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สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

โดยมหีน้าทีแ่ละอ�านาจตามรฐัธรรมนญูก�าหนด ได้แก่ งานด้านนติบัิญญตัเิกีย่วกบั 

การตรากฎหมาย พจิารณาร่างรฐัธรรมนญูแก้ไขเพิม่เตมิ พจิารณาร่างพระราชบัญญตั ิ

เพ่ือประกาศใช้เป็นกฎหมาย อนมุตัพิระราชก�าหนด และพจิารณาให้ความเหน็ชอบ 

หนังสอืสญัญากบันานาประเทศหรอืองค์การระหว่างประเทศ งานด้านการควบคุม

การบรหิารราชการแผ่นดนิ การเสนอญตัต ิการตัง้กระทูถ้าม และการด�าเนนิงานของ

คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการ งานด้านการแต่งตั้ง ให้ความเห็นชอบ  

ให้ค�าแนะน�า หรือการเลือกบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด 

นอกจากนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติยังมีภารกิจท่ีมิได้บัญญัติไว้ชัดเจน 

ในรัฐธรรมนูญ กล่าวคือ ภารกิจด้านการต่างประเทศ อาทิ การให้การรับรอง 

คณะทูตานุทูตและบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศ การเข้าร่วมการประชุม 

ในองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ รวมถึงการเดินทางไปเยือนและแลกเปล่ียน 

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรนิติบัญญัติกับนานาประเทศ เป็นต้น นอกเหนือจาก

หน้าที่และอ�านาจที่กล่าวมาข้างต้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติยังมีบทบาทส�าคัญ 

ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติท่ีดีของเยาวชน และประชาชน

ทั่วไปเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งกระตุ้น 

ให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง การแสดงความคิดเห็น อีกท้ังยังได้ลงพื้นที่ 

เพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนในระดับต่าง ๆ เพื่อเป็นสื่อกลางในการสะท้อน

ปัญหาและผลักดันไปสู่การปฏิบัติของฝ่ายบริหารและส่วนราชการ เพื่อน�าไปสู่

การแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนต่อไป

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติได้ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และเต็มก�าลังความสามารถ โดยหนังสือ “สรุปผลงาน 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติประจ�าปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒” ฉบับนี้ จะเป็นสื่อสะท้อน 

ให้เห็นถึงความทุ่มเทของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการปฏิบัติภารกิจ

หน้าที่เพื่อให้สมประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง อีกทั้ง 

ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินงานทางการเมือง ตลอดจนใช้เป็น 

หลักฐานอ้างอิงและศึกษาค้นคว้าต่อไป

ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
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สภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิเป็นองค์กรฝ่ายนติบิญัญตัิ

ทีม่บีทบาทส�าคญัในการวางรากฐานและผลกัดันการปฏริปู

ประเทศ เพื่อให้การเมืองการปกครองของประเทศไทย

มีธรรมาภิบาล มีความสุจริต โปร่งใส มีความก้าวหน้า

และพัฒนาไปอย่างมั่นคง ภายใต้การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข  

โดยรัฐธรรมนูญได้วางหลักให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

มหีน้าทีแ่ละอ�านาจในการตรากฎหมาย ควบคุมการบรหิาร

ราชการแผ่นดนิ และการให้ความเหน็ชอบในภารกจิส�าคญั

ของประเทศ รวมทั้งการสร้างความสัมพันธ์กับองค์กร

ระหว่างประเทศ ในรอบ ๙ เดือนที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติ

แห่งชาติได้พิจารณากฎหมายส�าคัญที่เป็นประโยชน ์

ให้กับประชาชนและประเทศชาติเป็นจ�านวนมาก อีกทั้ง

ยังได้มีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชน

ในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยด�าเนินการผ่านโครงการ

ส�าคัญต่าง ๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หนังสือ “สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” 

เป็นหนงัสอืทีร่วบรวมผลการด�าเนินงานของสภานิตบิญัญตัิ

แห่งชาติ ในรอบ ๙ เดือนที่ผ่านมา ทั้งงานด้านนิติบัญญัติ 

งานด้านกรรมาธิการ และงานด้านอื่น ๆ ซึ่งผลงาน 

เหล่านี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการท�าหน้าที่ของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลัก

ความถูกต้อง และค�านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชน

และประเทศชาติเป็นส�าคัญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือ

เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า และน�าไปใช้

อ้างองิได้ตามสมควร นอกจากน้ี ยงัเป็นการเผยแพร่ผลงาน

ของสภานิตบิญัญติัแห่งชาติตามบทบาทหน้าทีแ่ละอ�านาจ 

ให้สาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณสมาชิกสภานิติบัญญัต ิ

แห่งชาติ และบุคลากรของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

(ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย)

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สารจากประธาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจ 

เสียสละ ทุ ่มเท ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลัง 

ความสามารถ จนภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประสบผลส�าเร็จลุล่วงด้วยดีเสมอมา และขออาราธนา 

คุณพระศรีรัตนตรัย และอ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลาย  

อกีทัง้เดชะพระบารมแีห่งองค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว  

โปรดอภบิาลประทานพรให้ทกุท่าน จงประสบแต่ความสขุ  

ความเจรญิ มสีขุภาพสมบูรณ์แข็งแรง มคีวามเจรญิก้าวหน้า

ในหน้าที่ราชการ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนา 

เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๓ บัญญัติให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับ
ชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ท�าหน้าที่เป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ จึงเป็นองค์กรนิติบัญญัติที่มีบทบาทหน้าท่ีและ
อ�านาจที่ส�าคัญเกี่ยวกับการตรากฎหมาย การควบคุม 
การบริหารราชการแผ่นดิน การให้ความเหน็ชอบให้บุคคล
ด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย รวมถึงหน้าที่ในด้านอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ได้ท�าหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติได้อย่างครบถ้วน  
ภายใต้ยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปการเมือง ในห้วงเวลา
เปลี่ยนผ่าน โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคง สร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนการสร้างโอกาส
ความเสมอภาค สร้างความเท่าเทียมกันทางสังคม และ
เพื่อลดความเหลื่อมล�้า ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพยีง ในรอบ ๙ เดือนสดุท้ายทีผ่่านมาของการท�าหน้าที่
ฝ่ายนติบิญัญตั ิสภานิติบญัญัติแห่งชาติได้ให้ความเหน็ชอบ 
กฎหมายทีส่�าคญัหลายฉบบั โดยค�านงึถงึประโยชน์ส่วนรวม 
ของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม  
อาท ิพระราชบญัญตัภิาษทีีด่นิและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  

(นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย)

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง

สารจากรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง

พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจ
ฐานรากและสงัคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นอกจากการท�าหน้าท่ีตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้ว สภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ
ยงัได้ให้ความส�าคญักับการพฒันาระบอบประชาธปิไตยอนัมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจัดโครงการพัฒนา
ผู้น�านักประชาธิปไตยส�าหรับเยาวชนด้วยกระบวนการ 
ลูกเสือ และมีการจัดอบรมหลักสูตรโครงการเสริมสร้าง
ความพร้อมแก่ผู้น�าท้องถิ่น เป็นต้น

ผมขอขอบคณุเพือ่นสมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ  
ตลอดจนเพื่อนข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ 
รัฐสภาทุกท่าน ที่ได ้ช ่วยกันปฏิบัติหน้าที่ด ้วยความ
วิริยะอุตสาหะ จนเกิดผลงานเป็นท่ีประจักษ์ โดยยึดถือ
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส�าคัญ  
หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า การท�าหน้าท่ีของสมาชิกสภานติบัิญญตัิ 
แห่งชาติ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยไม่มีการปิดสมัย
ประชุม จะสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทในการปฏิบัติ
หน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่พร้อมขับเคล่ือน
น�าพาประเทศให้เดินหน้าตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ ได้ก�าหนดให้สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิท�าหน้าทีร่ฐัสภา  
สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา มีหน้าที่และอ�านาจด้าน
นิติบัญญัติ คือการตรากฎหมาย การควบคุมการบริหาร
ราชการแผ่นดิน รวมถึงภารกิจในการติดตามตรวจสอบการ
ด�าเนนิงานตามนโยบายของรฐับาลทีแ่ถลงต่อสภานติิบญัญัติ
แห่งชาติ ประกอบกับสถานการณ์ในปัจจุบัน องค์กรธุรกิจ
และภาคประชาชน อยูใ่นสภาวะทีจ่�าเป็นต้องเข้ามารบัรูแ้ละ 
มส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานของสภานติบิญัญตัแิห่งชาติด้วย  
ดังน้ัน เพื่อให้การปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าวบรรลุ
วตัถปุระสงค์ สภานติบิญัญตัแิห่งชาตจิงึได้ก�าหนดมาตรการ 
ในด้านต่าง ๆ  หลายประการ เพือ่ผลกัดนังานของสภานิติบญัญติั 
แห่งชาติในพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ ควบคู่กันไปกับการ 
ท�าหน้าทีภ่ายในของสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ

นอกจากนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้
ก�าหนดให้สภานติบิญัญตัแิห่งชาตเิป็นผูแ้ทนปวงชนชาวไทย
อกีบทบาทหนึง่ด้วย เพือ่ให้การปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าวมีความ
สมบูรณ์ตามทีก่ฎหมายก�าหนด จงึได้มกีารจดัโครงการสมาชกิ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนขึ้น โดยมีการริเริ่ม 
ลงพืน้ทีต่่าง ๆ  ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ เพือ่เป็นการรบัฟัง 
ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แต่ละ
จงัหวดั เผยแพร่บทบาท หน้าทีแ่ละอ�านาจของสภานติิบญัญติั
แห่งชาต ิ ตรวจสอบตดิตามการด�าเนนิงานตามนโยบายของ
รัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติไว้ รวมถึงเพื่อให้
ประชาชนมีส่วนร่วมกับการด�าเนินงานของสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาติ อนัจะน�าไปสูค่วามรูค้วามเข้าใจ และความร่วมมอื 
ในการด�าเนนิงานทางนติบิญัญตั ิ ตามสโลแกนทีว่่า “สะท้อน
ปัญหา น�าพาแก้ไข ห่วงใยประชา” ผ่านมาร่วม ๕ ปี เดนิทางรบัฟัง 
ปัญหาของประชาชนครบทัง้ ๗๗ จงัหวดั โดยปัญหาต่าง ๆ  
ทีไ่ด้รบัมาแก้ไขนัน้ ได้รบัความร่วมมอืเป็นอย่างดจีากสมาชกิ
สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิรฐับาล และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ สภานติบิญัญัตแิห่งชาติ
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย จดัโครงการสมาชกิสภานติิบญัญติั
แห่งชาตพิบประชาชนเพือ่สนบัสนนุโครงการไทยนยิม ยัง่ยนื 
ในชื่อโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน
ตามวถิไีทยนยิม ยัง่ยนื ตามนโยบายของรฐับาลเพือ่ร่วมมือ 
ในกจิการต่าง ๆ โดยเฉพาะกระบวนการด้านนติบิญัญตั ิและ
การส่งเสรมิประชาสมัพนัธ์ผลงานของรฐับาล 

สารจากรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

งานท่ีส�าคัญอีกด้านของสภานิติบัญญัติแห่งชาติคือ 
งานด้านวจิยั และงานด้านวชิาการ สภานิติบญัญติัแห่งชาติ  
โดยคณะกรรมการวิจัยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะ
กรรมการวิชาการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ผลักดันและ
สนับสนุนผลงานวิจัยและงานวิชาการที่มีประโยชน์เพื่อเป็น
ข้อมลูสนบัสนนุการท�างานของสมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 
และเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนงานด้านวิชาการและเผยแพร ่
ผลงานไปยงัองค์กรทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

ผมขอขอบคุณและขอแสดงความชื่นชมในความ 
เสียสละของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติทุกท่านในการ
ท�างานด้วยความมุ่งมั่นตลอดมา ตลอดจนผู้บริหารและ
ข้าราชการส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ปฏบิตัหิน้าทีส่�านักงาน
เลขาธกิารสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิ ทีไ่ด้ร่วมกนัปฏบิตัหิน้าที่ 
เพื่อองค์กรด้วยดีอย่างต่อเนื่องตลอดมา และขออ�านาจ 
คุณพระศรีรัตนตรัย ส่ิงศักด์ิสิทธิ์ ท้ังหลายในสากลโลก  
จงดลบนัดาลให้สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาตแิละเจ้าหน้าที่
ทุกท่านประสบแต่ความสุขกาย สุขใจ และมีพลานามัย
ที่สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนา 
ประเทศชาตสิบืไป

(นายพีระศักดิ์ พอจิต)

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง
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หน้าทีแ่ละอ�านาจของสภานิติบัญญติัแห่งชาติ
ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๖๐

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า  

“ในระหว่างทีย่งัไม่มีสภาผู้แทนราษฎรและวฒุสิภาตามรฐัธรรมนญูนี ้ให้สภานติิบญัญติัแห่งชาติทีต้ั่งขึน้ตามรฐัธรรมนญู

แห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ยังคงท�าหน้าที่รัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา 

ต่อไป…” ดังนั้น สภานิติบัญญัติแห่งชาติจึงมีหน้าที่และอ�านาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ดังต่อไปนี้

๑. หน้าที่และอ�านาจด้านนิติบัญญัติ

๑.๑) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

 เมื่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจากคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

แล้ว ให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญแต่ละฉบับ ในกรณีที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญใดไม่แล้วเสร็จ

ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นตามที่

คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอ

https://www.youtube.com/watch?v=vFYRQPVOWS4
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 ส�าหรับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้น มีจ�านวน ๑๐ ฉบับ ดังนี้

 (๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

 (๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา

 (๓) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

 (๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง

 (๕) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

 (๖) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมือง

 (๗) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน

 (๘) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

 (๙) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน

 (๑๐) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑.๒) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติภายใน

ระยะเวลาที่บัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

 (๑) ร่างพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นเพื่อด�าเนินการตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 

  (๑.๑) กฎหมายเพือ่การจดัตัง้กองทนุในการช่วยเหลอืผูข้าดแคลนทนุทรพัย์ตามมาตรา ๕๔ วรรคหก โดย

ต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา 

  (๑.๒) กฎหมายว่าด้วยแผนและข้ันตอนการด�าเนนิการปฏริปูประเทศ โดยต้องด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็และ

ประกาศใช้บังคับภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๙

  (๑.๓) การปรบัปรงุกฎหมายเกีย่วกบัหน้าท่ี อ�านาจ และภารกจิของต�ารวจ และปรบัปรงุกฎหมายเกีย่วกบั 

การบริหารงานบุคคลตามมาตรา ๒๕๘ ง. ด้านกระบวนการยุติธรรม (๔) โดยต้องด�าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี  

นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๐

  (๑.๔) กฎหมายตามมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศกึษา โดยให้คณะรฐัมนตรแีต่งตัง้คณะกรรมการเพือ่ด�าเนนิการ 

ศึกษาและจัดท�าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ และ 

ให้คณะกรรมการดังกล่าวด�าเนินการศึกษาและจัดท�าข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายให้แล้วเสร็จและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ภายใน ๒ ปี นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๖๑

 (๒) ร่างพระราชบัญญัติอื่น ๆ

  (๒.๑) การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและก�ากับการประกอบกิจการวิทยุ

กระจายเสยีง วิทยโุทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้คณะรฐัมนตรดี�าเนนิการแก้ไขเพิม่เตมิพระราชบัญญตันิี้  

และเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ตามรัฐธรรมนูญ 

มาตรา ๒๗๔

  (๒.๒) กฎหมายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติตามมาตรา ๖๕ วรรคสอง โดยก�าหนดให้คณะรัฐมนตรีด�าเนิน

