ารรายงาน
จานวน ๗๙ เรือ่ ง (เพิ่มขึ้น ๗)
ผลการดาเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะแล้ว
๒.๑ ดาเนินการสอดคล้องกับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
จานวน ๗๙ เรื่อง
๒.๒ ดาเนินการไม่สอดคล้องกับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
จานวน - เรื่อง
๓. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่มียงั มิได้รายงาน
จานวน ๕๕ เรือ่ ง (ลดลง ๑)
ผลการดาเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๒. การติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) ในรูปแบบการจาแนกรายปี

ปี งปม.

๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๖๑
รวม

สภาเห็นชอบ
ข้อสังเกต
/ส่งข้อสังเกตฯ
(ข้อบังคับ
ข้อ ๙๗)

๔๔
๕๐
๔๐
๑๓๔

สถานะการติดตาม
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

ผลการติดตามการดาเนินการ
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

รายงานผลแล้ว ยังไม่รายงานผล

๓๔
๓๙
๖
๗๙

๑๐
๑๑
๓๔
๕๕

สอดคล้อง

ไม่สอดคล้อง

๓๔
๓๙
๖
๗๙

-

หมายเหตุ

คณะทางานเฉพาะกิจ
เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามตัวชี้วัดฯ ที่ ๑.๑.๓.๒
สานักกรรมาธิการ ๓ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

บัญชีการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
*********************
บัญชีที่ ๒ : บัญชีการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของรายงานการพิจารณา
ศึกษาของคณะกรรมาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
การติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)
๑. รายงานการพิจารณาศึกษาฯ
จานวน ๔๔ เรือ่ ง
ที่สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติให้ความเห็นชอบ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และส่งข้อสังเกต
ไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับการประชุมสภา
๑.๑ รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา
จานวน ๓๔ เรื่อง
๑.๒ รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ
จานวน ๑๐ เรื่อง
(สภามีมติตั้งขึ้นตามข้อบังคับการประชุมสภา)
๒. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่มกี ารรายงานผลการดาเนินการ
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะแล้ว
๒.๑ ดาเนินการสอดคล้องกับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๒.๒ ดาเนินการไม่สอดคล้องกับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

จานวน ๓๔ เรือ่ ง (เพิ่มขึ้น ๒)

๓. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่มยี งั มิได้รายงาน
ผลการดาเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

จานวน ๑๐ เรือ่ ง (ลดลง ๒)

จานวน ๓๔ เรื่อง
จานวน - เรื่อง

หมายเหตุ : ….(ถ้ามี)....

คณะทางานเฉพาะกิจ
เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามตัวชี้วดั ฯ ที่ ๑.๑.๓.๒
สานักกรรมาธิการ ๓ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

บัญชีการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

รอบการติดตามที่ ๖

เห็นชอบข้อสังเกต

รับทราบผล
ดาเนินการ

รอบการติดตามที่ ๕
ข้อมูลวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

ชื่อรายงานการพิจารณาศึกษา/คณะกรรมาธิการผู้เสนอรายงาน

รอบการติดตามที่ ๒
ข้อมูลวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐
รอบการติดตามที่ ๓
ข้อมูลวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑
รอบการติดตามที่ ๔
ข้อมูลวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑

เรื่องที่

รอบการติดตามที่ ๑
ข้อมูลวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๐

วงรอบการติดตาม (ทุก ๖๐ วัน หรือตามที่
ที่ประชุมมีมติ)

ที่ประชุมสภา

หน่วยงาน

ผลการติดตาม
ข้อสังเกต
/ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา ตามข้อบังคับการประชุมสภา
๑.

ข้อเสนอเชิงนโยบายการปฏิรูประบบหลักสูตรและการเรียนการสอน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน /คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา

๒.

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "แนวทางการปฏิรูปการศึกษาขั้น
พื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้" /คณะกรรมาธิการการศึกษา
และการกีฬา
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สะเต็มศึกษา (STEM Education)
นโยบายเชิงรุกเพื่อพัฒนาเยาวชนและกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ /คณะกรรมาธิการการ
การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และสื่อสารมวลชน
และคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น /คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง

๓.

๔.

๕.

การพิจารณาศึกษา ภาคที่ ๑ เรื่อง แนวทางการส่งเสริมนวัตกรรมการออก
กาลังกายและการสร้างเสริมสมรรถภาพผู้สูงอายุ /คณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข

ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๘
พฤ. ๘ ต.ค. ๕๘
(ส่งข้อสังเกต ๑๒ ต.ค. ๕๘)
ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๘
พฤ. ๘ ต.ค. ๕๘
(ส่งข้อสังเกต ๑๒ ต.ค. ๕๘)
ครั้งที่ ๖๓/๒๕๕๘
ศ. ๑๖ ต.ค. ๕๘
(ส่งข้อสังเกต ๒๑ ต.ค. ๕๘)

ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
พฤ. ๔ ก.พ. ๕๙

วท.

ครั้งที่ ๗๑/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๙
พฤ. ๒๖ พ.ย. ๕๘
พฤ. ๙ มิ.ย. ๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๓๐ พ.ย. ๕๘)
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๖๙/๒๕๕๙
พฤ. ๑๔ ม.ค. ๕๙
ศ. ๔ พ.ย. ๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๑๘ ม.ค. ๕๙)

มท.



สอดคล้อง



สอดคล้อง
สธ.


สอดคล้อง

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

๖.

๗.

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง มาตรการหรือแนวทางในการจัดเก็บ
ภาษีจากการส่งเงินค่าโฆษณาไปให้ผู้ประกอบการที่อยู่ในต่างประเทศ
โดยไม่มีการเสียภาษีให้แก่ประเทศไทยและจากการดาเนินธุรกิจโดยใช้
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) /คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ
การเงินและการคลัง
ข้อเสนอเชิงนโยบาย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม /คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การตั้งโรงคัดบรรจุผลไม้ (ล้ง)
ของผู้ประกอบการชาวต่างชาติในจังหวัดจันทบุรี /คณะกรรมาธิการ
การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "แนวทางการปฏิรูปการศึกษา"
/คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๐
พฤ. ๑๔ ม.ค. ๕๙
พฤ. ๑๖ พ.ย. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๑๘ ม.ค. ๕๙)

ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
พฤ. ๒๘ ม.ค. ๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๓ ก.พ. ๕๙)
๘.
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙
พฤ. ๒๘ ม.ค. ๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๒ ก.พ. ๕๙)
๙.
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๙
พฤ. ๔ ก.พ. ๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๘ ก.พ. ๕๙)
๑๐. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรปู รูปแบบการปกครอง
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๙
ท้องถิ่นของเมืองท่องเที่ยว /คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
ศ. ๔ มี.ค. ๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๗ มี.ค. ๕๙)
๑๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสังเคราะห์การดูแลผู้สูงอายุ ใน
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๙
ประเทศไทย : ปัญหาและข้อเสนอแนะ /คณะกรรมาธิการการสังคม
ศ. ๑๑ มี.ค. ๕๙
เด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
(ส่งข้อสังเกต ๑๕ มี.ค. ๕๙)

รอบการติดตามที่ ๖

เห็นชอบข้อสังเกต

รับทราบผล
ดาเนินการ

รอบการติดตามที่ ๕
ข้อมูลวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

ชื่อรายงานการพิจารณาศึกษา/คณะกรรมาธิการผู้เสนอรายงาน

รอบการติดตามที่ ๒
ข้อมูลวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐
รอบการติดตามที่ ๓
ข้อมูลวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑
รอบการติดตามที่ ๔
ข้อมูลวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑

เรื่องที่

รอบการติดตามที่ ๑
ข้อมูลวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๐

วงรอบการติดตาม (ทุก ๖๐ วัน หรือตามที่
ที่ประชุมมีมติ)

ที่ประชุมสภา

หน่วยงาน

กค.

ผลการติดตาม
ข้อสังเกต
/ข้อเสนอแนะ


สอดคล้อง

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐
พฤ. ๒ มี.ค. ๖๐

วท.

ครั้งที่ ๕๐/๒๕๕๙
พฤ. ๑๘ ส.ค. ๕๙

พณ.

ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐
พฤ. ๓๐ มี.ค. ๖๐

ศธ.



สอดคล้อง



สอดคล้อง



สอดคล้อง
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
ศ. ๒๔ ก.พ. ๖๐

พม.



สอดคล้อง

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

หน่วยงาน

๑๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบสารสนเทศด้านมาตรฐานและ
ข้อมูลการแพทย์ /คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข

ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐
พฤ. ๓ ส.ค. ๖๐

สธ.

๑๓.

ครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๙
พฤ. ๒๙ ก.ย. ๕๙

พน.

ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๙
พฤ. ๒๒ ก.ย. ๕๙

กษ.

ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑
พฤ. ๒ ส.ค. ๖๑

วธ.

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
พฤ. ๒๖ ม.ค. ๖๐

กค.

ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐
พฤ. ๓๐ มี.ค. ๖๐

ศธ.

๑๔.

๑๕.

๑๖.

๑๗.

๑๘.

ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๙
พฤ. ๑๗ มี.ค. ๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๒๑ มี.ค. ๕๙)
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙
สะอาด ณ บ้านน้าบ่อ อาเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
พฤ. ๓๑ มี.ค. ๕๙
/คณะกรรมาธิการการพลังงาน
(ส่งข้อสังเกต ๔ เม.ย. ๕๙)
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทาง การบริหารจัดการปัจจัย
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๕๙
การผลิตแบบบูรณาการเพื่อความมั่นคงของภาคการเกษตร
ศ. ๘ เม.ย. ๕๙
/คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
(ส่งข้อสังเกต ๒๐ เม.ย. ๕๙)
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายคุม้ ครองมรดก
ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๙
ทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้กรณีศึกษาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
พฤ. ๑๙ พ.ค. ๕๙
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
(ส่งข้อสังเกต ๒๕ พ.ค. ๕๙)
/คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
รายงานการพิจารณาศึกษาผลกระทบมาตรการผ่านแดน-ถ่ายลาของ
ครั้งที่ ๓๐/๒๕๕๙
ประเทศต่อการจัดเก็บภาษีสินค้า /คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ
พฤ. ๑๙ พ.ค. ๕๙
การเงินและการคลัง
(ส่งข้อสังเกต ๒๕ พ.ค. ๕๙)
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสนับสนุนและส่งเสริม
ครั้งที่ ๓๙/๒๕๕๙
โรงเรียนนิติบุคคล (รูปแบบใหม่) /คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
ศ. ๒๔ มิ.ย. ๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๒๗ มิ.ย. ๕๙)
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙
ตรวจสอบการนาเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร
ศ. ๑ ก.ค. ๕๙

รอบการติดตามที่ ๖

เห็นชอบข้อสังเกต

รับทราบผล
ดาเนินการ

รอบการติดตามที่ ๕
ข้อมูลวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

ชื่อรายงานการพิจารณาศึกษา/คณะกรรมาธิการผู้เสนอรายงาน

รอบการติดตามที่ ๒
ข้อมูลวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐
รอบการติดตามที่ ๓
ข้อมูลวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑
รอบการติดตามที่ ๔
ข้อมูลวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑

เรื่องที่

รอบการติดตามที่ ๑
ข้อมูลวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๐

วงรอบการติดตาม (ทุก ๖๐ วัน หรือตามที่
ที่ประชุมมีมติ)

ที่ประชุมสภา

ผลการติดตาม
ข้อสังเกต
/ข้อเสนอแนะ


สอดคล้อง



สอดคล้อง


สอดคล้อง



สอดคล้อง



สอดคล้อง



สอดคล้อง
ยังไม่แจ้งผล

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

/คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์

รอบการติดตามที่ ๖

เห็นชอบข้อสังเกต

รับทราบผล
ดาเนินการ

รอบการติดตามที่ ๕
ข้อมูลวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

ชื่อรายงานการพิจารณาศึกษา/คณะกรรมาธิการผู้เสนอรายงาน

รอบการติดตามที่ ๒
ข้อมูลวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐
รอบการติดตามที่ ๓
ข้อมูลวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑
รอบการติดตามที่ ๔
ข้อมูลวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑

เรื่องที่

รอบการติดตามที่ ๑
ข้อมูลวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๐

วงรอบการติดตาม (ทุก ๖๐ วัน หรือตามที่
ที่ประชุมมีมติ)

ที่ประชุมสภา

หน่วยงาน

(ส่งข้อสังเกต ๕ ก.ค. ๕๙)

การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ

๑๙. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษามาตรฐานค่า
รักษาพยาบาลของสถานพยาบาล /คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข

ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐
พฤ. ๑ มิ.ย. ๖๐

สธ.

๒๐.

ครั้งที่ ๖๖/๒๕๕๙
พฤ. ๒๗ ต.ค. ๕๙

นร. (สศช.)

ครั้งที่ ๗๗/๒๕๕๙
พฤ. ๑ ธ.ค. ๕๙

กก.

๒๑.

๒๒.

๒๓.

๒๔.

ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙
ศ. ๑ ก.ค. ๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๔ ก.ค. ๕๙)
รายงานการศึกษาและติดตามความก้าวหน้าเชิงวิชาการ เรื่อง การ
ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๙
เชื่อมโยงแผนการคมนาคมขนส่งของประเทศกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
ศ. ๘ ก.ค. ๕๙
พิเศษ /คณะกรรมาธิการการคมนาคม
(ส่งข้อสังเกต ๑๒ ก.ค. ๕๙)
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปรับโครงสร้างองค์กรภาครัฐจัด
ครั้งที่ ๔๓/๒๕๕๙
โครงสร้างการบริหารส่วนราชการด้านการท่องเที่ยว
ศ. ๘ ก.ค. ๕๙
/คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
(ส่งข้อสังเกต ๑๒ ก.ค. ๕๙)
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายมาตรฐาน
ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๙
วิชาชีพครูและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู /คณะกรรมาธิการ
พฤ. ๑๔ ก.ค. ๕๙
การศึกษาและการกีฬา
(ส่งข้อสังเกต ๑๕ ก.ค. ๕๙)
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๙
คนพิการ เล่มที่ ๑ : ด้านกฎหมาย /คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก
พฤ. ๑๔ ก.ค. ๕๙
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผูด้ ้อยโอกาส
(ส่งข้อสังเกต ๑๕ ก.ค. ๕๙)
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๙
คนพิการ เล่มที่ ๒ : ด้านผลกระทบต่อคนพิการ /คณะกรรมาธิการการ
ศ. ๒๙ ก.ค. ๕๙
สังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
(ส่งข้อสังเกต ๒๙ ก.ค. ๕๙)

ผลการติดตาม
ข้อสังเกต
/ข้อเสนอแนะ



สอดคล้อง



สอดคล้อง



สอดคล้อง
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ

ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๐
พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๐

พม.



สอดคล้อง
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

๒๕. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) เพื่อรองรับ
การแข่งขัน /คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการ
แรงงาน
๒๖. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบูรณาการการบริหารการท่องเที่ยวเพื่อ
ความยั่งยืน จังหวัดภูเก็ต /คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว
๒๗. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอการคัดเลือกและแต่งตั้ง
ปลัดกระทรวงและอธิบดี /คณะกรรมาธิการการบริหารราชการ
แผ่นดิน
๒๘. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โครงสร้างธุรกิจค้าปลีกค้าส่งสภาพ
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา /คณะกรรมาธิการการพาณิชย์
การอุตสาหกรรม และการแรงงาน
๒๙. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ทิศทางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต คน
พิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕ /คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
๓๐. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และรายละเอียดทีร่ ะบุใน
ใบแจ้งค่าไฟฟ้า /คณะกรรมาธิการการพลังงาน

รอบการติดตามที่ ๖

เห็นชอบข้อสังเกต

รับทราบผล
ดาเนินการ

รอบการติดตามที่ ๕
ข้อมูลวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

ชื่อรายงานการพิจารณาศึกษา/คณะกรรมาธิการผู้เสนอรายงาน

รอบการติดตามที่ ๒
ข้อมูลวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐
รอบการติดตามที่ ๓
ข้อมูลวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑
รอบการติดตามที่ ๔
ข้อมูลวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑

เรื่องที่

รอบการติดตามที่ ๑
ข้อมูลวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๐

วงรอบการติดตาม (ทุก ๖๐ วัน หรือตามที่
ที่ประชุมมีมติ)

ที่ประชุมสภา

หน่วยงาน

ครั้งที่ ๔๖/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๗๐/๒๕๕๙
ศ. ๒๙ ก.ค. ๕๙
พฤ. ๑๐ พ.ย. ๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๑ ส.ค. ๕๙)

พณ.

ครั้งที่ ๕๐/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐
พฤ. ๑๘ ส.ค. ๕๙
พฤ. ๒ ก.พ. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๒๔ ส.ค. ๕๙)
ครั้งที่ ๕๓/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๗๘/๒๕๕๙
ศ. ๒๖ ส.ค. ๕๙
พฤ. ๘ ธ.ค. ๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๕ ก.ย. ๕๙)
ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐
พฤ. ๒๒ ก.ย. ๕๙
พฤ. ๑ มิ.ย. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๒๖ ก.ย. ๕๙)
ครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
พฤ. ๒๙ ก.ย. ๕๙
พฤ. ๑๙ ม.ค. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๒๙ ก.ย. ๕๙)
ครั้งที่ ๖๑/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๐
พฤ. ๒๙ ก.ย. ๕๙
เป็นพิเศษ
(ส่งข้อสังเกต ๓ ต.ค. ๕๙) อ. ๔ เม.ย. ๖๐

กก.

ผลการติดตาม
ข้อสังเกต
/ข้อเสนอแนะ


สอดคล้อง



สอดคล้อง
ก.พ.



สอดคล้อง
พณ.



สอดคล้อง
พม.



สอดคล้อง
พน.



สอดคล้อง

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

รอบการติดตามที่ ๖

เห็นชอบข้อสังเกต

รับทราบผล
ดาเนินการ

รอบการติดตามที่ ๕
ข้อมูลวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

ชื่อรายงานการพิจารณาศึกษา/คณะกรรมาธิการผู้เสนอรายงาน

รอบการติดตามที่ ๒
ข้อมูลวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐
รอบการติดตามที่ ๓
ข้อมูลวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑
รอบการติดตามที่ ๔
ข้อมูลวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑

เรื่องที่

รอบการติดตามที่ ๑
ข้อมูลวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๐

วงรอบการติดตาม (ทุก ๖๐ วัน หรือตามที่
ที่ประชุมมีมติ)

ที่ประชุมสภา

หน่วยงาน

ผลการติดตาม
ข้อสังเกต
/ข้อเสนอแนะ

มท.



คณะกรรมาธิการสามัญหรือวิสามัญ ตามข้อบังคับการประชุมสภา
๓๑. รายงานการพิจารณาศึกษาการผังเมืองและการใช้พนื้ ที่
/คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการผังเมืองและการใช้พื้นที่
๓๒. รายงานการพิจารณาศึกษามาตรการคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุท์ างการแพทย์ที่ตกค้างในประเทศไทย
/คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการคุม้ ครองเด็กที่เกิด
โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ที่ตกค้างใน
ประเทศไทย
๓๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โครงการประดับธงในดวงใจ
/คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการพิทักษ์และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์

๓๔. รายงานการพิจารณาศึกษามาตรการการพิทักษ์และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ /คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษามาตรการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๓๕. รายงานผลการพิจารณาศึกษา ติดตาม และแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการน้าแบบบูรณาการ /คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ติดตาม และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ

ครั้งที่ ๕๙/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๕๖/๒๕๕๙
พฤ. ๑ ต.ค. ๕๘
พฤ. ๘ ก.ย.๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๒ ต.ค. ๕๘)
ครั้งที่ ๖๗/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๓๖/๒๕๕๙
ศ. ๖ พ.ย. ๕๘
พฤ. ๑๖ มิ.ย. ๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๙ พ.ย.๕๘)

ครั้งที่ ๗๑/๒๕๕๘
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๙
พฤ. ๑ ต.ค. ๒๕๕๘
พฤ. ๓๑ มี.ค.๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๒ ต.ค. ๕๘)

ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐
พฤ. ๑๐ มี.ค. ๕๙
พฤ. ๘ มิ.ย.๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๑๕ มี.ค ๕๙)
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๕๐/๒๕๕๙
ศ. ๕ ก.พ. ๕๙
พฤ. ๑๘ ส.ค. ๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๒๖ ก.พ.๕๙)

สอดคล้อง
พม. /สธ.
กต. /คค.
มท. /ยธ.
ทก. /สตช.
นร./มท./
สานัก
งบประมาณ/
กรม
ประชาสัมพันธ์
มท.



สอดคล้อง



สอดคล้อง



สอดคล้อง
ทส.



สอดคล้อง

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

๓๖. รายงานผลการพิจารณาศึกษาโครงการอันเนื่องมาจาก
ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙
พระราชดาริ โครงการพัฒนาแหล่งน้าเพื่อความมั่นคง
ศ. ๕ ก.พ. ๕๙
และโครงการอื่น ๆ ที่มีความสาคัญ /คณะกรรมาธิการวิสามัญ
(ส่งข้อสังเกต ๒๖ ก.พ.๕๙)
พิจารณาศึกษา ติดตาม และแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้าแบบ
บูรณาการ
๓๗. รายงานการพิจารณาศึกษาการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๑
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๑๙ ก.พ. ๕๙
๓๑ พ.ค. ๖๑
/คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ
(ส่งข้อสังเกต ๒๕ ก.พ.๕๙)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๓๘. รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๕๙
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธี
พฤ. ๒๑ เม.ย. ๕๙
พิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ข้อ ๓๘, ๓๙ (๕)) /
(ส่งข้อสังเกตไปยังเลขาธิการ
คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ
สนง. ศาลปกครอง)
ในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
(๒๕ เม.ย.๕๙)
๒๕๕๙ (ข้อ ๓๘, ๓๙ (๕))
๓๙. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง แนวทางการแก้ไขกฎหมาย
ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๙
ครัง้ ที่ ๖๖/๒๕๕๙
ศ. ๒๙ เม.ย. ๕๙
พฤ. ๒๗ ต.ค. ๕๙
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม /คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา
และเสนอแนะแนวทางแก้ไขกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ส่งข้อสังเกต ๒ พ.ค. ๕๙)

รอบการติดตามที่ ๖

เห็นชอบข้อสังเกต

รับทราบผล
ดาเนินการ

รอบการติดตามที่ ๕
ข้อมูลวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

ชื่อรายงานการพิจารณาศึกษา/คณะกรรมาธิการผู้เสนอรายงาน

รอบการติดตามที่ ๒
ข้อมูลวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐
รอบการติดตามที่ ๓
ข้อมูลวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑
รอบการติดตามที่ ๔
ข้อมูลวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑

เรื่องที่

รอบการติดตามที่ ๑
ข้อมูลวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๐

วงรอบการติดตาม (ทุก ๖๐ วัน หรือตามที่
ที่ประชุมมีมติ)

ที่ประชุมสภา

หน่วยงาน

ผลการติดตาม
ข้อสังเกต
/ข้อเสนอแนะ
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ

มท.



สอดคล้อง

ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ

สนง. ส่งเสริม
วสก. ขนาด
กลางและขนาด
ย่อม



สอดคล้อง

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

รอบการติดตามที่ ๖

เห็นชอบข้อสังเกต

รับทราบผล
ดาเนินการ

รอบการติดตามที่ ๕
ข้อมูลวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

ชื่อรายงานการพิจารณาศึกษา/คณะกรรมาธิการผู้เสนอรายงาน

รอบการติดตามที่ ๒
ข้อมูลวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐
รอบการติดตามที่ ๓
ข้อมูลวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑
รอบการติดตามที่ ๔
ข้อมูลวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑

เรื่องที่

รอบการติดตามที่ ๑
ข้อมูลวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๐

วงรอบการติดตาม (ทุก ๖๐ วัน หรือตามที่
ที่ประชุมมีมติ)

ที่ประชุมสภา

หน่วยงาน

๔๐. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง มาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวี
ของประเทศไทย /คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
มาตรการส่งเสริมพาณิชยนาวีของประเทศไทย

ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๐
พฤ. ๒๖ พ.ค. ๕๙
พฤ. ๙ มี.ค. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๓๑ พ.ค.๕๙)

คค.

๔๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะชุมชน /คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะชุมชน

ครั้งที่ ๓๗/๒๕๕๙
ศ. ๑๗ มิ.ย. ๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๒๐ มิ.ย. ๕๙)

๔๒. รายงานการพิจารณาศึกษาการกาหนดโทษทางอาญา
/คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการกาหนดโทษทางอาญา

ครั้งที่ ๔๔/๒๕๕๙
พฤ. ๑๔ ก.ค. ๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๑๕ ก.ค.๕๙)

ครั้งที่ ๗๘/๒๕๕๙
พฤ. ๘ ธ.ค. ๕๙

ยธ.

๔๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การตั้งถิ่นฐาน
การผังเมือง และการพัฒนาเมือง /คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษา
การตั้งถิ่นฐาน การผังเมือง และการพัฒนาเมือง

ครั้งที่ ๕๐/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑
พฤ. ๑๘ ส.ค. ๕๙
พฤ. ๒๖ เม.ย. ๖๑
(ส่งข้อสังเกต ๒๒ ส.ค. ๕๙)

มท.

๔๔. รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
/คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่
สาธารณะ

ครั้งที่ ๖๐/๒๕๕๙
พฤ. ๒๒ ก.ย. ๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๒๖ ก.ย. ๕๙)

ผลการติดตาม
ข้อสังเกต
/ข้อเสนอแนะ


สอดคล้อง
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ



สอดคล้อง



สอดคล้อง
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ

หมายเหตุ : ๑. ข้อบังคับการประชุมสภา หมายถึง ข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วแต่กรณี
๒. คาอธิบายอักษรย่อหน่วยงาน
๑. สานักนายกรัฐมนตรี
: นร.
๒. กระทรวงกลาโหม
: กห.
๓. กระทรวงการคลัง
: กค.
๔. กระทรวงการต่างประเทศ
: กต.
๕. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
: กก.
๖. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
: พม.
ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

๗. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
: กษ.
๘. กระทรวงคมนาคม
: คค.
๙. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
: ดศ.
๑๐. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
: ทส.
๑๑. กระทรวงพลังงาน
: พน.
๑๒. กระทรวงพาณิชย์
: พณ.
๑๓. กระทรวงมหาดไทย
: มท.
๑๔. กระทรวงยุติธรรม
: ยธ.
๑๕. กระทรวงแรงงาน
: รง.
๑๖. กระทรวงวัฒนธรรม
: วธ.
๑๗. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: วท.
๑๘. กระทรวงศึกษาธิการ
: ศธ.
๑๙. กระทรวงสาธารณสุข
: สธ.
๒๐. กระทรวงอุตสาหกรรม
: อก.
๒๑. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
: ทก.
๒๒. สานักงานตารวจแห่งชาติ
: สตช.
(ปัจจุบันเป็นเป็นดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
๒๓. สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
: สคบ.
๓. เครื่องหมาย หมายถึง รายงานที่เสนอต่อที่ประชุมตามวงรอบการติดตามแต่ที่ประชุมไม่ได้มมี ติให้ทวงถาม
๔. เครื่องหมาย หมายถึง รายงานที่เสนอต่อที่ประชุมตามวงรอบการติดตามและที่ประชุมมีมติให้ทวงถาม
๕. เครื่องหมาย  หมายถึง รายงานที่คณะรัฐมนตรีแจ้งผลการดาเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมายังสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

บัญชีการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
*********************
บัญชีที่ ๓ : บัญชีการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของรายงานการพิจารณา
ศึกษาของคณะกรรมาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
การติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐)
๑. รายงานการพิจารณาศึกษาฯ
จานวน ๕๐ เรือ่ ง
ที่สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติให้ความเห็นชอบ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และส่งข้อสังเกต
ไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับการประชุมสภา
๑.๑ รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา
จานวน ๔๕ เรื่อง
๑.๒ รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ
จานวน ๕ เรือ่ ง
(สภามีมติตั้งขึ้นตามข้อบังคับการประชุมสภา)
๒. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่มกี ารรายงาน
ผลการดาเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะแล้ว
๒.๑ ดาเนินการสอดคล้องกับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๒.๒ ดาเนินการไม่สอดคล้องกับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

จานวน ๓๙ เรือ่ ง (เพิ่มขึ้น ๑)

๓. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่มยี งั มิได้รายงาน
ผลการดาเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

จานวน ๑๑ เรือ่ ง (ลดลง ๑)

จานวน ๓๙ เรื่อง
จานวน - เรื่อง

หมายเหตุ : ….(ถ้ามี)....