การจดัให้มกีฎหมายนีใ้ห้แล้วเสรจ็ภายใน ๑๒๐ วนั นบัแต่วนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูนี ้และด�าเนนิการจดัท�ายทุธศาสตร์ชาติ 

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่วันที่กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๕
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  (๒.๓) กฎหมายตามมาตรา ๑๙๖ มาตรา ๑๙๘ และมาตรา ๒๔๘ วรรคสาม (กฎหมายเก่ียวกับการบรหิารงาน 

บุคคลของศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และองค์กรอัยการ) โดยให้คณะรัฐมนตรีเสนอกฎหมายดังกล่าวนี้ต่อสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติภายใน ๑ ปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๗

  (๒.๔) กฎหมายตามมาตรา ๕๘ (กฎหมายเกี่ยวกับการอนุญาตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรา ๖๒ 

(กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ) และมาตรา ๖๓ (กฎหมายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 

โดยก�าหนดให้คณะรฐัมนตรดี�าเนนิการให้หน่วยงานของรฐัทีค่ณะรฐัมนตรกี�าหนด ด�าเนนิการให้จดัท�าร่างกฎหมายดงักล่าว

ให้แลว้เสรจ็และเสนอต่อสภานติบิญัญตัแิห่งชาตภิายใน ๒๔๐ วนั นบัแต่วนัประกาศใช้รฐัธรรมนญูนี้ และให้สภานติบิญัญตัิ

แห่งชาติพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัตินั้น ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๘

๑.๓) การอนุมัติพระราชก�าหนด

 สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอ�านาจในการพิจารณาอนุมัติพระราชก�าหนด ดังนี้

 (๑) พระราชก�าหนดทั่วไป (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๒)

 (๒) พระราชก�าหนดเกี่ยวด้วยภาษีอากรหรือเงินตรา (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๗๔) 

๒. หน้าที่และอ�านาจด้านการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีหน้าที่และอ�านาจในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนี้

๒.๑) การตั้งกระทู้ถาม

 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีสิทธิตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีในเรื่องใดเก่ียวกับงานในหน้าท่ีโดยจะถามเป็น

หนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๐)

๒.๒) การตั้งคณะกรรมาธิการ

 สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอ�านาจเลือกสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญ และมีอ�านาจเลือกบุคคลผู้เป็น

สมาชิกหรือมิได้เป็นสมาชิกตั้งเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ หรือคณะกรรมาธิการร่วมกัน เพื่อกระท�ากิจการ พิจารณา 

สอบหาข้อเทจ็จรงิ หรอืศึกษาเรือ่งใด ๆ  และรายงานให้สภาทราบตามระยะเวลาท่ีสภาก�าหนด การกระท�ากจิการ การสอบหา 

ข้อเท็จจริง หรือการศึกษา ต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ�านาจของสภา และหน้าที่และอ�านาจตามที่ระบุไว้ในการ 

ตั้งคณะกรรมาธิการก็ดี ในการด�าเนินการของคณะกรรมาธิการก็ดี ต้องไม่เป็นเรื่องซ�้าซ้อนกัน ในกรณีที่การกระท�ากิจการ  

การสอบหาข้อเท็จจริง หรือการศึกษาในเรื่องใดมีความเกี่ยวข้องกันให้เป็นหน้าที่ของประธานสภาที่จะต้องด�าเนินการให้

คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องทุกชุดร่วมกันด�าเนินการ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๒๙)
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๓. หน้าทีแ่ละอ�านาจให้ความเหน็ชอบให้บคุคลด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ  ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนญู
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีหน้าที่และอ�านาจใน

การพิจารณาให้ความเห็นชอบให้บุคคลด�ารงต�าแหน่ง ดังต่อไปนี้

 (๑) ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๐๔)

 (๒) กรรมการการเลือกตั้ง (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๒)

 (๓) ผู้ตรวจการแผ่นดิน (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๒๘)

 (๔) กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๒)

 (๕) กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๓๘) 

 (๖) ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๑)

 (๗) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๖) 

๔. หน้าที่และอ�านาจในกรณีที่รัฐธรรมนูญก�าหนดให้รัฐสภาประชุมร่วมกัน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕๖ ได้บัญญัติว่า ในกรณีต่อไปนี้ ให้รัฐสภาประชุม

ร่วมกัน

 (๑) การให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ตามมาตรา ๑๗

 (๒) การปฏิญาณตนของผู้ส�าเร็จราชการแทนพระองค์ต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๙

 (๓) การรับทราบการแก้ไขเพิ่มเติมกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ ตาม 

มาตรา ๒๐ 

 (๔) การรับทราบหรือให้ความเห็นชอบในการสืบราชสมบัติตามมาตรา ๒๑ 

 (๕) การให้ความเห็นชอบในการปิดสมัยประชุมตามมาตรา ๑๒๑

 (๖) การเปิดประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๒๒

 (๗) การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๑๓๒ 

 (๘) การปรึกษาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติใหม่ตามมาตรา ๑๔๖

 (๙) การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างพระราชบัญญัติที่ตกไปตามมาตรา ๑๔๗

 (๑๐) การเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา ๑๕๕ และมาตรา ๑๖๕

 (๑๑) การตราข้อบังคับการประชุมรัฐสภาตามมาตรา ๑๕๗

 (๑๒) การแถลงนโยบายตามมาตรา ๑๖๒

 (๑๓) การให้ความเห็นชอบในการประกาศสงครามตามมาตรา ๑๗๗

 (๑๔) การรับฟังค�าชี้แจงและการให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามมาตรา ๑๗๘

 (๑๕) การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามมาตรา ๒๕๖

 (๑๖) กรณีอื่นตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
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หมายเหตุ : ข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หน้าที่และอ�านาจของ สนช.

จ�านวน 

๑๕๑
ฉบับ

จ�านวน 

๑๕
เรื่อง

จ�านวน 

๑๕
กระทู้

จ�านวน 

๑๘๒
เรื่อง

จ�านวน 

๒
ฉบับ

จ�านวน 

๑๓
เรื่อง

จ�านวน 

๓
ครั้ง

การพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ

การอนุมัติพระราชก�าหนด

การเสนอญัตติ

การให้ความเห็นชอบ  
ให้ค�าแนะน�า  
หรือการเลือกบุคคล 
ให้ด�ารงต�าแหน่ง

การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หนังสือสัญญากับนานาประเทศ 

หรือองค์การระหว่างประเทศ

การตอบกระทู้ถามทั่วไป

การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ



• การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

• การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

• การอนุมัติพระราชก�าหนด

• การพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา 
กับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ

• การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ 

งานด้านนิติบัญญัติ

ส่วนที่

n L a
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งานด้านนิติบัญญัติ

๒

๑

๓
๔

๕

18

ร่างพระราชบัญญัติ

ร่างพระราชบัญญัติ 
ประกอบ รธน.

เรื่องอื่น ๆ

พระราชก�าหนด

หนังสือสัญญากับนานาประเทศ 
หรือองค์การระหว่างประเทศ

จ�านวน

๑๕๑
ฉบับ

จ�านวน

๒
ฉบับ

จ�านวน

๑๕
เรื่อง

จ�านวน

๑๘๒
เรื่อง

• ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว ๑๓๙ ฉบับ

• คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว ๔ ฉบับ

• อยู่ระหว่างพิจารณาในวาระที่สอง ๕ ฉบับ

• รอบรรจุเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่หนึ่ง ๑ ฉบับ

• คณะรัฐมนตรีมีมติชะลอการพิจารณา ๒ ฉบับ -ไม่มี-

• รายงานประจ�าปี ๓๙ เรื่อง

• รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ๕๔ เรื่อง

• รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมาธิการ ๗๙ เรื่อง

• ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา 

เพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม ๑๐ เรื่อง
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การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

-ไม่มี-

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ร่างพระราชบัญญัติ

๑. สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว (๑๓๙ ฉบับ) 

๑.๑ ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (๑๓๓ ฉบับ)

 ๑) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๒) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๓) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๔) ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้า พ.ศ. .... 

 ๕) ร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... 

 ๖) ร่างพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. .... 

 ๗) ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... 

 ๘) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการจ�าหน่ายที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย ในท้องที่ต�าบลคลองประเวศ อ�าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พ.ศ. .... 

 ๙) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๑๐) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. .... 

 ๑๑) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๑๒) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๑๓) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๑๔) ร่างพระราชบัญญัติต�ารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๑๕) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๑๖) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
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 ๑๗) ร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ

โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๑๘) ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานต�ารวจศาล พ.ศ. ....

 ๑๙) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ทางอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ)

 ๒๐) ร่างพระราชบัญญัติส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 

 ๒๑) ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๒๒) ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๒๓) ร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๒๔) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๒๕) ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. .... 

 ๒๖) ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. .... 

 ๒๗) ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๒๘) ร่างพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๒๙) ร่างพระราชบัญญัติสุขภาพจิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๓๐) ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๓๑) ร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๓๒) ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๓๓) ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การเทียบต�าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการที่เทียบเท่าอธิบดี พ.ศ. .... 

 ๓๔) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๓๕) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... 

 ๓๖) ร่างพระราชบัญญัติทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. .... 

 ๓๗) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๓๘) ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงหลักเกณฑ์การควบคุมการประกอบกิจการ

โรงงาน)

 ๓๙) ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 

 ๔๐) ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๔๑) ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๔๒) ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. ....

 ๔๓) ร่างพระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
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 ๔๔) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนและการได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. .... 

 ๔๕) ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๔๖) ร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. .... 

 ๔๗) ร่างพระราชบัญญัติการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. .... 

 ๔๘) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๔๙) ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

 ๕๐) ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. .... 

 ๕๑) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การจัดเก็บภาษีเงินได้จากการ

ลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม)

 ๕๒) ร่างพระราชบญัญตัลิขิสทิธิ ์(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (ข้อยกเว้นการละเมดิลขิสทิธิเ์พือ่ประโยชน์ของคนพกิาร)

 ๕๓) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 ๕๔) ร่างพระราชบญัญติัจัดต้ังศาลปกครองและวธิพีจิารณาคดปีกครอง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (ปรบัปรงุกฎหมาย

ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และปรับปรุงการพิจารณาพิพากษาคดีและการบริหารจัดการคดีของศาลปกครอง)

 ๕๕) ร่างพระราชบัญญัติเอกสิทธิ์และความคุ้มกันส�าหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่าง

ประเทศในประเทศไทย พ.ศ. .... 

 ๕๖) ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๕๗) ร่างพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ....

 ๕๘) ร่างพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ....

 ๕๙) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๖๐) ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ....

 ๖๑) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณาและสืบพยานลับหลังจ�าเลย กระบวนพิจารณากรณีจ�าเลยหลบหนี 

และค่าใช้จ่ายในการส่งส�าเนาค�าฟ้อง)

 ๖๒) ร่างพระราชบญัญติัแก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การวนิจิฉยั

ปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่ฯ)

 ๖๓) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ให้อ�านาจ ก.บ.ศ. ก�าหนด

ระเบียบเกี่ยวกับเบี้ยประชุมฯ)

 ๖๔) ร่างพระราชบญัญัติคุ้มครองการด�าเนนิงานของส�านกังานเศรษฐกจิและการค้าฮ่องกงประจ�าประเทศไทย 

พ.ศ. ....

 ๖๕) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (e-payment) 

 ๖๖) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 



สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

22

 ๖๗) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (การค�านวณทรัพย์สินเป็น 

เงินตราต่างประเทศฯ)

 ๖๘) ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รถของส�านักงานเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ)

 ๖๙) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (จัดตั้งกรมการขนส่งทางราง) 

 ๗๐) ร่างพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๗๑) ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๗๒) ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๗๓) ร่างพระราชบญัญัติแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชก�าหนดบรษิทับรหิารสนิทรพัย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 ๗๔) ร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษเีพือ่สนบัสนนุการ

บริจาคให้แก่พรรคการเมือง)

 ๗๕) ร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครองประชาชนในการท�าสญัญาขายฝากท่ีดนิเพือ่เกษตรกรรมหรอืท่ีอยูอ่าศยั พ.ศ. .... 

 ๗๖) ร่างพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๗๗) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. .... 

 ๗๘) ร่างพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. .... 

 ๗๙) ร่างพระราชบญัญัติการควบคุมสินค้าท่ีเกีย่วข้องกบัการแพร่ขยายอาวธุท่ีมอีานภุาพท�าลายล้างสงู พ.ศ. ....

 ๘๐) ร่างพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ....

 ๘๑) ร่างพระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ....

 ๘๒) ร่างพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. ....

 ๘๓) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีเกี่ยวกับอ�านาจหน้าท่ีของผู้ท�าการแทน  

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต�าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .... 

 ๘๔) ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๘๕) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๘๖) ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....

 ๘๗) ร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

 ๘๘) ร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

 ๘๙) ร่างพระราชบัญญัติส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

 ๙๐) ร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. .... 

 ๙๑) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. ....

 ๙๒) ร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. .... 

 ๙๓) ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการก�ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....
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 ๙๔) ร่างพระราชบญัญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอดุหนนุซ่ึงสนิค้าจากต่างประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

 ๙๕) ร่างพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการบังคับทางปกครอง) 

 ๙๖) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. .... 

 ๙๗) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ....

 ๙๘) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. .... 

 ๙๙) ร่างพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ....

 ๑๐๐) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๑๐๑) ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... 

 ๑๐๒) ร่างพระราชบัญญัติยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มภาษีอากร และความรับผิดทางอาญา เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ....

 ๑๐๓) ร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ๑๐๔) ร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (การจดัเกบ็ภาษเีงนิได้นติบิคุคล)

 ๑๐๕) ร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษเีพือ่สนบัสนนุการ

มีบุตร)

 ๑๐๖) ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๑๐๗) ร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลแพ่งมีนบุรี ศาลอาญาตลิ่งชัน  

ศาลอาญาพระโขนง และศาลอาญามีนบุรี พ.ศ. ….

 ๑๐๘) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๑๐๙) ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....

 ๑๑๐) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๑๑๑) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๑๑๒) ร่างพระราชบัญญัติส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๑๑๓) ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....

 ๑๑๔) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๑๑๕) ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๑๑๖) ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท�าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ....

 ๑๑๗) ร่างพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ....

 ๑๑๘) ร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ....

 ๑๑๙) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

 ๑๒๐) ร่างพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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 ๑๒๑) ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ....

 ๑๒๒) ร่างพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....

 ๑๒๓) ร่างพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๑๒๔) ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๑๒๕) ร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ....

 ๑๒๖) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

พ.ศ. ๒๕๖๒

 ๑๒๗) ร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....

 ๑๒๘) ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๑๒๙) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๑๓๐) ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

 ๑๓๑) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๑๓๒) ร่างพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๑๓๓) ร่างพระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. ....

๑.๒ ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ (๔ ฉบับ)

 ๑) ร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ....