คณะทางานเฉพาะกิจ
เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามตัวชี้วดั ฯ ที่ ๑.๑.๓.๒
สานักกรรมาธิการ ๓ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

บัญชีการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รอบการติดตามที่ ๖

เห็นชอบข้อสังเกต

รับทราบผล
ดาเนินการ

รอบการติดตามที่ ๕
ข้อมูลวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

ชื่อรายงานการพิจารณาศึกษา/คณะกรรมาธิการผู้เสนอรายงาน

รอบการติดตามที่ ๒
ข้อมูลวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐
รอบการติดตามที่ ๓
ข้อมูลวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑
รอบการติดตามที่ ๔
ข้อมูลวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑

เรื่องที่

รอบการติดตามที่ ๑
ข้อมูลวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๐

วงรอบการติดตาม (ทุก ๖๐ วัน หรือตามที่
ที่ประชุมมีมติ)

ที่ประชุมสภา

หน่วยงาน

ผลการติดตาม
ข้อสังเกต
/ข้อเสนอแนะ

กษ.



คณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา ตามข้อบังคับการประชุมสภา
๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง พลังงานทดแทนจากพืชที่เหมาะสม
สาหรับประเทศไทย /คณะกรรมาธิการการพลังงาน
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายและกฎหมายที่เกีย่ วข้องกับ
ดาวเทียม และแนวทางการจัดหาดาวเทียมสื่อสารภาครัฐ
/คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสารมวลชน
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สิทธิของผู้ต้องขังหญิง การคุ้มครอง
สวัสดิภาพของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจา และการนาข้อกาหนดกรุงเทพ
(Bangkok Rules) ไปสู่การปฏิบัติ /คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผูด้ ้อยโอกาส
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสูส่ ังคม
ผู้สูงอายุ /คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนธรรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับภาคเอกชน
/คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน

ครั้งที่ ๗๙/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐
ศ. ๙ ธ.ค. ๕๙
พฤ. ๑๘ พ.ค. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๑๕ ธ.ค. ๕๙)
ครั้งที่ ๗๙/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๐
ศ. ๙ ธ.ค. ๕๙
พฤ. ๘ มิ.ย. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๑๕ ธ.ค. ๕๙)

สอดคล้อง
ดศ.

สอดคล้อง

ครั้งที่ ๗๙/๒๕๕๙
ศ. ๙ ธ.ค. ๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๑๔ ธ.ค. ๕๙)
ครั้งที่ ๗๙/๒๕๕๙
ศ. ๙ ธ.ค. ๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๑๔ ธ.ค. ๕๙)
ครั้งที่ ๘๑/๒๕๕๙
ศ. ๑๖ ธ.ค. ๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๒๒ ธ.ค. ๕๙)



ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๐
ศ. ๒๓ มิ.ย. ๖๐

พม.

ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐
พฤ. ๔ พ.ค. ๖๐

สนง. ป.ป.ช.



สอดคล้อง


สอดคล้อง

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

๖.

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอและร่างกฎหมายเกี่ยวกับ
แผนและขั้นตอนการดาเนินการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
/คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
๗. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการศึกษาสาหรับคนหูหนวก
การผลิตและการบริการล่ามภาษามือ /คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผูด้ ้อยโอกาส
๘. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายระบบการบริหาร
จัดการกระทรวงศึกษาธิการในภูมภิ าค /คณะกรรมาธิการการศึกษา
และการกีฬา
๙. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวทาง
การพัฒนาและยกระดับสมรรถนะมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหาร
สถานศึกษา /คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
๑๐. รายงานการพิจารณาศึกษาและติดตามความก้าวหน้าเชิงวิชาการ เรื่อง
การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เพื่อเป็นศูนย์กลาง
การผลิตและกระจายสินค้าสู่อินโดจีน /คณะกรรมาธิการคมนาคม
๑๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาวิถีชีวิตเกษตรกรไทยอย่าง
ยั่งยืน /คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
๑๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลการพิจารณาศึกษา
พระราชบัญญัตโิ รงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ และร่างพระราชบัญญัติ
สถานศึกษาเอกชน พ.ศ. .... /คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา

ครั้งที่ ๘๓/๒๕๕๙
ศ. ๒๓ ธ.ค. ๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๒๗ ธ.ค. ๕๙)
ครั้งที่ ๘๓/๒๕๕๙
ศ. ๒๓ ธ.ค. ๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๒๗ ธ.ค. ๕๙)
ครั้งที่ ๘๔/๒๕๕๙
พฤ. ๒๙ ธ.ค. ๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๕ ม.ค. ๖๐)
ครั้งที่ ๘๔/๒๕๕๙
พฤ. ๒๙ ธ.ค. ๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๕ ม.ค. ๖๐)
ครั้งที่ ๘๔/๒๕๕๙
พฤ. ๒๙ ธ.ค. ๕๙
(ส่งข้อสังเกต ๕ ม.ค. ๖๐)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
พฤ. ๑๒ ม.ค. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๑๘ ม.ค. ๖๐)
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
ศ. ๒๐ ม.ค. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๒๔ ม.ค. ๖๐)

รอบการติดตามที่ ๖

เห็นชอบข้อสังเกต

รับทราบผล
ดาเนินการ

รอบการติดตามที่ ๕
ข้อมูลวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

ชื่อรายงานการพิจารณาศึกษา/คณะกรรมาธิการผู้เสนอรายงาน

รอบการติดตามที่ ๒
ข้อมูลวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐
รอบการติดตามที่ ๓
ข้อมูลวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑
รอบการติดตามที่ ๔
ข้อมูลวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑

เรื่องที่

รอบการติดตามที่ ๑
ข้อมูลวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๐

วงรอบการติดตาม (ทุก ๖๐ วัน หรือตามที่
ที่ประชุมมีมติ)

ที่ประชุมสภา

หน่วยงาน

ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐
พฤ. ๑๓ ก.ค. ๖๐

ศธ.

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ศ. ๑๙ ม.ค. ๖๑

พม.

ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐
พฤ. ๑๓ ก.ค. ๖๐

ศธ.

ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๐
พฤ. ๒๐ ก.ค. ๖๐

ศธ.

ครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๐
พฤ. ๑๔ ก.ย. ๖๐

คค.

ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๐
พฤ. ๒๙ มิ.ย. ๖๐

กษ.

ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๐
พฤ. ๑๕ มิ.ย. ๖๐

ศธ.

ผลการติดตาม
ข้อสังเกต
/ข้อเสนอแนะ


สอดคล้อง



สอดคล้อง


สอดคล้อง



สอดคล้อง



สอดคล้อง



สอดคล้อง


สอดคล้อง

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

๑๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดทาร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... /คณะกรรมาธิการ
การสาธารณสุข
๑๔. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาเรียนร่วม
หลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
/คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
๑๕. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางในการแก้ไขปัญหาการ
บริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษา /คณะกรรมาธิการการศึกษา
และการกีฬา
๑๖. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหาร
จัดการศูนย์ข้อมูลกาลังคนอาชีวศึกษา (www.v-cop.net)
/คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
๑๗. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดอาณาบริเวณศึกษา
(Area Studies) ของสถาบันอุดมศึกษา /คณะกรรมาธิการการศึกษา
และการกีฬา
๑๘. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง การจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่
ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for All Act : AAA)
/คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผูด้ ้อยโอกาส

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
พฤ. ๒๖ ม.ค. ๖๐
พฤ. ๘ ก.พ. ๖๑
(ส่งข้อสังเกต ๓๐ ม.ค. ๖๐)
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
ศ. ๓ ก.พ. ๖๐
พฤ. ๘ ก.พ. ๖๑
(ส่งข้อสังเกต ๗ ก.พ. ๖๐)
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
ศ. ๓ ก.พ. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๗ ก.พ. ๖๐)
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๐
ศ. ๓ ก.พ. ๖๐
พฤ. ๑๒ ต.ค. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๗ ก.พ. ๖๐)
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๕๕/๒๕๖๐
ศ. ๓ ก.พ. ๖๐
พฤ. ๗ ก.ย. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๗ ก.พ. ๖๐)
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
ศ. ๑๐ ก.พ. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๑๕ ก.พ. ๖๐)

รอบการติดตามที่ ๖

เห็นชอบข้อสังเกต

รับทราบผล
ดาเนินการ

รอบการติดตามที่ ๕
ข้อมูลวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

ชื่อรายงานการพิจารณาศึกษา/คณะกรรมาธิการผู้เสนอรายงาน

รอบการติดตามที่ ๒
ข้อมูลวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐
รอบการติดตามที่ ๓
ข้อมูลวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑
รอบการติดตามที่ ๔
ข้อมูลวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑

เรื่องที่

รอบการติดตามที่ ๑
ข้อมูลวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๐

วงรอบการติดตาม (ทุก ๖๐ วัน หรือตามที่
ที่ประชุมมีมติ)

ที่ประชุมสภา

หน่วยงาน

สธ.

ผลการติดตาม
ข้อสังเกต
/ข้อเสนอแนะ


สอดคล้อง

ศธ.



สอดคล้อง
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ศธ.



สอดคล้อง
ศธ.



สอดคล้อง
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

๑๙. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหาร
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
จัดการกิจการลูกเสืออย่างมีประสิทธิภาพ /คณะกรรมาธิการการศึกษา
ศ. ๒๔ ก.พ. ๖๐
และการกีฬา
(ส่งข้อสังเกต ๒๘ ก.พ. ๖๐)
๒๐. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการแก้ไข
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
ปัญหาการอาชีวศึกษา/คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
ศ. ๒๔ ก.พ. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๒๘ ก.พ. ๖๐)
๒๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางในการจัดการศึกษา
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี /คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
ศ. ๒๔ ก.พ. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๒๘ ก.พ. ๖๐)
๒๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะในการปฏิรูปการ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐
อาชีวศึกษา /คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
ศ. ๒๔ ก.พ. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๒๘ ก.พ. ๖๐)
๒๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ผลกระทบของดอกเบี้ยต่าต่อการ
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐
ออมของภาคประชาชนและผู้บริหารการลงทุน” /คณะกรรมาธิการ
ศ. ๓ มี.ค. ๖๐
การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
(ส่งข้อสังเกต ๘ มี.ค. ๖๐)
๒๔. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง การขับเคลื่อนเป้าหมายการ
ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐
พัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ ๕ การบรรลุความเท่าเทียมทางเพศและ
ศ. ๑๐ มี.ค. ๖๐
การเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิงทุกคน (Sustainable
(ส่งข้อสังเกต ๑๔ มี.ค. ๖๐)
Development Goals – SDGs, SDG5 : Achieve gender
equality and empower all women and girls)

ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๑
พฤ. ๓๐ ส.ค. ๖๑

รอบการติดตามที่ ๖

เห็นชอบข้อสังเกต

รับทราบผล
ดาเนินการ

รอบการติดตามที่ ๕
ข้อมูลวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

ชื่อรายงานการพิจารณาศึกษา/คณะกรรมาธิการผู้เสนอรายงาน

รอบการติดตามที่ ๒
ข้อมูลวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐
รอบการติดตามที่ ๓
ข้อมูลวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑
รอบการติดตามที่ ๔
ข้อมูลวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑

เรื่องที่

รอบการติดตามที่ ๑
ข้อมูลวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๐

วงรอบการติดตาม (ทุก ๖๐ วัน หรือตามที่
ที่ประชุมมีมติ)

ที่ประชุมสภา

หน่วยงาน

ศธ.

ผลการติดตาม
ข้อสังเกต
/ข้อเสนอแนะ


สอดคล้อง
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ

ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๑
พฤ. ๑๔ มิ.ย. ๖๑

ศธ.


สอดคล้อง
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ

ครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๐
พฤ. ๑๔ ก.ย. ๖๐

กค.

ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๐
พฤ. ๑๐ ส.ค. ๖๐

พม.



สอดคล้อง



สอดคล้อง

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

วงรอบการติดตาม (ทุก ๖๐ วัน หรือตามที่
ที่ประชุมมีมติ)

ที่ประชุมสภา

/คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผูด้ ้อยโอกาส
๒๕. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง วิกฤตทะเลสาบสงขลาสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน /คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒๖. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดทาแผนที่และข้อมูลที่ดินโดย
หน่วยงานของรัฐ /คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
๒๗. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างภาษี
และระบบบริหารจัดเก็บ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
แผ่นดิน” /คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
๒๘. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การผลิตบุคลากรด้านการบินของ
ประเทศไทย /คณะกรรมาธิการการคมนาคม
๒๙. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุน
เทคโนโลยียานไร้คนขับ หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ /คณะกรรมาธิการ
การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน
๓๐. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง เงื่อนไขหลักของความสาเร็จในการ
จัดการศึกษาระบบทวิภาคี /คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา

ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๐
เป็นพิเศษ
อ. ๔ เม.ย. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๒๘ เม.ย. ๖๐)
ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐
พฤ. ๒๗ เม.ย. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๕ พ.ค. ๖๐)
ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐
พฤ. ๑๘ พ.ค. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๒๒ พ.ค. ๖๐)
ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๐
พฤ. ๑๘ พ.ค. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๒๒ พ.ค. ๖๐)
ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐
พฤ. ๒๕ พ.ค. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๕ มิ.ย. ๖๐)
ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐
พฤ. ๒๕ พ.ค. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๒๙ พ.ค. ๖๐)

ทส.



ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๐
พฤ. ๑๗ ส.ค. ๖๐

สานักงาน
ปปท.

สอดคล้อง

ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๐
พฤ. ๕ ต.ค. ๖๐

กค.



ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
พฤ. ๑๘ ม.ค. ๖๑

คค.

ครั้งที่ ๕๙/๒๕๖๐
พฤ. ๒๘ ก.ย. ๖๐

วท.

ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๑
พฤ. ๑๔ มิ.ย. ๖๑

ศธ.

รอบการติดตามที่ ๖

ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๑
พฤ. ๘ มี.ค. ๖๑

รอบการติดตามที่ ๕
ข้อมูลวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

เห็นชอบข้อสังเกต

หน่วยงาน

รับทราบผล
ดาเนินการ

รอบการติดตามที่ ๒
ข้อมูลวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐
รอบการติดตามที่ ๓
ข้อมูลวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑
รอบการติดตามที่ ๔
ข้อมูลวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑

ชื่อรายงานการพิจารณาศึกษา/คณะกรรมาธิการผู้เสนอรายงาน

รอบการติดตามที่ ๑
ข้อมูลวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๐

เรื่องที่

ผลการติดตาม
ข้อสังเกต
/ข้อเสนอแนะ

สอดคล้อง



สอดคล้อง



สอดคล้อง



สอดคล้อง


สอดคล้อง

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

๓๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กระบวนการในการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
/คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
๓๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สภาพปัญหาและผลกระทบที่เกิด
จากการเล่นกีฬาในกลุ่มเด็ก กรณีศึกษาการเล่นกีฬามวยในกลุม่ เด็ก
/คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผูด้ ้อยโอกาส
๓๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การติดตามผลการปฏิบตั ิตาม
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ /คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
๓๔. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กลไกการกากับดูแลการบริหาร
ราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ /คณะกรรมาธิการการบริหารราชการ
แผ่นดิน
๓๕. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ปฏิรูป
การศึกษาของประเทศไทย /คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
๓๖. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของประเทศไทย /
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
๓๗. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะและแนวทางการ
ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัตผิ ลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....

รอบการติดตามที่ ๖

เห็นชอบข้อสังเกต

รับทราบผล
ดาเนินการ

รอบการติดตามที่ ๕
ข้อมูลวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

ชื่อรายงานการพิจารณาศึกษา/คณะกรรมาธิการผู้เสนอรายงาน

รอบการติดตามที่ ๒
ข้อมูลวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐
รอบการติดตามที่ ๓
ข้อมูลวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑
รอบการติดตามที่ ๔
ข้อมูลวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑

เรื่องที่

รอบการติดตามที่ ๑
ข้อมูลวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๐

วงรอบการติดตาม (ทุก ๖๐ วัน หรือตามที่
ที่ประชุมมีมติ)

ที่ประชุมสภา

หน่วยงาน

ผลการติดตาม
ข้อสังเกต
/ข้อเสนอแนะ

ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐
พฤ. ๒๕ พ.ค. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๒๙ พ.ค. ๖๐)
ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐
พฤ. ๑ มิ.ย. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๕ มิ.ย. ๖๐)

ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ

ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐
พฤ. ๑ มิ.ย. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๕ มิ.ย. ๖๐)
ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐
พฤ. ๑ มิ.ย. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๕ มิ.ย. ๖๐)
ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๐
พฤ. ๒๒ มิ.ย. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๒๗ มิ.ย. ๖๐)
ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๐
พฤ. ๒๒ มิ.ย. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๒๗ มิ.ย. ๖๐)
ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๐
พฤ. ๒๙ มิ.ย. ๖๐

ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๐
พฤ. ๒ พ.ย. ๖๐

สานักงาน
ก.พ.ร.

ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๐
ศ. ๘ ธ.ค. ๖๐

ศธ.

ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๑
พฤ. ๒๖ เม.ย. ๖๑

ศธ.

ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑
พฤ. ๑๕ มี.ค. ๖๑

สธ.



สอดคล้อง



สอดคล้อง



สอดคล้อง



สอดคล้อง
ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

๓๘.

๓๙.

๔๐.

๔๑.

๔๒.

๔๓.

/คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บุคลากรในกระบวนการดูแลผู้สูงอายุ
/คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผูด้ ้อยโอกาส
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ของไทย โอกาสและศักยภาพในการแข่งขัน
/คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง โครงการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ) เกี่ยวกับการพัฒนา
โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
/คณะกรรมาธิการการพลังงาน
รายงานการพิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาล
ปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
/คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการ
ตารวจ
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดความสัมพันธ์ระหว่างการ
บริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค /คณะกรรมาธิการการ
บริหารราชการแผ่นดิน
รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
/คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น

(ส่งข้อสังเกต ๗ ก.ค. ๖๐)
ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๐
พฤ. ๖ ก.ค. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๑๑ ก.ค. ๖๐)
ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๐
พฤ. ๒๐ ก.ค. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๒๕ ก.ค. ๖๐)
ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐
พฤ. ๓ ส.ค. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๗ ส.ค. ๖๐)

รอบการติดตามที่ ๖

เห็นชอบข้อสังเกต

รับทราบผล
ดาเนินการ

รอบการติดตามที่ ๕
ข้อมูลวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

ชื่อรายงานการพิจารณาศึกษา/คณะกรรมาธิการผู้เสนอรายงาน

รอบการติดตามที่ ๒
ข้อมูลวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐
รอบการติดตามที่ ๓
ข้อมูลวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑
รอบการติดตามที่ ๔
ข้อมูลวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑

เรื่องที่

รอบการติดตามที่ ๑
ข้อมูลวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๐

วงรอบการติดตาม (ทุก ๖๐ วัน หรือตามที่
ที่ประชุมมีมติ)

ที่ประชุมสภา

หน่วยงาน

ผลการติดตาม
ข้อสังเกต
/ข้อเสนอแนะ

ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ครั้งที่ ๗๑/๒๕๖๐
พฤ. ๑๔ ธ.ค. ๖๐

พณ.

ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๑
พฤ. ๒๔ พ.ค. ๖๑

มท.

ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐
พฤ. ๓ ส.ค. ๖๐
(ส่งข้อสังเกตไปยัง สนง.
ศาลปกครอง ๗ ส.ค. ๖๐)
ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๐
พฤ. ๓ ส.ค. ๖๐
ศ. ๘ ธ.ค. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๗ ส.ค. ๖๐)
ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑
ศ. ๑๘ ส.ค. ๖๐
พฤ. ๑๕ มี.ค. ๖๑
(ส่งข้อสังเกต ๒๘ ส.ค. ๖๐)



สอดคล้อง



สอดคล้อง

ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
สนง.กพร.



สอดคล้อง
สธ.


สอดคล้อง

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

๔๔. รายงานผลการพิจารณาศึกษา รายงานการปฏิรูปประเทศด้าน
ครั้งที่ ๕๒/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๐
การเมือง : ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมือง
พฤ. ๒๔ ส.ค. ๖๐
พฤ. ๑๖ พ.ย. ๖๐
ในระบอบประชาธิปไตย พ.ศ. .... เสนอตามรายงานของสภาขับเคลือ่ น (ส่งข้อสังเกต ๓๐ ส.ค. ๖๐)
การปฏิรูปประเทศด้านการเมือง และตามวาระการปฏิรูปทีส่ าคัญเร่งด่วน
(๒๗ วาระ) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่ม “คน” /คณะกรรมาธิการการเมือง
๔๕ รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติและ
ครั้งที่ ๕๙/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๑
สิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาปัญหาน้าเสียในกรุงเทพมหานครและ
พฤ. ๒๘ ก.ย. ๖๐
พฤ. ๓ พ.ค. ๖๑
ปริมณฑล /คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ส่งข้อสังเกต ๒๙ ก.ย. ๖๐)

รอบการติดตามที่ ๖

เห็นชอบข้อสังเกต

รับทราบผล
ดาเนินการ

รอบการติดตามที่ ๕
ข้อมูลวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

ชื่อรายงานการพิจารณาศึกษา/คณะกรรมาธิการผู้เสนอรายงาน

รอบการติดตามที่ ๒
ข้อมูลวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐
รอบการติดตามที่ ๓
ข้อมูลวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑
รอบการติดตามที่ ๔
ข้อมูลวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑

เรื่องที่

รอบการติดตามที่ ๑
ข้อมูลวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๐

วงรอบการติดตาม (ทุก ๖๐ วัน หรือตามที่
ที่ประชุมมีมติ)

ที่ประชุมสภา

หน่วยงาน

ผลการติดตาม
ข้อสังเกต
/ข้อเสนอแนะ

สนง.
สภาพัฒนฯ

สอดคล้อง

ทส.




สอดคล้อง

คณะกรรมาธิการสามัญหรือวิสามัญ ตามข้อบังคับการประชุมสภา
๔๖ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์
ในระบบราชการไทยให้เป็นรูปธรรม” /คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาระบบอุปถัมภ์ในระบบราชการไทยให้
เป็นรูปธรรม

ครั้งที่ ๘๓/๒๕๕๙
ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐
ศ. ๒๓ ธ.ค. ๕๙
พฤ. ๒๗ เม.ย. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๒๘ ธ.ค. ๕๙)

สานักงาน
กพ.

สอดคล้อง

๔๗ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาและเสนอแนะแนว

ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๐
ศ. ๒๐ ม.ค. ๖๐
พฤ. ๑๓ ก.ค. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๒๕ ม.ค.๖๐)

สคบ.



ทางการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
/คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและเสนอแนะแนวทางการแก้ไข
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
๔๘ รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสามัญพิจารณา
ศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุด

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐
ศ. ๑๐ ก.พ. ๖๐

ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๐
พฤ. ๔ พ.ค. ๖๐



สอดคล้อง

ศาลปกครอง



สอดคล้อง
ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

ว่าด้วยการกาหนดคดี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ส่งข้อสังเกต
ขอบังคับคดีตามคาพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
(ไปยังเลขาธิการ สนง.
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วย
ศาลปกครอง)
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับหน่วยงานทางปกครอง
(๑๔ ก.พ. ๖๐)
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มไิ ด้ปฏิบัตติ ามคาบังคับของศาลปกครอง
ให้ถูกต้อง ครบถ้วน หรือปฏิบัตลิ ่าช้าเกินสมควร พ.ศ. ๒๕๖๐
/คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตลุ าการใน
ศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยการกาหนดคดี หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การขอบังคับคดีตามคาพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการปรับหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
มิได้ปฏิบัตติ ามคาบังคับของศาลปกครองให้ถูกต้อง ครบถ้วน หรือปฏิบตั ิ
ล่าช้าเกินสมควร พ.ศ. ๒๕๖๐
๔๙ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๐
ของคนจนเมือง /คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทาง
พฤ. ๑ มิ.ย. ๖๐
การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง
(ส่งข้อสังเกต ๕ มิ.ย.๖๐)
๕๐ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาและเตรียมความพร้อม
ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๐
กับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานในการขับเคลื่อน
พฤ. ๑๕ มิ.ย. ๖๐
ยานพาหนะของประเทศไทย /คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและ
(ส่งข้อสังเกต มิ.ย. ๖๐)
เตรียมความพร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงานใน
การขับเคลื่อนยานพาหนะของประเทศไทย

รอบการติดตามที่ ๖

เห็นชอบข้อสังเกต

รับทราบผล
ดาเนินการ

รอบการติดตามที่ ๕
ข้อมูลวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

ชื่อรายงานการพิจารณาศึกษา/คณะกรรมาธิการผู้เสนอรายงาน

รอบการติดตามที่ ๒
ข้อมูลวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐
รอบการติดตามที่ ๓
ข้อมูลวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑
รอบการติดตามที่ ๔
ข้อมูลวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑

เรื่องที่

รอบการติดตามที่ ๑
ข้อมูลวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๐

วงรอบการติดตาม (ทุก ๖๐ วัน หรือตามที่
ที่ประชุมมีมติ)

ที่ประชุมสภา

หน่วยงาน

ผลการติดตาม
ข้อสังเกต
/ข้อเสนอแนะ

ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ครั้งที่ ๖๘/๒๕๖๐
พฤ. ๓๐ พ.ย.๖๐

พน.



สอดคล้อง

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

หมายเหตุ : ๑. ข้อบังคับการประชุมสภา หมายถึง ข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วแต่กรณี
๒. คาอธิบายอักษรย่อหน่วยงาน
๑. สานักนายกรัฐมนตรี
: นร.
๒. กระทรวงกลาโหม
: กห.
๓. กระทรวงการคลัง
: กค.
๔. กระทรวงการต่างประเทศ
: กต.
๕. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
: กก.
๖. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
: พม.
๗. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
: กษ.
๘. กระทรวงคมนาคม
: คค.
๙. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
: ดศ.
๑๐. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
: ทส.
๑๑. กระทรวงพลังงาน
: พน.
๑๒. กระทรวงพาณิชย์
: พณ.
๑๓. กระทรวงมหาดไทย
: มท.
๑๔. กระทรวงยุติธรรม
: ยธ.
๑๕. กระทรวงแรงงาน
: รง.
๑๖. กระทรวงวัฒนธรรม
: วธ.
๑๗. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: วท.
๑๘. กระทรวงศึกษาธิการ
: ศธ.
๑๙. กระทรวงสาธารณสุข
: สธ.
๒๐. กระทรวงอุตสาหกรรม
: อก.
๒๑. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
: ทก.
๒๒. สานักงานตารวจแห่งชาติ
: สตช.
(ปัจจุบันเป็นเป็นดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
๒๓. สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
: สคบ.
๓. เครื่องหมาย หมายถึง รายงานที่เสนอต่อที่ประชุมตามวงรอบการติดตามแต่ที่ประชุมไม่ได้มมี ติให้ทวงถาม
๔. เครื่องหมาย หมายถึง รายงานที่เสนอต่อที่ประชุมตามวงรอบการติดตามและที่ประชุมมีมติให้ทวงถาม
๕. เครื่องหมาย  หมายถึง รายงานที่คณะรัฐมนตรีแจ้งผลการดาเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมายังสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

บัญชีการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
ของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
*********************
บัญชีที่ ๒ : บัญชีการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของรายงานการพิจารณา
ศึกษาของคณะกรรมาธิการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
การติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
(ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙)
๑. รายงานการพิจารณาศึกษาฯ
จานวน ๔๔ เรือ่ ง
ที่สภานิตบิ ัญญัตแิ ห่งชาติให้ความเห็นชอบ
ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ และส่งข้อสังเกต
ไปยังส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามข้อบังคับการประชุมสภา
๑.๑ รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา
จานวน ๓๔ เรื่อง
๑.๒ รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ
จานวน ๑๐ เรื่อง
(สภามีมติตั้งขึ้นตามข้อบังคับการประชุมสภา)
๒. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่มกี ารรายงานผลการดาเนินการ
ตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะแล้ว
๒.๑ ดาเนินการสอดคล้องกับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ
๒.๒ ดาเนินการไม่สอดคล้องกับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

จานวน ๓๔ เรือ่ ง (เพิ่มขึ้น ๒)

๓. ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะที่มยี งั มิได้รายงาน
ผลการดาเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ

จานวน ๑๐ เรือ่ ง (ลดลง ๒)

จานวน ๓๔ เรื่อง
จานวน - เรื่อง

หมายเหตุ : ….(ถ้ามี)....