 ๒) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ขยาย

อตัราโทษจ�าคกุในคดทีีจ่ะต้องเรยีกประกนัและหลกัประกนัในการปล่อยชัว่คราวผูต้้องหาหรอืจ�าเลย และแก้ไขเพิม่เตมิการ 

ใช้สทิธฟ้ิองร้องด�าเนินคดีหรอืการด�าเนินกระบวนพจิารณาในคดอีาญา) (คณะรฐัมนตร ีและนายมหรรณพ เดชวทิกัษ์ กบัคณะ  

รวม ๔๑ คน เป็นผู้เสนอ)

 ๓) ร่างพระราชบญัญติัพลงังานนวิเคลยีร์เพือ่สนัต ิ(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (คณะรฐัมนตร ีและนายเจตน์ ศริธรานนท์  

กับคณะ รวม ๔๖ คน เป็นผู้เสนอ)

 ๔) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ปรับปรุงบทบัญญัติความผิด

เกี่ยวกับเพศ) (คณะรัฐมนตรี และนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ กับคณะ รวม ๔๗ คน เป็นผู้เสนอ)

๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้เสนอ (๑ ฉบับ)

 - ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (นายสมชาย แสวงการ กับคณะ รวม ๔๔ คน  

เป็นผู้เสนอ)

๑.๔ ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  

เป็นผู้เสนอ (๑ ฉบับ)

 - ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (๔ ฉบับ) 

๒.๑ บรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ค้างการพิจารณา (๑ ฉบับ)

 - ร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. ....

๒.๒ รอบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๓ ฉบับ)

 ๑) ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....

 ๒) ร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... 

 ๓) ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ)

๓. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการในวาระที่สอง (๕ ฉบับ)

- ร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ (๕ ฉบับ)

 ๑) ร่างพระราชบัญญัติสถาบันภูมิราชธรรม พ.ศ. .... 

 ๒) ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมมาตรฐานผู้ฝึกสอนกีฬาและผู้ตัดสินกีฬา พ.ศ. .... 

 ๓) ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 

 ๔) ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ....

 ๕) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการวิจัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๔. รอบรรจรุะเบียบวาระการประชมุสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิเพือ่ให้ทีป่ระชมุพจิารณาในวาระทีห่นึง่  
(๑ ฉบับ)

- ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร พ.ศ. .... (การก�าหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอน

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา ๔๙ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร) (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ)

๕. คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ แล้วมีมติเห็นควรชะลอการพิจารณา (๒ ฉบับ)

- ร่างพระราชบัญญัติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้เสนอ (๒ ฉบับ)

 ๑) ร่างพระราชบญัญตัป้ิองกนัการทารณุกรรมและการจดัสวสัดภิาพสตัว์ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (นายวลัลภ ตงัคณานรุกัษ์  

กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

 ๒) ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
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การอนุมัติพระราชก�าหนด
การอนุมัติพระราชก�าหนด

- สภานิติบัญญัติแห่งชาติอนุมัติแล้ว (๒ ฉบับ)
๑. พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. พระราชก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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การพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา 
กับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ 
การพิจารณาให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญากับนานาประเทศ

หรือองค์การระหว่างประเทศ (๑๕ เรื่อง)

 ๑) พิธีสารเพื่อแก้ไขภาคผนวก ๒ และภาคผนวก ๕ ของความตกลงการค้าเสรีไทย - ออสเตรเลีย (คณะรัฐมนตรี
เป็นผู้เสนอ)

 ๒) ร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ)

 ๓) สนธสิญัญาว่าด้วยลขิสทิธิข์ององค์การทรพัย์สนิทางปัญญาโลก (WCT) (คณะรฐัมนตรเีป็นผูเ้สนอ) (ตามมาตรา 
๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

 ๔) ร่างพธิสีารฉบบัที ่๑ เพือ่แก้ไขความตกลงการค้าสนิค้าของอาเซยีน (คณะรฐัมนตรเีป็นผูเ้สนอ) (ตามมาตรา ๑๗๘  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

 ๕) กฎถิ่นก�าเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน

 ๖) ให้ความเห็นชอบพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ ๒

 ๗) ให้ความเห็นชอบพิธีสารแก้ไขเพิ่มเติมความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียน ฉบับที่ ๓ 

 ๘) ให้ความเห็นชอบพิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดท่ี ๑๐ ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลง 
ว่าด้วยบริการของอาเซียน

 ๙) ร่างพิธีสารอนุวัติข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ ๑๐ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน และ
ข้อผูกพันเปิดตลาดบริการชุดที่ ๑๐ ของไทย ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน 

 ๑๐) หนังสือของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย ถึงกระทรวงการต่างประเทศ  
ที่ TCE/PU 446 (18) ลงวันที่ ๕ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๘ และร่างหนังสือกระทรวงการต่างประเทศถึงสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าประเทศไทย เพื่อตอบหนังสือสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ประจ�าประเทศไทย ถึงกระทรวงการต่างประเทศ ที่ TCE/PU 446 (18) ลงวันที่ ๕ กันยายน ค.ศ. ๒๐๑๘ 

 ๑๑) อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี ๑๘๘ ว่าด้วยการท�างานในภาคการประมง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(ค.ศ. ๒๐๐๗) 

 ๑๒) ร่างพธิสีารฉบบัทีห่นึง่เพือ่แก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกจิทีค่รอบคลมุความตกลงต่าง ๆ   
ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น 

 ๑๓) ร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียน 

 ๑๔) พธิสีาร ๓ ว่าด้วยสทิธกิารท�าการบนิโดยใช้ชือ่เทีย่วบนิร่วมกนัระหว่างจดุต่าง ๆ  ภายในอาณาเขตแห่งรฐัสมาชกิ
อาเซียนใด ๆ 

 ๑๕) พิธีสาร ๔ ว่าด้วยสิทธิการท�าการบินเชื่อมจุดระหว่างจุดต่าง ๆ ภายในอาณาเขตแห่งรัฐสมาชิกอาเซียนใด ๆ 
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การพิจารณาเรื่องอื่น ๆ 
รายงานประจ�าปี 

- รับทราบแล้ว (๓๙ เรื่อง)
 ๑) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม ส�านักงานประกันสังคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๘ และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

 ๒) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม ส�านักงานประกันสังคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๐

 ๓) รายงานประจ�าปี ๒๕๕๙ ของสถาบันพระปกเกล้า

 ๔) รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐ ของสถาบันพระปกเกล้า

 ๕) รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 ๖) รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติด

 ๗) รายงานผลการปฏบิตังิานของส�านกังานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๘) รายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 

แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

 ๙) รายงานของผูส้อบบญัชแีละงบการเงนิกองทนุจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีก่รมโยธาธกิารและผงัเมอืง กระทรวง

มหาดไทย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

 ๑๐) รายงานของผูส้อบบญัชแีละงบการเงนิกองทนุจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีก่รมโยธาธกิารและผงัเมอืง กระทรวง

มหาดไทย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

 ๑๑) รายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง 

ราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑)

 ๑๒) รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี ๒๕๖๐ ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไทย 

 ๑๓) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ส�านักงานศาลยุติธรรม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

 ๑๔) รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ตามมาตรา ๑๘ (๑๒) 

แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕)

 ๑๕) รายงานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ประจ�าปี ๒๕๖๐ (ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท�าด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐)

 ๑๖) รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๘)

 ๑๗) รายงานการเงินแผ่นดิน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 ๑๘) รายงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะกรรมการก�ากบักจิการพลงังาน และส�านกังานคณะกรรมการ

ก�ากับกิจการพลังงาน 

 ๑๙) รายงานสรุปผลการด�าเนินงานในภาพรวมของทุนหมุนเวียน ประจ�าปีบัญชี ๒๕๖๐ 

 ๒๐) รายงานกิจการประจ�าปี งบดุล บัญชีก�าไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 ๒๑) รายงานกิจการประจ�าปี งบดุล บัญชีก�าไรและขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ส�าหรับปีสิ้นสุด

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 ๒๒) รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐ ของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 ๒๓) รายงานผลการด�าเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ 

ที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจ�าปี ๒๕๖๑ 

 ๒๔) รายงานกิจการประจ�าปี งบดุล บัญชีก�าไรและขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

แห่งประเทศไทย ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 ๒๕) รายงานการตรวจสอบส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ๒๖) รายงานการเงินแผ่นดิน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ๒๗) รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐ ของกองทุนการออมแห่งชาติ 

 ๒๘) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

 ๒๙) รายงานการเงินแผ่นดิน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๓๐) รายงานผูต้รวจการแผ่นดิน ประจ�าปี ๒๕๖๑ (ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึง่ แห่งพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู

ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐)

 ๓๑) รายงานการตรวจสอบงบการเงนิส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๗ ของส�านกังานคณะกรรมการกจิการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน

ของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ส�าหรับปี ๒๕๕๗  

(ตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)

 ๓๒) รายงานการตรวจสอบงบการเงนิส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่๓๑ ธนัวาคม ๒๕๕๘ ของส�านกังานคณะกรรมการกจิการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน

ของส�านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ส�าหรับปี ๒๕๕๘  

(ตามมาตรา ๖๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก�ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓)

 ๓๓) รายงานประจ�าปี ๒๕๕๙ ของศาลรัฐธรรมนูญ (ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

พ.ศ. ๒๕๔๒)

 ๓๔) รายงานประจ�าปี ๒๕๖๑ ของผู้ตรวจการแผ่นดิน (ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐)
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 ๓๕) รายงานผลการปฏิบัติงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐  

(ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑)

 ๓๖) รายงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติแห่งชาติ  

(ตามมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑)

 ๓๗) รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ�าปี ๒๕๖๑ และรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ตามมาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๕ แห่ง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐)

 ๓๘) รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและส�านักงานศาลปกครอง ๒๕๖๐ (ตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราช

บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒)

 ๓๙) รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ตามมาตรา ๒๒ (๘) 

แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐)

รายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (๕๔ เรื่อง)

๑. รายงานที่คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (๕๓ เรื่อง)

๑) คณะกรรมาธิการการเมือง (๒ เรื่อง)

 (๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตย” 

 (๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม: ทัศนะของผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง

๒) คณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน (๓ เรื่อง)

 (๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาการบริหารระบบราชการส่วนภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ 

 (๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.)

 (๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของส�านักบริหารยุทธศาสตร ์

กลุ่มจังหวัด (The Office of Strategy Management (OSM)) 

๓) คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น (๒ เรื่อง)

 (๑) รายงานการพจิารณาศกึษา เรือ่ง แนวทางการปฏริปูองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบทัว่ไป : ด้านภารกจิ

และการจัดตั้ง การบริหารการคลัง การบริหารงานบุคคล และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 (๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สหการกับการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น 

๔) คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา (๘ เรื่อง)

 (๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง นโยบายและแนวทางการส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก�าลังกายและ 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา 



ประจ�าปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

31

 (๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเรียนอาชีวศึกษา 

 (๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีวศึกษาเกษตร 

 (๔) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร : การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

เน้นฐานสมรรถนะที่ท�าให้อาชีวศึกษาไทยมีคุณภาพ

 (๕) รายงานการพจิารณาศกึษา เรือ่ง ข้อเสนอเชงินโยบายในการจดัหลกัสตูรและกระบวนการเรยีนรูต้ามศาสตร์

พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน 

 (๖) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปรับตัวของอุดมศึกษาไทยต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 (๗) รายงานการพจิารณาศกึษา เรือ่ง ข้อเสนอเชงินโยบายการพฒันากฬีารกับีฟ้ตุบอลให้มคีวามเข้มแขง็มากขึน้ 

 (๘) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชน และ

สมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

๕) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข (๔ เรื่อง)

 (๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการแพทย์แผนไทย : แนวทางการ 

ส่งเสริมและบูรณาการ 

 (๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ” 

 (๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาด้านสุขภาพในการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบองค์รวม 

 (๔) รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง การจัดท�ากฎหมายรองรับการพัฒนามาตรฐานข้อมูลและการจัดการ

สารสนเทศระบบบริการสุขภาพในยุคดิจิทัล 

๖) คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (๘ เรื่อง) 

 (๑) รายงานการพจิารณาศกึษา เรือ่ง บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กบัการส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพ

ชีวิตคนพิการ 

 (๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุไทย

 (๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สรุปผลการด�าเนินงานในรอบ ๕ ปี คณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็ก และ

เยาวชน (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒) 

 (๔) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การผนวกรวมประเด็นคนพิการเข้ากับการพัฒนากระแสหลัก (Disability 

Inclusive Development: DID) 

 (๕) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งและการด�าเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป 

 (๖) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดบริการส�าหรับคนพิการทางจิตสังคมตามหลักการของ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 

 (๗) รายงานการพจิารณาศกึษา เรือ่ง ประเดน็การจดัสภาพแวดล้อมสาธารณะทีท่กุคนเข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้  

(Accessibility for All Act : AAA) 

 (๘) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง รายงานผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี (ระหว่างปี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒) 
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๗) คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และกิจการต�ารวจ (๕ เรื่อง)

 (๑) รายงานผลการพิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา

คดีปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 (๒) รายงานผลการพิจารณาศึกษาระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา

คดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 (๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน 

 (๔) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมไทย

 (๕) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการด�าเนินการเพื่อให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่ 

และโดยสารรถจักรยานยนต์

๘) คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว (๒ เรื่อง)

 (๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนสู่ความมั่นคงยั่งยืน 

 (๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

๙) คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดท�า

ร่างรัฐธรรมนูญ (๒ เรื่อง)

 (๑) รายงานสรปุผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมาธกิารสามญัพจิารณาศกึษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็น 

เพื่อประกอบการพิจารณาจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ ๑ (กระบวนการจัดท�าและการเสนอความเห็นประกอบการจัดท�า 

ร่างรัฐธรรมนูญ) 

 (๒) รายงานสรปุผลการด�าเนนิงานของคณะกรรมาธกิารสามญัพจิารณาศกึษา เสนอแนะ และรวบรวมความเห็น

เพื่อประกอบการพิจารณาจัดท�าร่างรัฐธรรมนูญ เล่มที่ ๒ (กระบวนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ตามบทเฉพาะกาล มาตรา ๒๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐) 

๑๐) คณะกรรมาธิการการพลังงาน (๓ เรื่อง)

 (๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของภาครัฐในปัจจุบัน

 (๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ทิศทางการใช้พลังงานฟอสซิลของไทยในอนาคต กรณีถ่านหิน

 (๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเตรียมความพร้อมต่อนวัตกรรม Blockchain ทางเลือกใหม่ของ 

ผู้ใช้ไฟฟ้า

๑๑) คณะกรรมาธิการการคมนาคม (๖ เรื่อง)

 (๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แผนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และการ 

อ�านวยความสะดวกทางการค้าเพือ่รองรบัเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) และเขตเศรษฐกจิพเิศษ (SEZ) ของรฐับาล

 (๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบิน

ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน)

 (๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสร้างความปลอดภัยทางถนน

 (๔) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมของท้องถิ่น 
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 (๕) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ขนส่งสินค้าทางอากาศ

 (๖) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติด้านโลจิสติกส์ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

๑๒) คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ (๒ เรื่อง)

 (๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ภาพรวมของยางพาราทั้งระบบ

 (๒) รายงานผลการติดตามผลการด�าเนินการของภาครัฐภายหลังจากประเทศไทยได้รับการปลดใบเหลืองจาก

กรณีการท�าประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing) 

จากสหภาพยุโรป (EU)

๑๓) คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๓ เรื่อง)

 (๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาวิกฤตน�้าเสียในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ 

 (๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาวิกฤตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 (๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

๑๔) คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน (๓ เรื่อง)

 (๑) รายงานการพจิารณาศกึษา เรือ่ง การส่งออกของไทยและอตัราการขยายตวัการส่งออกของไทยเปรยีบเทยีบ

กับสมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียน

 (๒) รายงานการพจิารณาศึกษา เรือ่ง แนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในยคุสงัคมผูส้งูอาย ุกรณศีกึษา 

การน�าผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบแรงงาน 

 (๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือส�าหรับภาคอุตสาหกรรม 

๒. รายงานที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (๑ เรื่อง)

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง  

ขนาดเล็ก และขนาดย่อย (๑ เรื่อง)

- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก  

และขนาดย่อย 

รายงานผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมาธิการ (๗๙ เรื่อง)

๑. ผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ (๓๘ เรื่อง)

 ๑) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

การบริหารการแก้ไขบ�าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิด 



สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

34

 ๒) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศพิจารณาร่าง 

พระราชบัญญัติคุ้มครองการด�าเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย พ.ศ. .... 

 ๓) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

การยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....

 ๔) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง 

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๕) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ....

 ๖) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๗) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๘) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๙) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ระเบยีบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยติุธรรม (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... พจิารณาพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวธิพีจิารณา

คดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๑๐) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....

 ๑๑) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

การจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ....

 ๑๒) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. ....

 ๑๓) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. ....

 ๑๔) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๑๕) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๑๖) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๑๗) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....



ประจ�าปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

35

 ๑๘) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ....

 ๑๙) ผลการพิจารณาพร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและ 

การจดัสวสัดภิาพสตัว์ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (นายวลัลภ ตงัคณานรุกัษ์ กบัคณะ เป็นผูเ้สนอ) ซึง่คณะรฐัมนตรขีอรบัไปพจิารณา

ก่อนรับหลักการตามข้อบังคับข้อ ๑๑๓ วรรคหนึ่ง

 ๒๐) ผลการพิจารณาพร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

(พลเอก อดลุยเดช อนิทะพงษ์ กบัคณะ เป็นผูเ้สนอ) ซ่ึงคณะรฐัมนตรขีอรบัไปพจิารณาก่อนรบัหลกัการตามข้อบังคบั ข้อ ๑๑๓

 ๒๑) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๒๒) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ....

 ๒๓) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์ของคนพิการ)

 ๒๔) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

การบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๒๕) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบ 

บริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (เกี่ยวกับเบี้ยประชุมส�าหรับข้าราชการตุลาการซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่

ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา)

 ๒๖) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. ....

 ๒๗) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ....

 ๒๘) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. .... 

 ๒๙) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (หลักเกณฑ์การไต่สวนมูลฟ้อง การพิจารณา

และสืบพยานลับหลังจ�าเลย และค่าธรรมเนียม)

 ๓๐) ผลการด�าเนินงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๓๑) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

คุ้มครองการด�าเนินงานของส�านักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจ�าประเทศไทย พ.ศ. ....

 ๓๒) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์เก่ียวกับการปล่อย

ชั่วคราว และการใช้สิทธิฟ้องร้องด�าเนินคดีหรือด�าเนินกระบวนพิจารณาในคดีอาญา)
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 ๓๓) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๓๔) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (e-payment)

 ๓๕) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การค�านวณทรัพย์สินเป็นเงินตราต่างประเทศฯ)

 ๓๖) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๓๗) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชก�าหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๓๘) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

เงินทดแทน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๒. ผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการตามรายงาน 
การพิจารณาศึกษาเรื่องต่าง ๆ (๔๐ เรื่อง)

 ๑) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ

การท่องเทีย่ว เรือ่ง การบงัคบัใช้กฎหมายคุม้ครองมรดกทางวฒันธรรมทีจ่บัต้องได้ กรณศีกึษาการบงัคบัใช้กฎหมายว่าด้วย

โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

 ๒) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง 

ระบบข้อมูลการบริหารราชการแผ่นดินแบบประชารัฐ

 ๓) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง  

ข้อเสนอเชิงนโยบายในการบริหารจัดการกิจการลูกเสืออย่างมีประสิทธิภาพ

 ๔) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง  

ระบบการผลิตและพัฒนาครู

 ๕) ผลการด�าเนินการของคณะรฐัมนตรีตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารการเมอืง เรือ่ง รายงาน

การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติมาตรการติดตามทรัพย์สินของรัฐคืนจากการเอาไปโดยมิชอบ พ.ศ. ....

 ๖) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง 

โครงการอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาวะและการเจริญเติบโตของนักเรียน

 ๗) ผลการพจิารณาของคณะรฐัมนตรตีามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารการปกครองท้องถิน่ เรือ่ง การปฏิรูป

รูปแบบการปกครองท้องถิ่นของเมืองท่องเที่ยว

 ๘) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรตีามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารการสงัคม เดก็ เยาวชน สตร ีผูส้งูอายุ  

คนพกิาร และผูด้้อยโอกาส เรือ่ง สภาพปัญหาและผลกระทบทีเ่กดิจากการเล่นกฬีาในกลุม่เดก็ กรณศีกึษาการเล่นกฬีามวย 

ในกลุ่มเด็ก
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 ๙) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและ 

การกีฬา เรื่อง แนวทางการบริหารการอุดมศึกษา : การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา

 ๑๐) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี  

ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรื่อง สิทธิของผู้ต้องขังหญิง การคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ�า  

และการน�าข้อก�าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ไปสู่การปฏิบัติ

 ๑๑) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง 

นโยบายและแนวทางการส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก�าลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา 

 ๑๒) ผลการด�าเนนิการของคณะรฐัมนตรตีามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารการปกครองท้องถ่ิน เรือ่ง การถ่ายโอน 

ภารกิจการด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติด้านการควบคุมมลพิษ

 ๑๓) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี  

ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรื่อง สังคมผู้สูงอายุ : ระเบียบวาระแห่งชาติ

 ๑๔) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรตีามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารการสงัคม เดก็ เยาวชน สตร ีผูส้งูอายุ  

คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะท่ีทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (Accessibility for 

All Act : AAA)

 ๑๕) รับทราบรายงานผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เกี่ยวกับรายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ส่วนที่ ๑)

 ๑๖) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรตีามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารการสงัคม เดก็ เยาวชน สตร ีผูส้งูอายุ  

คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรื่อง มาตรฐานสถานรับดูแลผู้สูงอายุ 

 ๑๗) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรตีามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารการสงัคม เดก็ เยาวชน สตร ีผูส้งูอายุ  

คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรื่อง บุคลากรในกระบวนการดูแลผู้สูงอายุ

 ๑๘) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรตีามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารการสงัคม เดก็ เยาวชน สตร ีผูส้งูอายุ  

คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เล่มที่ ๒ : ด้านผลกระทบต่อคนพิการ

 ๑๙) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้ง 

หน่วยงานเพ่ือบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหาร 

การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อย

 ๒๐) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง 

การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบพนักงานราชการ

๒๑) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง 

การตดิตามผลการปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘

 ๒๒) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง 

แนวทางการก�าหนดมาตรฐานสถานศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๒๓) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกระดับและพัฒนากีฬามวยไทย
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 ๒๔) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา เรื่อง 

กระบวนการในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

 ๒๕) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่อง 

การพัฒนาการบริหารระบบราชการส่วนภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

 ๒๖) ผลการด�าเนนิการของคณะรฐัมนตรตีามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารการเศรษฐกจิ การเงนิและการคลงั 

เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME”

 ๒๗) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ  

การเงินและการคลัง เรื่อง ผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษี กรณีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย

 ๒๘) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้อนเชื้อเพลิงขยะ (RDF) .. ทางออกของการก�าจัดขยะชุมชน

 ๒๙) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม กรณีน�้ามันรั่วไหลบริเวณพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ๓๐) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควัน

 ๓๑) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ

 ๓๒) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เรื่อง สาเหตุการตายของปลากระเบนราหูในแม่น�้าแม่กลอง

 ๓๓) ผลการด�าเนนิการของคณะรฐัมนตรตีามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารการพลงังาน เรือ่ง ข้อเสนอปรบัปรงุ

การจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power Development Plan : PDP)

 ๓๔) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา 

การทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ เรื่อง ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ

 ๓๕) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน เรื่อง การพัฒนาวิทยาการและเทคโนโลยีข้อมูล (Data Science and Technology) 

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

 ๓๖) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง 

สหกรณ์เข้มแข็ง เกษตรกรยั่งยืน

 ๓๗) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม  

และการแรงงาน เรือ่ง การส่งออกของไทยและอตัราการขยายตวัการส่งออกของไทยเปรยีบเทยีบกบัสมาชกิในกลุม่ประเทศ

อาเซียน

 ๓๘) ผลการด�าเนินการของคณะรฐัมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารการพลงังาน เรือ่ง นโยบายการรบัซือ้ 

ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของภาครัฐในปัจจุบัน
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 ๓๙) ผลการด�าเนนิการของคณะรฐัมนตรตีามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารการต่างประเทศ เรือ่ง สถานการณ์

คนต่างด้าวในประเทศไทย

 ๔๐) ผลการด�าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตน�้าเสียในคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่

๓. ผลการด�าเนินการตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญซ่ึงสภามีมติ
ตั้งขึ้นตามญัตติที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสนอ (๑ เรื่อง)

- ผลการด�าเนนิการของคณะรฐัมนตรตีามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารวสิามญัศกึษาแนวทางการแก้ไขปัญหา

ที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง เรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจนเมือง

ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึก

การประชุม (๑๐ เรื่อง)

๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (๗ เรื่อง)

๑) ขอให้สภานิติบัญญัติแห ่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให ้เป ิดเผยบันทึกการประชุมลับและลับมาก  

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ คือ

 (๑) บันทึกการประชุมลับ จ�านวน ๓ ครั้ง ได้แก่

  - ครั้งที่ ๑๐๓ วันอังคารที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

  - ครั้งที่ ๑๐๔ วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 

  - ครั้งที่ ๑๐๕ วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 (๒) บันทึกการประชุมลับมาก จ�านวน ๑ ครั้ง ได้แก่

  - ครั้งที่ ๑๐๖ วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒) ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จ�านวน ๔ ครั้ง คือ 

 - ครั้งที่ ๑๐๗ วันอังคารที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 - ครั้งที่ ๑๐๘ วันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 - ครั้งที่ ๑๐๙ วันอังคารที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 - ครั้งที่ ๑๑๐ วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

๓) ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จ�านวน ๔ ครั้ง คือ 

 - ครั้งที่ ๑๑๑ วันอังคารที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 - ครั้งที่ ๑๑๓ วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
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 - ครั้งที่ ๑๑๔ วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

 - ครั้งที่ ๑๑๕ วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑

๔) ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จ�านวน ๔ ครั้ง คือ 

 - ครั้งที่ ๑๑๖ วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

 - ครั้งที่ ๑๑๗ วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ 

 - ครั้งที่ ๑๑๘ วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

 - ครั้งที่ ๑๑๙ วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๕) ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จ�านวน ๔ ครั้ง คือ 

 - ครั้งที่ ๑๒๐ วันอังคารที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

 - ครั้งที่ ๑๒๑ วันอังคารที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

 - ครั้งที่ ๑๒๒ วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ

 - ครั้งที่ ๑๒๓ วันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๖) ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จ�านวน ๔ ครั้ง คือ 

 - ครั้งที่ ๑๒๔ วันอังคารที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 - ครั้งที่ ๑๒๕ วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 - ครั้งที่ ๑๒๖ วันอังคารที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ และ

 - ครั้งที่ ๑๒๗ วันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑

๗) ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จ�านวน ๔ ครั้ง คือ 

 - ครั้งที่ ๑๒๘ วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

 - ครั้งที่ ๑๓๑ วันอังคารที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 - ครั้งที่ ๑๓๒ วันอังคารที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และ

 - ครั้งที่ ๑๓๓ วันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๒ เรื่อง)

๑) ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ�านวน ๑ ครั้ง คือ

 - ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
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๒) ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ�านวน ๒ ครั้ง คือ

 - ครั้งที่ ๓๖/๒๕๖๑ วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

 - ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

๓. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ (๑ เรื่อง)

ขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับมากของคณะกรรมาธิการ 

การต่างประเทศ จ�านวน ๓ ครั้ง คือ 

- ครั้งที่ ๓ วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ 

- ครั้งที่ ๗ วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

- ครั้งที่ ๒๐ วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑



• การเสนอญัตติ

• การตั้งกระทู้ถาม

งานด้านการควบคุม

การบริหารราชการแผ่นดิน

๒ส่วนที่

n L a
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งานด้านการควบคุม

การบริหารราชการแผ่นดิน

การเสนอญัตติ

การตั้งกระทู้ถาม

จ�านวน ๑๓ เรื่อง

จ�านวน ๑๕ กระทู้

ญัตติ
จ�านวน ๑ เรื่อง

กระทู้ 
ถามสด

ไม่มี

เรื่องอื่น ๆ 
จ�านวน ๑๒ เรื่อง

กระทู้ 
ถามทั่วไป
๑๕ กระทู้
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การเสนอญัตติ
ญัตติ (๑ เรือ่ง)

- ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข เพิ่มเติม (นายเจตน์ ศิรธรานนท์  

เป็นผู้เสนอ) (พลเอก รังสาทย์ แช่มเชื้อ)

เรื่องอื่น ๆ (๑๒ เรื่อง)

 ๑) ตัง้กรรมาธกิารในคณะกรรมาธกิารวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แทนต�าแหน่งที่ว่าง  

(พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง เป็นผู้เสนอ) (นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์)

 ๒) ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แทนต�าแหน่งที่ว่าง 

(พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง เป็นผู้เสนอ) (พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์)

 ๓) ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

แทนต�าแหน่งที่ว่าง (พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นผู้เสนอ) (นายบรรจง สุกรีฑา)

 ๔) ระเบยีบของทีป่ระชมุใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสงูสดุ ว่าด้วยวธิพีจิารณาคดปีกครอง (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

(ศาลปกครอง เป็นผู้เสนอ)

 ๕) ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์  

พ.ศ. ๒๕๖๒ (ศาลปกครอง เป็นผู้เสนอ)

 ๖) พิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๙ (๒) 

มาตรา ๒๑ (๓) และมาตรา ๙๓ เพือ่ให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญตัปิรบัปรงุกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบัที ่๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) (ตามข้อบังคับการประชุม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๘)

 ๗) พิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ....  