คณะทางานเฉพาะกิจ
เพื่อสนับสนุนการดาเนินการตามตัวชี้วดั ฯ ที่ ๑.๑.๓.๒
สานักกรรมาธิการ ๓ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

บัญชีการติดตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รอบการติดตามที่ ๖
ข้อมูลวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๑

เห็นชอบข้อสังเกต

รับทราบผล
ดาเนินการ

รอบการติดตามที่ ๕
ข้อมูลวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

ชื่อรายงานการพิจารณาศึกษา/คณะกรรมาธิการผู้เสนอรายงาน

รอบการติดตามที่ ๒
ข้อมูลวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐
รอบการติดตามที่ ๓
ข้อมูลวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑
รอบการติดตามที่ ๔
ข้อมูลวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑

เรื่องที่

รอบการติดตามที่ ๑
ข้อมูลวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๐

วงรอบการติดตาม (ทุก ๖๐ วัน หรือตามที่
ที่ประชุมมีมติ)

ที่ประชุมสภา

หน่วยงาน

ผลการติดตาม
ข้อสังเกต
/ข้อเสนอแนะ

คณะกรรมาธิการสามัญประจาสภา ตามข้อบังคับการประชุมสภา
๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเพื่อพัฒนาการจัดหน่วยงาน
ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑
ของภาครัฐในรูปหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit
พฤ. ๑๒ ต.ค. ๖๐
พฤ. ๒๙ มี.ค. ๖๑
: SDU) /คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
(ส่งข้อสังเกต ๑๖ ต.ค. ๖๐)
รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง สถานการณ์คนต่างด้าวในประเทศ
ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๐
ไทย /คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
พฤ. ๑๖ พ.ย. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๒๑ พ.ย. ๖๐)
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กรณีน้ามันรั่วไหลบริเวณพื้นที่จังหวัด
ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๐
สมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พฤ. ๑๖ พ.ย. ๖๐
/คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ส่งข้อสังเกต ๓ เม.ย. ๖๑)
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ก้อนเชื้อเพลิงขยะ (RDF) ทางออก
ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๐
ของการกาจัดขยะชุมชน /คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ
พฤ. ๑๖ พ.ย. ๖๐
และสิ่งแวดล้อม
(ส่งข้อสังเกต ๓ เม.ย. ๖๑)
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน
ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๐
/คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พฤ. ๑๖ พ.ย. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๓ เม.ย. ๖๑)

o

สานักงาน
ก.พ.ร.



สอดคล้อง
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

๖.

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สาเหตุการตายของปลากระเบนราหู
ในแม่น้าแม่กลอง /คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาทรรศนะ
อุจาด (Visual pollution) /คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. ....
/คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๐
พฤ. ๑๖ พ.ย. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๓ เม.ย. ๖๑)
๗.
ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๐
พฤ. ๑๖ พ.ย. ๖๐
(ส่งข้อสังเกต ๓ เม.ย. ๖๑)
๘.
ครั้งที่ ๖๘/๒๕๖๐
ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๑
พฤ. ๓๐ พ.ย. ๖๐
พฤ. ๕ ก.ค. ๖๑
(ส่งข้อสังเกต ๖ ธ.ค. ๖๐)
๙. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ทิศทางการปรับปรุงรูปแบบ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
โครงสร้างการบริหารงานกรุงเทพมหานคร /คณะกรรมาธิการการ
พฤ. ๑๘ ม.ค. ๖๑
ปกครองท้องถิ่น
(ส่งข้อสังเกต ๒๒ ม.ค. ๖๑)
๑๐. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ยกระดับและพัฒนากีฬามวยไทย /คณะกรรมาธิการการศึกษาและการ
ศ. ๑๙ ม.ค. ๖๑
กีฬา
(ส่งข้อสังเกต ๒๒ ม.ค. ๖๑)
๑๑. รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง โครงการอาหาร
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
และโภชนาการสุขภาวะและการเจริญเติบโตของนักเรียน
ศ. ๑๙ ม.ค. ๖๑
/คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
(ส่งข้อสังเกต ๒๒ ม.ค. ๖๑)
๑๒. รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง แนวทางการ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
กาหนดมาตรฐานสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศ. ๑๙ ม.ค. ๖๑
/คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
(ส่งข้อสังเกต ๒๒ ม.ค. ๖๑)

รอบการติดตามที่ ๖
ข้อมูลวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๑

เห็นชอบข้อสังเกต

รับทราบผล
ดาเนินการ

รอบการติดตามที่ ๕
ข้อมูลวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

ชื่อรายงานการพิจารณาศึกษา/คณะกรรมาธิการผู้เสนอรายงาน

รอบการติดตามที่ ๒
ข้อมูลวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐
รอบการติดตามที่ ๓
ข้อมูลวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑
รอบการติดตามที่ ๔
ข้อมูลวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑

เรื่องที่

รอบการติดตามที่ ๑
ข้อมูลวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๐

วงรอบการติดตาม (ทุก ๖๐ วัน หรือตามที่
ที่ประชุมมีมติ)

ที่ประชุมสภา

หน่วยงาน

ผลการติดตาม
ข้อสังเกต
/ข้อเสนอแนะ

ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ทส.


สอดคล้อง
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

หน่วยงาน

๑๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรปู อุดมศึกษา
/คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
๑๔.

๑๕.

๑๖.

๑๗.

๑๘.

๑๙.

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ศ. ๑๙ ม.ค. ๖๑
(ส่งข้อสังเกต ๒๒ ม.ค. ๖๑)
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์การเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนของ SME /คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง
ศ. ๒ ก.พ. ๖๑
(ส่งข้อสังเกต ๖ ก.พ. ๖๑)
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง “ระบบการผลิต
และพัฒนาครู” /คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
ศ. ๒ ก.พ. ๖๑
(ส่งข้อสังเกต ๕ ก.พ. ๖๑)
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “มาตรฐานสถานรับดูแลผู้สูงอายุ”
/คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
ศ. ๒ ก.พ. ๖๑
และผูด้ ้อยโอกาส
(ส่งข้อสังเกต ๕ ก.พ. ๖๑)
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาจราจรในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแบบองค์รวม /คณะกรรมาธิการการ
ศ. ๙ ก.พ. ๖๑
คมนาคม
(ส่งข้อสังเกต ๑๓ ก.พ. ๖๑)
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ระบบข้อมูลการบริหารราชการ
แผ่นดินแบบประชารัฐ” /คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
ศ. ๙ ก.พ. ๖๑
(ส่งข้อสังเกต ๑๓ ก.พ. ๖๑)
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ข้อเสนอเพื่อการหยุดยั้งการทาลาย
ทรัพยากรป่าไม้ และการเพิม่ พื้นที่ป่าไม้ของประเทศ”
ศ. ๙ ก.พ. ๖๑
/คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ส่งข้อสังเกต ๑๓ ก.พ. ๖๑)

รอบการติดตามที่ ๖
ข้อมูลวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๑

เห็นชอบข้อสังเกต

รับทราบผล
ดาเนินการ

รอบการติดตามที่ ๕
ข้อมูลวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

ชื่อรายงานการพิจารณาศึกษา/คณะกรรมาธิการผู้เสนอรายงาน

รอบการติดตามที่ ๒
ข้อมูลวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐
รอบการติดตามที่ ๓
ข้อมูลวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑
รอบการติดตามที่ ๔
ข้อมูลวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑

เรื่องที่

รอบการติดตามที่ ๑
ข้อมูลวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๐

วงรอบการติดตาม (ทุก ๖๐ วัน หรือตามที่
ที่ประชุมมีมติ)

ที่ประชุมสภา

ผลการติดตาม
ข้อสังเกต
/ข้อเสนอแนะ

ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๑
พฤ. ๓๐ ส.ค. ๖๑

กค.


สอดคล้อง

ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๑
พฤ. ๖ ก.ย. ๖๑

ศธ.


สอดคล้อง
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ

ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๑
พฤ. ๖ ก.ย. ๖๑

ดศ.


สอดคล้อง
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

๒๐. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนา
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
พฤ. ๑๕ ก.พ. ๖๑
อุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ /คณะกรรมาธิการการเกษตรและ
(ส่งข้อสังเกต ๑๙ ก.พ. ๖๑)
สหกรณ์
๒๑. รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง โครงการคูปอง
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
พัฒนาครู ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศ. ๒๓ ก.พ. ๖๑
/คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
(ส่งข้อสังเกต ๒๖ ก.พ. ๖๑)
๒๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ครูอาชีวศึกษา : การผลิต การพัฒนา
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
และมาตรฐานครูวิชาชีพ /คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
ศ. ๒๓ ก.พ. ๖๑
(ส่งข้อสังเกต ๒๖ ก.พ. ๖๑)
๒๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “สังคมผูส้ ูงอายุ : ระเบียบวาระ
ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑
แห่งชาติ” /คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ
ศ. ๒๓ มี.ค. ๖๑
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
(ส่งข้อสังเกต ๒๖ มี.ค. ๖๑)
๒๔. รายงานพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารอุดมศึกษา : การ
ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑
พฤ. ๕ เม.ย. ๖๑
จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา /คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
(ส่งข้อสังเกต ๑๘ เม.ย. ๖๑)
๒๕. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางประยุกต์รปู แบบการเรียน
ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑
การสอนตามแนวคิด Monozukuri ในระบบ KOSEN ของญี่ปุ่นให้
ศ. ๑๑ พ.ค. ๖๑
สอดคล้องกับระบบอาชีวศึกษาของไทย /คณะกรรมาธิการการศึกษา (ส่งข้อสังเกต ๑๕ พ.ค. ๖๑)
และการกีฬา
๒๖. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดลาดับความเหมาะสมในการ
ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑
รับซื้อไฟฟ้าตามประเภทเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน /คณะกรรมาธิการ
ศ. ๑๑ พ.ค. ๖๑
การพลังงาน
(ส่งข้อสังเกต ๑๘ พ.ค. ๖๑)