(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง (๒) เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๙) 

พ.ศ. ๒๕๖๒) (ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๘)

 ๘) พิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับมากของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ จ�านวน ๓ ครั้ง 

(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 

 หมายเหตุ : ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑  

ที่ประชุมได้มีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับมากของคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ จ�านวน ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๓  

วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗ วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และครั้งที่ ๒๐ วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

 ๙) ตัง้กรรมาธกิารในคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบญัญตัอิทุยานแห่งชาต ิพ.ศ. .... แทนต�าแหน่ง

ที่ว่าง
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หมายเหตุ : ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๙๑/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายวิทยา ฉายสุวรรณ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ

อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... แทน พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ ซึ่งได้ขอลาออกจากต�าแหน่งกรรมาธิการวิสามัญ

 ๑๐) ระเบยีบของทีป่ระชมุใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสงูสดุ ว่าด้วยวธิพีจิารณาคดปีกครอง (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒  

(ตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑) 

หมายเหต ุ: ในคราวประชมุสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิครัง้ที ่๗/๒๕๖๒ เป็นพเิศษ วนัพฤหสับดทีี ่๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ 

ทีป่ระชมุได้มมีตมิอบหมายให้คณะกรรมาธกิารการกฎหมาย กระบวนการยตุธิรรมและกจิการต�ารวจเป็นผูพ้จิารณาระเบยีบ

ของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดฉบับดังกล่าว โดยมีก�าหนดระยะเวลาด�าเนินการภายใน ๑๐ วัน และ 

หากสมาชิกประสงค์จะเสนอญัตติขอให้ยกเลิกระเบียบดังกล่าวทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ยื่นต่อคณะกรรมาธิการนับแต่วันที่

ที่ประชุมมีมติเป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๒ ทีป่ระชมุได้พจิารณารายงานผลการพจิารณาศกึษาระเบยีบของทีป่ระชมุใหญ่ตลุาการในศาลปกครองสงูสดุ ว่าด้วย

วิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการต�ารวจ

พจิารณาเสรจ็แล้ว โดยทีป่ระชมุสภาไม่ได้มมีตใิห้ยกเลกิระเบยีบข้อใดไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนตามมาตรา ๖ แห่งพระราช

บัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกต

ของคณะกรรมาธิการ เพื่อแจ้งไปยังส�านักงานศาลปกครองพิจารณาด�าเนินการต่อไป

 ๑๑) พิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมลับของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. .... จ�านวน ๓ ครั้ง (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

หมายเหตุ : ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  

ทีป่ระชมุได้มมีตมิใิห้เปิดเผยบนัทกึการประชมุลบัของคณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาร่างพระราชบัญญตัข่ิาวกรองแห่งชาติ  

พ.ศ. .... จ�านวน ๓ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๘ มกราคม 

๒๕๖๒ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

 ๑๒) การขอพจิารณาทบทวนร่างพระราชบญัญตัแิก้ไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (ปรบัปรงุ

บทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับเพศ) ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๘ (แก้ไขเพิ่มเติม

มาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติมีความถูกต้องสมบูรณ์)

หมายเหตุ : ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๒ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้มีการพิจารณาทบทวนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... ซ่ึงสภานิตบิญัญติัแห่งชาติเหน็สมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้วตามข้อบังคบัการประชมุสภานติบัิญญตัแิห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๒๘ โดยให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔ มาตรา ๕ มาตรา ๘ และมาตรา ๙ เพื่อให้มีความถูกต้องสมบูรณ์
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การตั้งกระทู้ถาม
ก. กระทู้ถามสด

ไม่มี

ข. กระทู้ถามทั่วไป

จ�านวน ๑๕ กระทู้ ดังนี้

(๑) ตอบแล้ว (๔ กระทู้)

ล�าดับที่ ครั้งที่ วัน/เดือน/ปี หัวข้อ ผู้ตั้งถาม
ถามนายกรัฐมนตรี/

รัฐมนตรี

๑ ๕๑/ 

๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๑

ความคืบหน้าการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัติการ

อ�านวยความสะดวก 

ในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์  

เชิดบุญเมือง 

นายกรัฐมนตรี

๒ ๕๕/ 

๒๕๖๑ 

วนัศกุร์ที ่๒๔ 

สงิหาคม ๒๕๖๑

นโยบายเกี่ยวกับการ

ก�ากับดูแลอีสปอร์ต 

(E-Sports) เพื่อปกป้อง

คุม้ครองเดก็และเยาวชน 

นายวัลลภ  

ตังคณานุรักษ์

นายกรัฐมนตรี

๓ ๗๔/ 

๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒ 

พฤศจิกายน 

๒๕๖๑

มาตรฐานการให้

บริการและการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดจากระบบ

อาณัติสัญญาณของ 

รถไฟฟ้าบีทีเอส

พันต�ารวจโท พงษ์ชัย 

วราชิต

นายกรัฐมนตรี

๔ ๗๖/ 

๒๕๖๑

วนัศกุร์ที ่๙ 

พฤศจิกายน 

๒๕๖๑

ปัญหาประชากรไทย นายเจตน์  

ศิรธรานนท์

นายกรัฐมนตรี
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(๒) ค้างตอบ (๓ กระทู้)

ล�าดับที่ หัวข้อ ผู้ตั้งถาม
ถามนายกรัฐมนตรี/

รัฐมนตรี
หมายเหตุ

๑ มาตรการเร่งด่วนในการรับซื้อใบยา 

จากเกษตรกรชาวไร่ยาสูบไทย

นายวัลลภ 

ตังคณานุรักษ์

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีขอเลื่อน 

การตอบกระทู้ถาม

๒ มาตรการแก้ไขปัญหาความ 

เดือดร้อนของเกษตรกรที่ปลูกยาสูบ

พลเอก ดนัย 

มีชูเวท 

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีขอเลื่อน 

การตอบกระทู้ถาม

๓ กระทรวงการคลังได้ออกกฎ

กระทรวงตามพระราชบัญญัติ 

ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐  

ท�าให้โรงงานยาสูบสูญเสียศักยภาพ

ทางการแข่งขันทางการค้า

พลเอก สิงห์ศึก  

สิงห์ไพร 

นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีขอเลื่อน 

การตอบกระทู้ถาม

(๓) รอการบรรจุเข้าระเบียบวาระ (๗ กระทู้)

ล�าดับที่ หัวข้อ ผู้ตั้งถาม
ถามนายกรัฐมนตรี/

รัฐมนตรี
หมายเหตุ

๑ ปัญหาความล่าช้าในการ 

ตรากฎหมายล�าดับรอง

นายวัลลภ 

ตังคณานุรักษ์

นายกรัฐมนตรี เสนอวันที่  

๒๙ มกราคม ๒๕๕๙

๒ การแก้ไขปัญหากรณีความขัดแย้ง

ในการบริหารจัดการของวัด 

กับชุมชน

นายกิตติศักดิ์  

รัตนวราหะ

นายกรัฐมนตรี เสนอวันที่  

๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

๓ นโยบายเกี่ยวกับหลักสูตร 

การผลิตครู

นายตวง  

อันทะไชย 

รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ

เสนอวันที่  

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๔ การแก้ไขปัญหาระบบการบริหาร

จัดการกระทรวงศึกษาธิการ 

ในภูมิภาค

นายตวง 

อันทะไชย

รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ

เสนอวันที่  

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๕ นโยบายเกี่ยวกับโรงเรียนหรือ

สถานศึกษาจดทะเบียนและเข้าใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายตวง 

อันทะไชย

รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ

เสนอวันที่  

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

๖ มาตรการทางกฎหมายในการ

จัดการซากรถ/ซากยานยนต์

พลเอก นิพัทธ์ 

ทองเล็ก

นายกรัฐมนตรี เสนอวันที่  

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑

๗ ปัญหาการบริหารจัดการ 

ศาสนสมบัติของวัด

พลเอก สมเจตน์ 

บุญถนอม

นายกรัฐมนตรี เสนอวันที่  

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
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(๔) ตกไป (๑ กระทู้)

ล�าดับที่ หัวข้อ ผู้ตั้งถาม
ถามนายกรัฐมนตรี/

รัฐมนตรี
หมายเหตุ

๑ การแก้ไขปัญหาการด�าเนินการ 

ที่ขาดประสิทธิภาพของ 

ท่าอากาศยานไทย เพื่อเตรียม 

ความพร้อมในการเป็นศูนย์การบิน

ของอาเซียนในอนาคต

พันต�ารวจโท  

พงษ์ชัย วราชิต

นายกรัฐมนตรี ตกไป เนื่องจาก  

มีหนังสือขอถอน



งานด้านการให้ความเห็นชอบ ให้ค�าแนะน�า 

หรือการเลือกบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่ง

ตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด

๓ส่วนที่

n L a





๕
๒

สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห�งชาติ

งานด�านการให�ความเห็นชอบ ให�คําแนะนํา หรือการเลือกบุคคล

ให�ดํารงตําแหน�งตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด

ตุลาการ
ศาลรัฐธรรมนูญ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห�งชาติ

กรรมการตรวจเงินแผ�นดิน

กรรมการการเลือกตั้ง ผู�ตรวจการแผ�นดิน 

ผู�ว�าการ
ตรวจเงินแผ�นดิน

กรรมการป�องกัน
และปราบปราม

การทุจริตแห�งชาติ 

๑

๗

๒ ๓

๖๔ ๕
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การให้ความเห็นชอบ ให้ค�าแนะน�า 
หรือการเลือกบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญก�าหนด

๑. การให้ความเห็นชอบผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
ตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติตั้ง 

คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการ
เสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน จ�านวน ๑ คน คือ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต โดยมีก�าหนดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ

และในคราวประชุม ครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ให้นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ด�ารงต�าแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน

๒. การให้ความเห็นชอบผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง
ตามทีท่ีป่ระชมุสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิครัง้ที ่๖๘/๒๕๖๑ วนัศกุร์ที ่๑๒ ตลุาคม ๒๕๖๑ ได้มมีตติัง้คณะกรรมาธกิาร

สามญัขึน้คณะหน่ึงเพือ่ท�าหน้าทีต่รวจสอบประวติั ความประพฤต ิและพฤตกิรรมทางจรยิธรรมของบุคคลผูไ้ด้รบัการเสนอชือ่
ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง จ�านวน ๒ คน คือ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ โดยมีก�าหนด
ระยะเวลาปฏิบัติงานภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญ

และในคราวประชุม ครั้งที่ ๗๙/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบให้นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง

๓. การให้ความเห็นชอบผู้ ได้รับการเสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งท่ี ๕๘/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีท่ี ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ได้มีมติตั้ง 

คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการ
เสนอชื่อให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ�านวน ๗ คน ประกอบด้วย

๑) นางสมศรี หาญอนันทสุข

๒) นายไพโรจน์ พลเพชร

๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร

๔) นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์

๕) นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช

๖) นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์

๗) นายสุรพงษ์ กองจันทึก

โดยมีก�าหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
สามัญ และมีมติอนุญาตให้ขยายระยะเวลาการด�าเนินการออกไปอีก ๒ ครั้ง ครั้งละ ๓๐ วัน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๑๒๐ วัน

และในคราวประชุม ครั้งที่ ๙๐/๒๕๖๑ เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ท่ีประชุมได้พิจารณา 
ให้ความเหน็ชอบให้นางสาวปิติกาญจน์ สทิธเิดช และนางสาวพรประไพ กาญจนรนิทร์ ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสทิธมินษุยชน 
แห่งชาต ิและไม่ให้ความเหน็ชอบนางสมศร ีหาญอนนัทสขุ นายไพโรจน์ พลเพชร ผูช่้วยศาสตราจารย์จตรุงค์ บุณยรตันสนุทร  
นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ และนายสุรพงษ์ กองจันทึก ด�ารงต�าแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



• คณะกรรมาธิการสามัญประจ�าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

• คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

• คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน  
พระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

งานด้านกรรมาธิการ

๔ส่วนที่

n L a
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คณะกรรมาธิการสามัญประจ�าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สถิติการประชุม

ล�าดับที่ คณะกรรมาธิการสามัญ

การประชุม (ครั้ง)

คณะกรรมาธิการ 

สามัญ
คณะอนุฯ

คณะท�างาน/ 

คณะกรรมาธิการ

วิสามัญ

๑ คณะกรรมาธิการการเมือง ๓๖ ๑๒๒ ๓

๒ คณะกรรมาธิการ 

การบริหารราชการแผ่นดิน

๖๒ ๑๑๘ -

๓ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการ

ยุติธรรมและกิจการต�ารวจ

๓๕ ๙๙ -

๔ คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น ๓๕ ๘๓ -

๕ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา ๑๑ ๒๙ ๘

๖ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ  

การเงินและการคลัง

๔๓ ๙๑ -

๗ คณะกรรมาธิการการพลังงาน ๒๗ ๘๗ -

๘ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ๒๓ ๓๙ -

๙ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน

๓๑ ๖๖ ๗

๑๐ คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี 

ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

๓๔ ๑๒๗ ๘

๑๑ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ ๓๑ ๙๗ ๒๑

๑๒ คณะกรรมาธิการการคมนาคม ๒๙ ๖๓ ๒๔

๑๓ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ๒๔ ๑๒ ๓๘

๑๔ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม

๗๖ ๖๙ -

๑๕ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์  

การอุตสาหกรรม และการแรงงาน

๒๗ ๙๘ -

๑๖ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

และการท่องเที่ยว

๓๖ ๗๓ ๓๗
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สถิติการสัมมนา/เสวนา/การศึกษาดูงาน

ล�าดับที่ คณะกรรมาธิการสามัญ

การสัมมนา/เสวนา/ศึกษาดูงาน (ครั้ง)

สัมมนา/เสวนา
ศึกษาดูงาน 

ในประเทศ

ศึกษาดูงาน 

ต่างประเทศ

๑ คณะกรรมาธิการการเมือง ๑ ๙ ๑

๒ คณะกรรมาธิการ 

การบริหารราชการแผ่นดิน

๓ ๑๒ ๑

๓ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการ

ยุติธรรมและกิจการต�ารวจ

๕ ๖ ๑

๔ คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น ๒ ๗ ๑

๕ คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา - ๕ ๒

๖ คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ  

การเงินและการคลัง

๒ ๕ ๑

๗ คณะกรรมาธิการการพลังงาน - ๓ ๓

๘ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ๑ ๗ ๒

๙ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยี สารสนเทศ และการสื่อสารมวลชน

๕ ๔ ๑

๑๐ คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี  

ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

๕ ๑๔ ๑

๑๑ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ - ๑๔ ๑

๑๒ คณะกรรมาธิการการคมนาคม ๒ ๑๙ ๒

๑๓ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ ๒ ๑ -

๑๔ คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม

๗ ๑๒ ๑

๑๕ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์  

การอุตสาหกรรม และการแรงงาน

๒ ๗ ๑

๑๖ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

และการท่องเที่ยว

๒ ๑๗ ๒
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๑. คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หน้าที่และอ�านาจ
คณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีหน้าที่และอ�านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท�ากิจการ  

พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระบบการเลือกตั้ง และพรรคการเมือง รวมท้ังการด�าเนินการบริหารจัดการขององค์กร 

ตามรัฐธรรมนูญ โดยคณะกรรมาธิการคณะนี้ 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. รองศาสตราจารย์เจริญศักดิ์ ศาลากิจ  กรรมาธิการ

 ๑๒. พลต�ารวจโท ชาญเทพ เสสะเวช  กรรมาธิการ

 ๑๓. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ กรรมาธิการ

 ๑๔. พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ  กรรมาธิการ

 ๑๕. พลเอก นพดล อินทปัญญา  กรรมาธิการ

 ๑๖. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา กรรมาธิการ

 ๑๗. ร้อยต�ารวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร กรรมาธิการ

 ๑๘. พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร กรรมาธิการ

 ๑๙. ศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์ วรรณแสง  กรรมาธิการ

 ๒๐. นายยุทธนา ทัพเจริญ  กรรมาธิการ

 ๒๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กรรมาธิการ

 ๒๒. พลตรี สันติพงศ์ ธรรมปิยะ  กรรมาธิการ

 ๒๓. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ กรรมาธิการ

 ๒๔. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล กรรมาธิการ

 ๒๕. พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ กรรมาธิการ
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ผลการด�าเนินงาน

๑. คณะกรรมาธิการได้มีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ�านวน ๔ คณะ

 ๑) คณะอนุกรรมาธิการด้านการเมือง

 ๒) คณะอนุกรรมาธิการด้านระบบการเลือกตั้งและพรรคการเมือง

 ๓) คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๑

 ๔) คณะอนุกรรมาธิการด้านองค์กรตามรัฐธรรมนูญ คณะที่ ๒

๒. เรื่องที่พิจารณาศึกษา

 ๑) แนวทางการวิเคราะห์รายงานประจ�าปี รายงานผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานอื่นท่ีมีบทบัญญัติ 

ตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่มีบทบัญญัติให้น�าเสนอต่อรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร หรือวุฒิสภา

 ๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม : มิติทางการเมืองและมิติทางการบริหาร

ราชการแผ่นดิน

๓. การจัดท�ารายงานผลการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ๑) รายงานการพิจารณาศึกษา รายงานประจ�าปี ๒๕๕๙ ของสถาบันพระปกเกล้า

 ๒) รายงานการพิจารณาศึกษา รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๓) รายงานการพิจารณาศึกษารายงานประจ�าปี ๒๕๖๐ ของสถาบันพระปกเกล้า

 ๔) รายงานการพิจารณาศึกษารายงานประจ�าปี ๒๕๕๙ ของศาลรัฐธรรมนูญ

 ๕) รายงานการพิจารณาศึกษา รายงานการตรวจสอบส�านักการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ (โดยกรมบัญชีกลาง)

 ๖) รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรม : ทัศนะของผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง

 ๗) รายงานการพิจารณาศึกษา รายงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

 ๘) รายงานการพิจารณาศึกษา ผลการปฏิบัติงานของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐

 ๙) รายงานการพิจารณาศึกษา รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ�าปี ๒๕๖๑

 ๑๐) รายงานการพจิารณาศึกษา รายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๑ 

และรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๔. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมาธิการได้รับมอบหมาย

 ๑) ร้องเรียนขอความเป็นธรรมและปรึกษาข้อกฎหมาย (นายสง่า สุขใจ ผู้ร้อง)

 ๒) ร้องเรียนพฤติกรรมไม่เหมาะสมของผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง 

  (นายทองสุข ดวงบุปผา นายธนวัฒน์ บุญสมภพ นายณัฏฐพล ธนธรรมรัตน์ นายเฉลิมวัฒน์ วิมุกตายน  

พันต�ารวจเอก พินทุรัตน์ เสนาไชย ผู้ร้อง)
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 ๓) การทุจริตของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และเจ้าพนักงานของส�านักงาน ป.ป.ช. และคณะกรรมการแสวงหา 

ข้อเทจ็จริงและรวบรวมพยานหลกัฐาน ปล่อยปละละเลยและเพกิเฉยโดยละเว้น ไม่แสวงหาข้อเทจ็จรงิและไม่รวบรวมพยาน

หลักฐาน (นายชุมพล สิมชาติ ผู้ร้อง)

 ๔) ขอให้เร่งรัดติดตามผลการด�าเนินการของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แห่งชาติ (นายบุญเพ็ง ไผ่โสภา และจ่าสิบเอก ปกรณ์ มาศวรรณา ผู้ร้อง)

การศึกษาดูงาน
• การเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศ จ�านวน ๙ ครั้ง

• การเดินทางไปศึกษางานต่างประเทศ จ�านวน ๑ ครั้ง
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ประมวลภาพกิจกรรม 
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๒. คณะกรรมาธกิารการบรหิารราชการแผ่นดนิ สภานติบิญัญตัแิห่งชาติ

หน้าที่และอ�านาจ
คณะกรรมาธกิารการบรหิารราชการแผ่นดิน สภานติบัิญญตัแิห่งชาต ิมหีน้าท่ีและอ�านาจพจิารณาร่างพระราชบัญญตัิ  

กระท�ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน  

การพฒันาระบบราชการ รวมทัง้การจัดระบบบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภมูภิาค การปฏบัิตหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรฐั  

ตลอดจนการป้องกันและรักษาความมั่นคงของประเทศ และกิจการทหาร โดยคณะกรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย

 ๑. พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการ

 ๒. นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

 ๓. พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง

 ๔. นายปรีชา วัชราภัย รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม

 ๕. พลเอก สมหมาย เกาฏีระ เลขานุการคณะกรรมาธิการ

 ๖. พลอากาศเอก สุทธิพันธ์ กฤษณคุปต์ รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ

 ๗. ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

 ๘. พลเอก สุชาติ หนองบัว โฆษกคณะกรรมาธิการ คนที่สอง

 ๙. พลเอก อู้ด เบื้องบน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๐. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๑. นางนิพัทธา อมรรัตนเมธา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๒. คุณพรทิพย์ จาละ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๓. นายสีมา สีมานันท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๔. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๕. พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ กรรมาธิการ

 ๑๖. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง กรรมาธิการ

 ๑๗. พลอากาศเอก ทรงธรรม โชคคณาพิทักษ์ กรรมาธิการ

 ๑๘. นายพรศักดิ์ เจียรณัย กรรมาธิการ

 ๑๙. นายศิระชัย โชติรัตน์ กรรมาธิการ

 ๒๐. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง กรรมาธิการ

 ๒๑. พลเอก สุนทร ข�าคมกุล กรรมาธิการ

 ๒๒. พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์ กรรมาธิการ

 ๒๓. นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ กรรมาธิการ

 ๒๔. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ กรรมาธิการ

 ๒๕. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ กรรมาธิการ
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 ๒๖. นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ กรรมาธิการ

 ๒๗. พลเอก สรรชัย อจลานนท์ กรรมาธิการ

 ๒๘. พลเอก สุรใจ จิตต์แจ้ง กรรมาธิการ

 ๒๙. นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล กรรมาธิการ

ผลการด�าเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ�านวน ๔ คณะ

 ๑) คณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ

 ๒) คณะอนุกรรมาธกิารการจัดระบบการบรหิารราชการส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค และรฐัวสิาหกจิในสงักดักระทรวง

มหาดไทย

 ๓) คณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร

 ๔) คณะอนุกรรมาธิการรับเรื่องราวร้องทุกข์

๒. เรื่องที่พิจารณาศึกษา

 ๑) ศึกษาเกี่ยวกับประโยชน์ของเงินบ�าเหน็จตกทอด ตามกฎหมายว่าด้วยบ�าเหน็จบ�านาญข้าราชการ 

 ๒) ประเด็นสถานการณ์ทางการเมืองของประเทศมาเลเซีย เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาประกอบการแก้ไข

ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ๓) รายงานของผูส้อบบญัชแีละงบการเงนิกองทนุจดัรปูทีด่นิเพือ่พฒันาพืน้ทีก่รมโยธาธกิารและผงัเมอืง ส�าหรบั

ปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

 ๔) ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับแนวทางการจัดตั้งศูนย์ด�ารงธรรม

 ๕) ศึกษายุทธศาสตร์การแก้ไขสถานการณ์การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 ๖) รายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑) 

 ๗) ศึกษาเรื่อง “การก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจให้เช่าที่พัก”

 ๘) ความคืบหน้าข้อมูลการตรากฎหมายล�าดับรองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

๓. การจัดท�ารายงานผลการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ๑) รายงานการพิจารณาศึกษาเร่ือง “การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานของส�านักบริหารยุทธศาสตร ์

กลุ่มจงัหวดั (The Office of Strategy Management (OSM))” โดย คณะอนกุรรมาธกิารการปกครอง การบรหิารราชการ

แผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ

 ๒) รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ 

ราชการ (ก.พ.ร.) โดย คณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ

๔. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 • ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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๕. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมาธิการได้รับมอบหมาย

 ๑) กรณีขอให้ช่วยเร่งรัดการจ่ายเงินค่าชดเชย เนื่องจากท่ีดินของผู้ร้องถูกกรมทางหลวงตัดถนนหมายเลข 

๓๐๒๔ (บ้านหมี่ - เขาช่องลม) ตัดผ่าน ต�าบลโพนทอง อ�าเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

 ๒) กรณีสมาคมนายทหารนอกประจ�าการ ขอให้รัฐบาลพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ผู้รับบ�านาญ (คณะ 

อนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ เป็นผู้พิจารณา)

 ๓) กรณีขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีผังเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ด�าเนินการ

ขยายถนนจากเดิม ๘ เมตร เป็น ๑๒ เมตร ส่งผลกระทบต่อราษฎรซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืน ในพื้นที่ต�าบลเดิมบาง  

อ�าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

 ๔) กรณีอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา ถูกผู้รักษาการแทนคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

สัง่การนอกระเบยีบให้ชีแ้จงการสแกนลายน้ิวมอื เสมอืนผูร้้องเป็นลกูจ้างประเภทท�างานด้านบรกิารทีใ่ช้วฒุติ�า่กว่าปรญิญาตรี  

โดยไม่เป็นธรรม

 ๕) กรณีขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรหนองปรือ  

และสถานีต�ารวจภูธรพัทยา อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื่องจากผู้ร้องได้แจ้งความให้ด�าเนินคดีกับผู้รับเหมางานของ

บริษัท ซึ่งได้กระท�าการฉ้อโกง ลักทรัพย์ ข่มขู่ โดยผู้ร้องได้ติดตามคดีมาโดยตลอด จนระยะเวลาได้ล่วงเลยมาเป็นเวลานาน  

แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด

 ๖) กรณีขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมของนายอ�าเภอน�้าหนาว ซ่ึงมีพฤติกรรมในเชิงชู้สาว และใช้อ�านาจกับ 

ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยไม่ชอบ ในพื้นที่ต�าบลหลักด่าน อ�าเภอน�้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

 ๗) กรณพีนกังานธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) ถกูรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ และผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่  

ใช้อ�านาจหน้าทีโ่ดยมชิอบบงัคบัให้ขายประกนัภยัของบรษิทักรงุไทย - แอกซ่า ประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน) วนัธรรมดาและ

วันหยุด หากผู้ใดขัดขืนหรือไม่ปฏิบัติตามก็จะถูกกลั่นแกล้ง

 ๘) กรณีประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนว่ามีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ โดยการสร้างสิ่งปลูกสร้างจ�านวนมาก 

ในพื้นที่ต�าบลบางหญ้าแพรก อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

 ๙) กรณีประชาชนในพื้นที่อ�าเภอค�าตากล้า จังหวัดสกลนคร และอ�าเภอเซกา อ�าเภอศรีวิไล อ�าเภอเมือง

บงึกาฬ จงัหวดับงึกาฬ ได้รบัผลกระทบจากการออกหนงัสอืส�าคญัส�าหรบัทีห่ลวง เลขที ่๐๐๑๕ ท�าเลเลีย้งสตัว์หนองนาแซง 

สาธารณประโยชน์ ทับที่ดินท�ากินของชาวบ้าน

 ๑๐) กรณขีอให้พจิารณาด�าเนนิการแก้ไขพระราชกฤษฎกีาเงนิสวสัดกิารเกีย่วกบัการรกัษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ให้ลูกจ้างประจ�าผู้รับบ�าเหน็จรายเดือนได้รับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเช่นเดียวกันกับขณะยังรับราชการอยู่

 ๑๑) กรณีขอความเป็นธรรมกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาบางละมุง ใช้อ�านาจ

หน้าที่โดยมิชอบในการพิจารณายกเลิกค�าขอรังวัดสอบเขตที่ดินของโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๕๖๘๓๗ เนื้อที่ ๕ ไร่ ๙๑ ตารางวา 

ต�าบลหนองปรือ อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อขอพิสูจน์สิทธิในที่ดินของผู้ร้องว่าทับที่สาธารณประโยชน์หรือไม่

 ๑๒) กรณีขอให้ติดตามความคืบหน้าการด�าเนนิงานการปรบัปรงุระบบจ่ายน�า้ประปาหมูบ้่าน บ้านห้วยหนิ หมูท่ี ่๑  

ต�าบลลาดกระทิง อ�าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา

 ๑๓) กรณีประชาชนในชมุชนพระบาทห้วยต้ม จ�านวน ๑๐ หมูบ้่าน ต�าบลนาทราย อ�าเภอลี ้จงัหวดัล�าพนู ต้องการ

เอกสารสิทธิในที่ดิน
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 ๑๔) กรณีประชาชนในหมู่บ้านไตรสภาวคาม หมู่ที่ ๕ ต�าบลปิงโค้ง อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ใน

เขตป่าสงวนแห่งชาตปิระเภทเสือ่มโทรม ขอให้มกีารด�าเนนิการให้ประชาชนในหมูบ้่านมกีรรมสทิธิใ์นทีด่นิ จ�านวนประมาณ 

๑,๘๐๐ ไร่

 ๑๕) กรณีผู้ร้องต้องการให้ประชาชนทุกคนท่ีครอบครองท�าประโยชน์ท่ีดินทุกแห่ง น�าหลักฐานไปขอยื่นออก 

โฉนดที่ดิน หลังจากนั้น ให้ด�าเนินการยกเลิกมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อไม่ให้มีการออกโฉนดอีก

 ๑๖) กรณกีารบรหิารงานของเลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาตทิีส่่งผลกระทบต่อการบรหิารงานของรฐับาล

และประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 ๑๗) กรณีปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบลทัพหลวงปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ และได้รายงานข้อมูลเก่ียวกับผลการ

ใช้ประโยชน์จากคลองไส้ไก่อันเป็นเท็จเพื่อเสนอต่อจังหวัดนครปฐม ในพื้นที่หมู่ที่ ๖ ต�าบลทัพหลวง อ�าเภอเมืองนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม

 ๑๘) กรณีส�านักงานเขตสวนหลวงได้อนุญาตให้มีการประกอบกิจการโรงงานผสมปูน ๔ แห่ง ส่งผลให้ชุมชน 

ถนนพระรามเก้า ซอยพระรามเก้า ๕๙ เขตสวนหลวง ได้รับความเดือดร้อนทางมลภาวะท้ังทางอากาศและทางเสียง  

ตลอดเวลา

 ๑๙) กรณขีอให้ตรวจสอบว่าโฉนดทีด่นิเลขที ่๔๗๙๗ ต�าบลกร�า่ อ�าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ออกไปโดยชอบด้วย

กฎหมายหรือไม่ เนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ป. ได้ส่งเรื่องให้กรมที่ดินเพิกถอนโฉนดที่ดินดังกล่าว แต่ไม่มีความคืบหน้า

 ๒๐) กรณชีาวบ้านในพืน้ทีเ่กาะรายาใหญ่ หมูท่ี ่๓ ต�าบลราไวย์ อ�าเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็ ขอให้แก้ไขปัญหา

การออกเอกสารสิทธิในที่ดิน และการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐระหว่างชาวบ้านกับกลุ่มนายทุน

 ๒๑) กรณีเจ้าหน้าที่ในส�านักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ปลอมแปลงลายมือช่ือในการออกเอกสารใบไต่สวนที่ดิน  

มีการปลอมและใช้เอกสารสิทธิปลอม บริเวณโครงการบ้านสวนริมทะเล ต�าบลนาจอมเทียม อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 ๒๒) กรณีผู ้ร้องโต้แย้งค�าสั่งยุติเรื่องของจังหวัดล�าปาง ที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 

ที่ปลัดอ�าเภอห้างฉัตร และเจ้าหน้าที่อีกประมาณ ๒๐ คน บุกค้นบ้านผู้ร้องในเวลากลางคืน และได้น�าเอกสารความลับ 

ของผู้ร้องไป

การจัดสัมมนา/เสวนา
การเสวนาเรือ่ง “การปฏริปูระบบข้อมลูโดยระบบการบรหิารผลการปฏบัิตงิานภาครฐั : นวตักรรมการบรหิารราชการ

แผ่นดนิแบบประชารฐัมส่ีวนร่วม” ร่วมกบั คณะรฐัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในวนัองัคารที ่๒๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๑

การศึกษาดูงาน

การเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศ

 ๑) การเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการ

ทหาร ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดภูเก็ต

 ๒) การเดนิทางไปศกึษาดงูานของคณะอนกุรรมาธกิารการจดัระบบการบรหิารราชการส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค 

และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

 ๓) ศกึษาดูงานเกีย่วกบัแนวทางการบรหิารราชการแผ่นดนิ ตามกรอบยทุธศาสตร์ชาตใิห้สอดคล้องกบันโยบาย

รฐับาล รวมถงึปัญหาและอปุสรรคของหน่วยงานราชการส่วนภมูภิาค เพือ่เป็นแนวทางในการพฒันางานให้เกดิการบูรณาการ 