รอบการติดตามที่ ๖
ข้อมูลวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๑

เห็นชอบข้อสังเกต

รับทราบผล
ดาเนินการ

รอบการติดตามที่ ๕
ข้อมูลวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

ชื่อรายงานการพิจารณาศึกษา/คณะกรรมาธิการผู้เสนอรายงาน

รอบการติดตามที่ ๒
ข้อมูลวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐
รอบการติดตามที่ ๓
ข้อมูลวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑
รอบการติดตามที่ ๔
ข้อมูลวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑

เรื่องที่

รอบการติดตามที่ ๑
ข้อมูลวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๐

วงรอบการติดตาม (ทุก ๖๐ วัน หรือตามที่
ที่ประชุมมีมติ)

ที่ประชุมสภา

หน่วยงาน

ผลการติดตาม
ข้อสังเกต
/ข้อเสนอแนะ

ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

๒๗. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอปรับปรุงการจัดทา
แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development
Plan : PDP) /คณะกรรมาธิการการพลังงาน
๒๘. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี กรณี
มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมทีเ่ กี่ยวข้องกับยานยนต์
ไฟฟ้าของประเทศไทย /คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและ
การคลัง
๒๙. รายงานการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติมาตรการติดตาม
ทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. ....
/คณะกรรมาธิการการเมือง
๓๐. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบพนักงาน
ราชการ /คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน
๓๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การดูแลรักษาพยาบาลผูส้ ูงอายุ
แบบครบวงจร” /คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
๓๒. รายงานผลการพิจารณา เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจการดาเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ด้านการควบคุมมลพิษ /คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น
๓๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "สหกรณ์เข้มแข็ง เกษตรกรยั่งยืน"
/คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์

ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๑
ศ. ๑๑ พ.ค. ๖๑
(ส่งข้อสังเกต ๑๘ พ.ค. ๖๑)
ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑
ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๑
ศ. ๑๘ พ.ค. ๖๑
พฤ. ๖ ก.ย. ๖๑
(ส่งข้อสังเกต ๓๐ พ.ค. ๖๑)
ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๑
ศ. ๑๘ พ.ค. ๖๑
(ส่งข้อสังเกต ๒๑ พ.ค. ๖๑)
ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑
ศ. ๒๕ พ.ค. ๖๑
(ส่งข้อสังเกต ๒๘ พ.ค. ๖๑)
ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๑
ศ. ๒๕ พ.ค. ๖๑
(ส่งข้อสังเกต ๒๘ พ.ค. ๖๑)
ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๑
ศ. ๖ ก.ค. ๖๑
(ส่งข้อสังเกต ๑๐ ก.ค. ๖๑)
ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๑
พฤ. ๑๙ ก.ค. ๖๑
(ส่งข้อสังเกต ๒๓ ก.ค. ๖๑)

รอบการติดตามที่ ๖
ข้อมูลวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๑

เห็นชอบข้อสังเกต

รับทราบผล
ดาเนินการ

รอบการติดตามที่ ๕
ข้อมูลวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

ชื่อรายงานการพิจารณาศึกษา/คณะกรรมาธิการผู้เสนอรายงาน

รอบการติดตามที่ ๒
ข้อมูลวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐
รอบการติดตามที่ ๓
ข้อมูลวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑
รอบการติดตามที่ ๔
ข้อมูลวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑

เรื่องที่

รอบการติดตามที่ ๑
ข้อมูลวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๐

วงรอบการติดตาม (ทุก ๖๐ วัน หรือตามที่
ที่ประชุมมีมติ)

ที่ประชุมสภา

หน่วยงาน

ผลการติดตาม
ข้อสังเกต
/ข้อเสนอแนะ

ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
กค.


สอดคล้อง
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ

ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

รอบการติดตามที่ ๖
ข้อมูลวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๑

เห็นชอบข้อสังเกต

รับทราบผล
ดาเนินการ

รอบการติดตามที่ ๕
ข้อมูลวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

ชื่อรายงานการพิจารณาศึกษา/คณะกรรมาธิการผู้เสนอรายงาน

รอบการติดตามที่ ๒
ข้อมูลวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐
รอบการติดตามที่ ๓
ข้อมูลวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑
รอบการติดตามที่ ๔
ข้อมูลวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑

เรื่องที่

รอบการติดตามที่ ๑
ข้อมูลวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๐

วงรอบการติดตาม (ทุก ๖๐ วัน หรือตามที่
ที่ประชุมมีมติ)

ที่ประชุมสภา

หน่วยงาน

ผลการติดตาม
ข้อสังเกต
/ข้อเสนอแนะ

๓๔. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยี
ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๑
ข้อมูล (Data Science and Technology) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
พฤ. ๑๙ ก.ค. ๖๑
สังคม และสิ่งแวดล้อม" /คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี (ส่งข้อสังเกต ๒๓ ก.ค. ๖๑)
สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน

ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ

๓๕. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง "การเสริมสร้างความเป็นพลเมือง
ตามระบอบประชาธิปไตย" /คณะกรรมาธิการการเมือง

ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ

๓๖.

๓๗.

๓๘.

๓๙.

ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑
พฤ. ๒ ส.ค. ๖๑
(ส่งข้อสังเกต ๖ ส.ค. ๖๑)
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้าเสีย
ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๑
ในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ /คณะกรรมาธิการการ
พฤ. ๒ ส.ค. ๖๑
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(ส่งข้อสังเกต ๑๔ ส.ค. ๖๑)
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แผนการพัฒนาระบบโครงสร้าง
ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๑
พื้นฐานด้านโลจีสติกส์และการอานวยความสะดวกทางการค้า เพื่อ
ศ. ๓ ส.ค. ๖๑
รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ส่งข้อสังเกต ... ส.ค. ๖๑)
(SEZ) ของรัฐบาล /คณะกรรมาธิการการคมนาคม
(อยู่ระหว่างแก้ไขข้อสังเกต)
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายและแนวทางการส่งเสริมให้
ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๑
มวลชนมีการออกกาลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬา
ศ. ๓ ส.ค. ๖๑
/คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา
(ส่งข้อสังเกต ๖ ส.ค. ๖๑)
รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
ครั้งที่ ๕๑/๒๕๖๑
ทดแทนของภาครัฐในปัจจุบัน /คณะกรรมาธิการการพลังงาน
ศ. ๑๐ ส.ค. ๖๑
(ส่งข้อสังเกต ๒๑ ส.ค. ๖๑)

ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ
ข้อมูล ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑

๔๐. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาการบริหารระบบราชการ
ส่วนภูมภิ าคเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ /คณะกรรมาธิการการ
บริหารราชการแผ่นดิน

รอบการติดตามที่ ๖
ข้อมูลวันที่ ๒๐ ส.ค. ๖๑

เห็นชอบข้อสังเกต

รับทราบผล
ดาเนินการ

รอบการติดตามที่ ๕
ข้อมูลวันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑

ชื่อรายงานการพิจารณาศึกษา/คณะกรรมาธิการผู้เสนอรายงาน

รอบการติดตามที่ ๒
ข้อมูลวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๖๐
รอบการติดตามที่ ๓
ข้อมูลวันที่ ๒๓ ก.พ. ๖๑
รอบการติดตามที่ ๔
ข้อมูลวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๑

เรื่องที่

รอบการติดตามที่ ๑
ข้อมูลวันที่ ๒๗ พ.ย. ๖๐

วงรอบการติดตาม (ทุก ๖๐ วัน หรือตามที่
ที่ประชุมมีมติ)

ที่ประชุมสภา

หน่วยงาน

ครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๑
พฤ. ๒๓ ส.ค. ๖๑
(ส่งข้อสังเกต ๒๗ ส.ค. ๖๑)

ผลการติดตาม
ข้อสังเกต
/ข้อเสนอแนะ

ยังไม่แจ้งผล
การดาเนินการ
ตามข้อสังเกตฯ

คณะกรรมาธิการสามัญหรือวิสามัญ ตามข้อบังคับการประชุมสภา
หมายเหตุ : ๑. ข้อบังคับการประชุมสภา หมายถึง ข้อบังคับการประชุมสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วแต่กรณี
๒. คาอธิบายอักษรย่อหน่วยงาน
๑. สานักนายกรัฐมนตรี
: นร.
๒. กระทรวงกลาโหม
: กห.
๓. กระทรวงการคลัง
: กค.
๔. กระทรวงการต่างประเทศ
: กต.
๕. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
: กก.
๖. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
: พม.
๗. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
: กษ.
๘. กระทรวงคมนาคม
: คค.
๙. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
: ดศ.
๑๐. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
: ทส.
๑๑. กระทรวงพลังงาน
: พน.
๑๒. กระทรวงพาณิชย์
: พณ.
๑๓. กระทรวงมหาดไทย
: มท.
๑๔. กระทรวงยุติธรรม
: ยธ.
๑๕. กระทรวงแรงงาน
: รง.
๑๖. กระทรวงวัฒนธรรม
: วธ.
๑๗. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: วท.
๑๘. กระทรวงศึกษาธิการ
: ศธ.
๑๙. กระทรวงสาธารณสุข
: สธ.
๒๐. กระทรวงอุตสาหกรรม
: อก.
๒๑. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
: ทก.
๒๒. สานักงานตารวจแห่งชาติ
: สตช.
(ปัจจุบันเป็นเป็นดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)
๒๓. สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
: สคบ.
๓. เครื่องหมาย หมายถึง รายงานที่เสนอต่อที่ประชุมตามวงรอบการติดตามแต่ที่ประชุมไม่ได้มมี ติให้ทวงถาม
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๔. เครื่องหมาย หมายถึง รายงานที่เสนอต่อที่ประชุมตามวงรอบการติดตามและที่ประชุมมีมติให้ทวงถาม
๕. เครื่องหมาย  หมายถึง รายงานที่คณะรัฐมนตรีแจ้งผลการดาเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมายังสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว
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