ทั้งระบบ รวมถึงในประเด็นสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และรับทราบปัญหา  
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อาทิ ด้านการประมง ด้านเขตแดนทางบกและทางทะเล และด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทยกับประเทศกัมพูชา  

ณ จังหวัดจันทบุรี ในระหว่างวันอังคารที่ ๑๑ - วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑

 ๔) การเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชยและวัดมังกรกมลาวาส  

วันอังคารที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑

 ๕) การเดนิทางไปศกึษาดงูาน เรือ่ง การประกอบกจิการให้เช่าทีพ่กั ณ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์และจงัหวดัเพชรบรุี  

ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

 ๖) การเดนิทางไปศกึษาดงูานเกีย่วกบั “แนวทางการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ (Smart City) ของคณะกรรมาธกิาร

คณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง

วันที่ ๗ - ๘ มกราคม ๒๕๖๒

 ๗) การเดนิทางไปศกึษาดงูานเกีย่วกบั “แนวทางการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ (Smart City) ของคณะกรรมาธกิาร

คณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่าง 

วันที่ ๑๔ - ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

 ๘) การเดนิทางไปศกึษาดงูานเกีย่วกบั “แนวทางการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ (Smart City) ของคณะกรรมาธกิาร

คณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ณ จังหวัดสระบุรี ระหว่าง 

วันที่ ๒๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒

 ๙) การเดนิทางไปศกึษาดงูานเกีย่วกบั “แนวทางการพฒันาเมอืงอจัฉรยิะ (Smart City) ของคณะกรรมาธกิาร

คณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่าง 

วันที่ ๑๑ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 ๑๐) การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด�าเนินงานในการพัฒนาเพื่อความมั่นคง การเตรียมความพร้อม

ของทรัพยากรบุคคล ชุมชน พื้นที่ เพื่อป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ และการส่งเสริมให้ประชาชนมีความเชื่อมั่น ศรัทธา 

ต่อกองทัพไทย ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ และผลส�าเร็จ ณ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย 

ในวันอังคารที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

 ๑๑) การเดนิทางไปศกึษาดงูานของคณะอนกุรรมาธกิารการจดัระบบการบรหิารราชการส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค 

และรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๒

 ๑๒) การเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะอนุกรรมาธิการการป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและ 

กจิการทหาร ณ กรมควบคุมการปฏบิติัทางอากาศ กองทพัอากาศ หน่วยบญัชาการสงครามพเิศษ กองทพับก หน่วยบญัชาการ

สงครามพิเศษทางเรือ และหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

การเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ 

• ประชมุทวภิาคีเกีย่วกบัระบบรฐัสภาและกลไกการปฏบิตังิานของคณะกรรมาธกิาร ในประเดน็ทีเ่กีย่วกบัการบรหิาร

ราชการแผ่นดินและความมั่นคงภายในประเทศ ณ ประเทศโรมาเนีย สาธารณรัฐบัลแกเรีย และสาธารณรัฐตุรกี ในระหว่าง

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

การให้การรับรองแขก
• ให้การรับรองนางดาเนียลา กิตแมน เอกอัครราชทูตผู้แทนพิเศษกระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย และคณะ  

ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
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ประมวลภาพกิจกรรม
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๓. คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม

และกิจการต�ารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

หน้าที่และอ�านาจ
คณะกรรมาธกิารการกฎหมาย กระบวนการยตุธิรรมและกจิการต�ารวจ สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิมหีน้าทีแ่ละอ�านาจ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท�ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับระบบกฎหมาย 

กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค รวมท้ังกิจการต�ารวจ โดยคณะกรรมาธิการ  

คณะนี้ ประกอบด้วย

 ๑. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการ

 ๒. พลต�ารวจโท บุญเรือง ผลพานิชย์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

 ๓. ร้อยต�ารวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง

 ๔. พันต�ารวจโท พงษ์ชัย วราชิต รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม

 ๕. พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ กรรมาธิการและโฆษกคณะกรรมาธิการ

 ๖. นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด กรรมาธิการและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๗. พลต�ารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๘. พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๙. พลเรือเอก กฤษฎา เจริญพานิช กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๐. นายธานี อ่อนละเอียด กรรมาธิการและเลขานุการคณะกรรมาธิการ 

 ๑๑. พลต�ารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ กรรมาธิการ

 ๑๒. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์  กรรมาธิการ

 ๑๓. พลต�ารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา กรรมาธิการ

 ๑๔. พลโท ธนเกียรติ ชอบชื่นชม กรรมาธิการ

 ๑๕. นายประมุท สูตะบุตร กรรมาธิการ

 ๑๖. ศาสตราจารย์พิเศษภัทรศักดิ์ วรรณแสง กรรมาธิการ

 ๑๗. นายภาณุ อุทัยรัตน์ กรรมาธิการ

 ๑๘. นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล กรรมาธิการ

 ๑๙. พลต�ารวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้ กรรมาธิการ

 ๒๐. พลต�ารวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ กรรมาธิการ

 ๒๑. พลโท สมโภชน์ วังแก้ว กรรมาธิการ

 ๒๒. พลเอก สุชาติ หนองบัว กรรมาธิการ

 ๒๓. นางสุวิมล ภูมิสิงหราช กรรมาธิการ

 ๒๔. พลต�ารวจเอก เอก อังสนานนท์ กรรมาธิการ
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 ๒๕. พลต�ารวจโท ชาญเทพ เสสะเวช กรรมาธิการ

 ๒๖. พลต�ารวจโท ศานิตย์ มหถาวร กรรมาธิการ

 ๒๗. นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข กรรมาธิการ

 ๒๘. นายวรพล โสคติยานุรักษ์ กรรมาธิการ

ผลการด�าเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ�านวน ๔ คณะ 

 ๑) คณะอนุกรรมาธิการการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

 ๒) คณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค

 ๓) คณะอนุกรรมาธิการกิจการต�ารวจ

 ๔) คณะอนกุรรมาธกิารพจิารณาศกึษาแนวทางการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ความรูด้้านกฎหมายให้กบัประชาชน

๒. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

 ๑) พิจารณาศึกษารายงานพิจารณาให้ความเห็น ข้อสังเกต และตั้งประเด็นซักถามในท่ีประชุมสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติเกี่ยวกับรายงานผลการปฏิบัติงานของส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๒) รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชน

 ๓) รายงานการพิจารณาให้ความเห็น ข้อสังเกต และตั้งประเด็นซักถามในท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เกี่ยวกับรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและส�านักงานศาลปกครอง ประจ�าปี ๒๕๖๐

 ๔) รายงานผลการพิจารณาให้ความเห็น ข้อสังเกต และตั้งประเด็นซักถามในท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินส�านักงานศาลยุติธรรมส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

  หมายเหต ุ: รายงานการพจิารณาศกึษาของคณะกรรมาธกิารดงักล่าวนีไ้ด้น�าเรยีนประธานคณะกรรมาธกิาร

วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาด�าเนินการต่อไปด้วยแล้ว

๓. การจัดท�ารายงานการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ๑) รายงานพิจารณาศึกษาการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน

 ๒) รายงานการพิจารณาศึกษาการจัดการสารสนเทศในกระบวนการยุติธรรมไทย

 ๓) รายงานการพจิารณาศึกษาแนวทางการด�าเนนิการเพือ่ให้ประชาชนสวมหมวกนริภยัในขณะขับข่ีและโดยสาร

รถจักรยานยนต์

 ๔) รายงานการพิจารณาศึกษาระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

 ๕) รายงานการพิจารณาศึกษาระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี

ปกครอง (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒

 ๖) รายงานการพิจารณาศึกษาระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดี

ปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๒
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๔. การพิจารณาเรื่องร้องเรียน 

 ๑) เรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมของหมู่บ้านเอกธานี 

 ๒) เรือ่งร้องเรยีนขอให้ตรวจสอบสภาพบงัคบัตามรฐัธรรมนญูและกฎหมายของค�าพพิากษาศาลปกครองสงูสุด

 ๓) เรื่องร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการลงพื้นที่เขต ๑๑

 ๔) ขอให้ตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมายโครงการบ้านสวนริมทะเล ที่ท�าการจัดสรรท่ีดิน 

โดยไม่ได้รับอนุญาต

 ๕) ขอความเป็นธรรมพิจารณากระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ

 ๖) เรื่องร้องเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสอบสวน สถานีต�ารวจภูธร

ธาตุพนม จังหวัดนครพนม

 ๗) เรื่องร้องเรียนการออกค�าสั่งไล่ออกจากราชการที่มิชอบด้วยกฎหมาย

 ๘) เรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรบางบาล

 ๙) เรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณีการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องท่ีต�าบลทุ่งสุขลา อ�าเภอศรีราชา 

และต�าบลบางละมุง อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

 ๑๐) เรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมในการด�าเนินการสอบสวนพยานเพิ่มเติมกรณีผู้ร้องถูกแอบอ้างว่าเป็น 

ผู้กระท�าความผิด

 ๑๑) ขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรหนองปรือ และสถานี

ต�ารวจภูธรเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

 ๑๒) เรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณีคลินิกเสริมความงามศัลยกรรมไม่เป็นไปตามที่ตกลงว่าจ้าง

 ๑๓) ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดการด�าเนินคดีของพนักงานสอบสวนสถานีต�ารวจนครบาล คลองตัน

 ๑๔) ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช

 ๑๕) ขอความเป็นธรรมให้ตรวจสอบการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนกังานสอบสวน สถานตี�ารวจภธูรแม่ปิงและพนกังาน

อัยการ

 ๑๖) ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดการปฏิบัติหน้าที่ในการสอบสวนด�าเนินคดีอาญาของพนักงานสอบสวน สถานี

ต�ารวจนครบาลบางนา กรณีผู้ร้องถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดอาญาข้อหาฝ่าฝืนค�าสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นที่ให้รื้อถอน

อาคาร

 ๑๗) ขอให้ทบทวนค�าสั่งไล่ออกจากราชการต�ารวจ

 ๑๘) ขอความเป็นธรรมกรณีนายต�ารวจยศร้อยต�ารวจเอกขับรถยนต์พยาบาลฉุกเฉินเป็นเหตุให้บุตรสาวของ 

ผู้ร้องเสียชีวิต

 ๑๙) ขอยื่นค�าร้องขออนุญาตเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

 ๒๐) ขอสอบถามและขอความเป็นธรรมพร้อมขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน กรณีกลุ่มเจ้าหน้าท่ีเข้ามา 

ขอตรวจค้นบ้านพัก โดยไม่มีหมายค้นใด ๆ จากศาล



ประจ�าปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

7
1

 ๒๑) ขอให้ตรวจสอบกรณีค�าพิพากษาศาลฎกีาส่งผลให้สญัญาระหว่างรฐักบัเอกชนเกีย่วกบัการให้บรกิารโทรทศัน์

ระบบบอกรับเป็นสมาชิกของบริษัท อสมท จ�ากัด (มหาชน) 

 ๒๒) ขอให้ยุติเรื่องร้องเรียน

 ๒๓) ขอความเป็นธรรมจากการสืบสวนและสอบสวนของเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ สถานีต�ารวจภูธรเมืองอุดรธานี  

จังหวัดอุดรธานี 

 ๒๔) เรื่องร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้ตรวจสอบการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคของร้านค้าสงเคราะห์เรือนจ�า

กลางบางขวาง

 ๒๕) เรื่องร้องเรียนขอให้พิจารณาแนวทางการด�าเนินการของกองทะเบียนประวัติอาชญากรในการด�าเนินการ

บันทึกผลคดีของผู้ร้อง

การจัดสัมมนา/เสวนา
๑) สัมมนา เรื่อง “การส่งเสริมให้สวมหมวกนิรภัยในขณะขับข่ีและโดยสารรถจักรยานยนต์” ในวันอังคารที่ ๗ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ต กะตะ จังหวัดภูเก็ต 

๒) สัมมนา เรื่อง “ประชาชนจะได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมอย่างไร” ในวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  

ณ โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

๓) สัมมนา เรื่อง “การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อบริหารการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และขนาดย่อม”  

ในวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ Ezy Space Co Working Space อ�าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๔) สัมมนา เรื่อง “สรุปผลการด�าเนินงาน ๑ ปี คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการ

ต�ารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ในวันจันทร์ท่ี ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์  

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 

๕) สัมมนา เรื่อง “สรุปผลการด�าเนินงาน ๕ ปี คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการ

ต�ารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ในวันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมบียอนด์ รีสอร์ต กะตะ จังหวัดภูเก็ต

การศึกษาดูงาน

การเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศ

๑) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกองทุนยุติธรรมจังหวัด ณ ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

๒) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และแนวทางการด�าเนินการ 

ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ในวันจันทร์ท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ต�ารวจภูธร

จังหวัดภูเก็ต

๓) ศกึษาดูงานเกีย่วกบักลุม่ท่องเทีย่วชมุชน โอทอ็ป นวตัวถิ ีบ้านนาเยยี จงัหวดัอบุลราชธาน ีในวนัที ่๗ - ๙ กนัยายน 

๒๕๖๑ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

๔) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับมาตรการตรวจคนเข้าเมือง การควบคุมดูแลและตรวจสอบยานพาหนะ รวมทั้งผู้ขับขี ่

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาภายในราชอาณาจักรไทย รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 

ในวันที่ ๑๗ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงราย 
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๕) ศึกษาดูงานโครงการหมู่บ้านจัดสรร หมู่บ้านเอกธานีและหมู่บ้านสวนริมทะเล อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  

ในวันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดชลบุรี

๖) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับมาตรการตรวจคนเข้าเมือง การควบคุมดูแลและตรวจสอบยานพาหนะ รวมทั้งผู้ขับขี ่

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาภายในราชอาณาจักรไทย รวมทั้งการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม  

ในวันที่ ๒๕ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดภูเก็ต 

การประชุมทวิภาคี ณ ต่างประเทศ

• เดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมกับประเทศญี่ปุ่น ในระหว่าง

วันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ประเทศญี่ปุ่น
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ประมวลภาพกิจกรรม
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๔. คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หน้าที่และอ�านาจ
คณะกรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีหน้าท่ีและอ�านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

กระท�ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการปกครองท้องถ่ิน การพัฒนาและส่งเสริม 

ประสิทธิภาพในการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การก�ากับดูแล การส่งเสริม และการถ่ายโอนภารกิจ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยต้อง

ค�านึงถึงความสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศโดยส่วนรวม รวมท้ังการปกครองท้องถ่ินรูปแบบพิเศษ  

โดยคณะกรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย

 ๑. พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานคณะกรรมาธิการ

 ๒. นายชาญวิทย์ วสยางกูร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

 ๓. นายบัญญัติ จันทน์เสนะ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง

 ๔. พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่

 ๕. พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ เลขานุการคณะกรรมาธิการ

 ๖. พลเอก กิตติ อินทสร โฆษกคณะกรรมาธิการ

 ๗. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์ รองโฆษกคณะกรรมาธิการ

 ๘. ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๙. ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

๑๐. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๑. พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน กรรมาธิการ

 ๑๒. พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ กรรมาธิการ

 ๑๓. พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ กรรมาธิการ

 ๑๔. พลเอก อักษรา เกิดผล กรรมาธิการ

 ๑๕. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ กรรมาธิการ

 ๑๖. นายปรีชา บัววิรัตน์เลิศ กรรมาธิการ

 ๑๗. นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ กรรมาธิการ

 ๑๘. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ กรรมาธิการ

 ๑๙. พลโท ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ กรรมาธิการ

 ๒๐. พลโท ธรรมนูญ วิถี กรรมาธิการ

 ๒๑. นายวิทยา ผิวผ่อง กรรมาธิการ

 ๒๒. พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ กรรมาธิการ

 ๒๓. พลอากาศเอก สุรศักดิ์ ทุ่งทอง กรรมาธิการ

 ๒๔. พลเอก ธนเกียรติ ชอบชื่นชม กรรมาธิการ
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ผลการด�าเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ�านวน ๔ คณะ

 ๑) คณะอนกุรรมาธกิารด้านการมส่ีวนร่วมและการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบทัว่ไป

 ๒) คณะอนกุรรมาธกิารด้านการมส่ีวนร่วมและการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่รปูแบบพเิศษ

 ๓) คณะอนุกรรมาธิการด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ๔) คณะอนุกรรมาธิการการประสานภารกิจ และอื่น ๆ

๒. เรื่องที่พิจารณาศึกษา

 ๑) การปฏริปูการบรหิารการปกครองราชอาณาจกัรไทย ในส่วนของการให้เปลีย่นชือ่ผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร  

เป็นนายกเทศมนตรีกรุงเทพมหานครของสมาคมนักปกครองแห่งประเทศไทย

 ๒) พิจารณาติดตามความคืบหน้าของโครงการขอนแก่นโมเดล

 ๓) พิจารณาศึกษาการจัดตั้งสหการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ๔) พิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมของท้องถิ่น

 ๕) รายงานศึกษาผลการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ของนายกสมาคม 

ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเทศไทย

 ๖) พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติสภาต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๗) พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๘) พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๙) พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๑๐) พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๑๑) พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....

๓. การจัดท�ารายงานผลการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 ๑) รายงานผลการพจิารณาศึกษา เรือ่งแนวทางการปฏริปูองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรปูแบบท่ัวไป : ด้านภารกจิ 

และการจัดตั้ง การบริหารการคลัง การบริหารงานบุคคล และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สหการกับการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่น

๔. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 • พิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี 

เป็นผู้เสนอ)

๕. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมาธิการได้รับมอบหมาย

 ๑) เรื่องร้องเรียนกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีกับพวก เป็นเจ้าพนักงาน 

ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือปฏิบัติหน้าท่ีโดยทุจริตในการ 

ออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน�้ามันโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
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 ๒) เรื่องร้องเรียนกรณีให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าท่ีกรณีราษฎรร้องเรียนว่า

ถูกกลั่นแกล้งจากนายกเทศมนตรีต�าบลบุสูง อ�าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ และอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที ่

ด้วยการน�าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ซึ่งผู้ร้องเรียนครอบครองอยู่ไปจัดสรรเป็นสนามกีฬาโดยมิชอบ

 ๓) เรื่องร้องเรียนกรณีขอความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ดินและเทศบาลเมืองสีค้ิว  

ต�าบลสีคิ้ว อ�าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

 ๔) เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย

ชุมชนของเทศบาลเมืองบ้านไผ่ อ�าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 ๕) เรือ่งร้องเรยีนกรณขีอให้มีการตรวจสอบการกระท�าของนายกเทศมนตร ีรองนายกเทศมนตร ีและรองปลดั

เทศบาลนครปากเกร็ด ในการไม่ปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ�านาจส่อไปในทางมิชอบ และเป็นการขัดต่อนโยบายของภาครัฐ

 ๖) เรื่องร้องเรียนกรณีความเดือดร้อนของผู้อาศัยในหมู่บ้านพฤกษชาติ เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

 ๗) เรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติและยกเลิกการขึ้นบัญชีผู ้ผ่านการสรรหาและแต่งตั้งให้ 

ด�ารงต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการส�านักการช่างสุขาภิบาล (นักบริหารงานช่างสุขาภิบาลระดับสูง) เมืองพัทยา ของกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่นไม่เป็นไปตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๘/๒๕๖๐ 

 ๘) ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา  

จังหวัดน่าน และจังหวัดตาก

 ๙) เรื่องร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติและยกเลิกการข้ึนบัญชีผู้ผ่านการสรรหา

และแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการส�านักการช่างสุขาภิบาล (นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล ระดับสูง) เมืองพัทยา  

ในล�าดับที่ ๑ และล�าดับที่ ๒ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่เป็นไปตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

ที่ ๘/๒๕๖๐

 ๑๐) เรื่องร้องเรียนกรณีของให้มีการตรวจสอบการถมดินไปในคลองบางหวาย (คลองเชียงราก) หมู่ที่ ๑๗  

ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 ๑๑) เรือ่งร้องเรยีนกรณีขอชะลอการคืนพืน้ท่ีท่ีดนิท�ากนิของราษฎรต�าบลบ้านปวง อ�าเภอทุ่งหวัช้าง จงัหวดัล�าพนู

 ๑๒) เรื่องร้องเรียนกรณีของให้พิจารณาสอบสวนพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีของนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี กระท�าการโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ละเมิด ลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน

 ๑๓) เรื่องร้องเรียนกรณีขอน�าเสนอโครงการเดินท่อประปาภูเขาห้วยหก อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กรณี

ขอรบัการสนบัสนุนโครงการอ่างเกบ็น�า้เพ่ือการเกษตรบ้านม่วงสร้อย อ�าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และขอความอนเุคราะห์

งบประมาณก่อสร้างอ่างเก็บน�้าขนาดกลาง อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน

 ๑๔) เรื่องร้องเรียนกรณีขอความเป็นธรรมกรณีท้องถ่ินอ�าเภอธาตุพนม กลั่นแกล้งแจ้งความท่ีสถานีต�ารวจภูธร

เมืองนครพนม

 ๑๕) เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กรณีขอให้ตรวจสอบการด�าเนินการของเทศบาลเมืองกระบี่ที่ได้ยื่นขออนุญาตใช้

พื้นที่และเข้าไปท�าประโยชน์ในเขตป่าไสโป๊ะจากกรมป่าไม้ว่าเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และการเข้าใช้ประโยชน์ 

อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตหรือไม่
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การจัดสัมมนา/เสวนา
 ๑) จัดเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” ในวันที่ ๑๙ 

มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�าบลบางกระสอ อ�าเภอเมืองนนทบุรี  

จังหวัดนนทบุรี

 ๒) จัดเสวนาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดบริการ

สาธารณะในรูปแบบสหการ” ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมการ์เด้นท์ ซีวิว รีสอร์ท พัทยา  

อ�าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

การศึกษาดูงาน

การเดินทางศึกษาดูงานในประเทศ 

 ๑) เดินทางไปร่วมหารือและรับทราบแนวคิดจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เก่ียวกับแนวทาง 

การปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องส�านักงานรองนายกรัฐมนตรี ชั้น ๒  

ตึกบัญชาการ ๑ ท�าเนียบรัฐบาล

 ๒) เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินการของเทศบาลเมืองกระบี่  

กรณีการยื่นขออนุญาตเข้าใช้และท�าประโยชน์ในเขตป่าไสโป๊ะ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ จังหวัดกระบี่

 ๓) เดินทางไปราชการเพ่ือศึกษาดูงานเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการการศึกษาของเทศบาล 

เมืองล�าพูนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด�าเนินงาน ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดล�าพูน

 ๔) เดนิทางไปศกึษาดงูานและรบัทราบข้อมลูเกีย่วกบัการเตรยีมการเลอืกตัง้สมาชกิสภาท้องถิน่และผูบ้รหิารท้องถิน่  

และสหการกับการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในวันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรมส่งเสริม 

การปกครองท้องถิ่น

 ๕) เดินทางไปศึกษาดูงานและรบัทราบข้อมลูเกีย่วกบัการจดัท�าบรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ในจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดขอนแก่น

 ๖) เดินทางไปศึกษาดูงานและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

 ๗) เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับสหการและการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง

วันที่ ๒๕ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ เทศบาลเมืองปากช่อง อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

การเดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคี

• เดนิทางไปเยอืนและประชมุทวภิาคีกบันายกเทศมนตรเีมอืงนชิชนิ นายกเทศมนตรเีมอืงโทโยอาเกะ นายกเทศมนตรี

เมอืงมโิยช ินายกเทศมนตรเีมอืงนางากเุตะ และนายกเทศมนตรเีมอืงโตโก เกีย่วกบันโยบายการบรหิารงานและความร่วมมอื 

ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งเป็นการสร้างสัมพันธไมตรีอันดี ระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ ประเทศญี่ปุ่น
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ประมวลภาพกิจกรรม
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๕. คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

หน้าที่และอ�านาจ 
ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๘ วรรคสอง (๕) ได้ก�าหนดให้คณะกรรมาธิการ 

การศกึษาและการกฬีา มหีน้าทีแ่ละอ�านาจพิจารณาร่างพระราชบญัญตั ิกระท�ากจิการ พจิารณาสอบหาข้อเทจ็จรงิ หรอืศึกษา 

เรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนาการศึกษาของชาติ การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา การศึกษา

ในส่วนสาระการเรยีนรู ้การกูย้มืเพือ่การศกึษา การประเมนิคณุภาพการศกึษา รวมทัง้การส่งเสรมิสนบัสนนุ การพฒันากฬีา

ของชาติ ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาการกีฬา โดยคณะกรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย

 ๑. นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการ

 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

 ๓. พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง

 ๔. นายวิทวัส บุญญสถิตย์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม

 ๕. พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่

 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า

 ๗. รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ โฆษกคณะกรรมาธิการ

 ๘. รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย เลขานุการคณะกรรมาธิการ

 ๙. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๐. พลเอก อู้ด เบื้องบน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๑. ศาสตราจารย์กิตติคุณภิรมย์ กมลรัตนกุล ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๒. นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ กรรมาธิการ

 ๑๓. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ กรรมาธิการ

 ๑๔. พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน กรรมาธิการ

 ๑๕. รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล กรรมาธิการ

 ๑๖. ศาสตราจารย์คลินิกนิเวศน์ นันทจิต กรรมาธิการ

 ๑๗. พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร กรรมาธิการ

 ๑๘. พลอากาศเอก เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ กรรมาธิการ

 ๑๙. รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ กรรมาธิการ

 ๒๐. นายสมพร เทพสิทธา กรรมาธิการ

 ๒๑. พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ กรรมาธิการ

 ๒๒. พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์ กรรมาธิการ

 ๒๓. พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ กรรมาธิการ

 ๒๔. พลเรือเอก ณะ อารีนิจ กรรมาธิการ

 ๒๕. พลเอก สสิน ทองภักดี กรรมาธิการ
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 ๒๖. พลอากาศเอก จิรวัฒน์ มูลศาสตร์ กรรมาธิการ

 ๒๗. พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย กรรมาธิการ

 ๒๘. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี กรรมาธิการ

ผลการด�าเนินงาน

๑. การแต่งตั้งอนุกรรมาธิการและคณะท�างาน

 ๑) คณะอนุกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ๒) คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา

 ๓) คณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา

 ๔) คณะอนุกรรมาธิการการกีฬา

 ๕) คณะท�างานปรับปรุงพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒

 ๖) คณะท�างานจัดท�าหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

 ๗) คณะท�างานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ....

๒. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

 ๑) พิจารณาศึกษา เรื่อง การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเรียนอาชีวศึกษา

 ๒) พจิารณาศึกษา เร่ือง การพัฒนาหลกัสตูร : การจดัการเรยีนการสอน การวดัและประเมนิผล เน้นฐานสมรรถนะ 

ที่ท�าให้อาชีวศึกษาไทยมีคุณภาพ

 ๓) พิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีวศึกษาเกษตร

 ๔) พิจารณาความคืบหน้า กรณี ความร่วมมือในการจัดการศึกษาและการเข้าสู่การมีงานท�าของผู้เรียนเกี่ยวกับ

การจัดท�าหลักสูตรการศึกษาระบบขนส่งทางราง ของวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่

 ๕) พิจารณาศึกษา เรื่อง การปรับตัวของอุดมศึกษาไทยต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

๓. การจัดท�ารายงานการพิจารณาศึกษา เสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง นโยบายและแนวทางการส่งเสริมให้มวลชนมีการออกก�าลังกายและ 

มีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา

 ๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเรียนอาชีวศึกษา

 ๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีวศึกษาเกษตร

 ๔) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาหลักสูตร : การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

เน้นฐานสมรรถนะที่ท�าให้อาชีวศึกษาไทยมีคุณภาพ 

 ๕) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปรับตัวของอุดมศึกษาไทยต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

 ๖) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามศาสตร์

พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน

 ๗) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายการพัฒนากีฬารักบี้ฟุตบอลให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 

 ๘) รายงานการพิจารณาศึกษา เร่ือง การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพประชาชนและ

สมรรถนะนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
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๔. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 • ร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ....

๕. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมาธิการได้รับมอบหมาย

 ๑) เรื่อง “ขอส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการด�าเนินการด้านการศึกษาจากจังหวัดร้อยเอ็ด และ

จังหวัดอ�านาจเจริญ กรณีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการศึกษาของโรงเรียนบ้านสะทอน และขอให้พิจารณา 

ขยายสัญญาจ้างครูพี่เลี้ยงส�าหรับเด็กพิการและขอให้พิจารณาอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามวุฒิการศึกษา” 

 ๒) เรื่อง ขอให้สอบสวนการใช้อ�านาจโดยมิชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา 

 ๓) เรื่อง ขอให้สอบสวนการใช้อ�านาจมิชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษากระท�าการกลั่นแกล้งสร้าง 

ความเสียหายให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 ๔) เรือ่ง “ขอทบทวนและตรวจสอบการใช้อ�านาจ ตามค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิท่ี ๓๙/๒๕๕๙  

โดยมิชอบและไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของค�าสั่ง ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความเชื่อมั่นในคุณภาพการจัดระเบียบ 

การเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาเกิดความเสียหายในวงกว้างกับระบบการศึกษาของประเทศโดยรวม” 

 ๕) เรือ่ง ขอความอนเุคราะห์ในการอนมุตัใิช้บญัชผีูส้อบผ่านการคดัเลอืกเพือ่บรรจแุละแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่ง 

ผูอ้�านวยการสถานศกึษา ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และแก้ไขหนงัสอืส�านกังาน ก.ค.ศ. ที ่ศธ ๐๐๒๐๖.๖/ว ๑๘ ลงวนัที ่๙ พฤศจกิายน 

๒๕๕๙ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 ๖) เรื่อง ขอร้องเรียนฝ่ายบริหาร (ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด ปลัดส�านักงานกระทรวงศึกษาธิการ) 

 ๗) เรื่อง ปัญหาการเรียนการสอนและความสามัคคีในหมู่คณะครู 

 ๘) เรื่อง ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมกรณีย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต�าแหน่งครู ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๐ 

 ๙) เรื่อง ร้องขอความเป็นธรรมกรณีการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รักษาการแทนคณบดีคณะภูมิสารสนเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ๑๐) เรื่อง ขอทบทวนผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  

ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

 ๑๑) เรือ่ง พฤติกรรมคณะกรรมการบรหิารสถาบันทดสอบทางการศกึษาแห่งชาต ิในเรือ่งการสรรหาผูอ้�านวยการ 

คนใหม่

 ๑๒) เรื่อง ขอรับการเยียวยาจากกรณีพิพาทสัญญาจ้าง

 ๑๓) เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ

 ๑๔) เรื่อง การแอบอ้างสถาบันเบื้องสูง

 ๑๕) เรื่อง ร้องทุกข์ขอความเป็นธรรมการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
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การศึกษาดูงาน

• การเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศ

 ๑) ศกึษาดูงานด้านการศึกษาเกีย่วกบั “แนวทางการส่งเสรมิและสนบัสนนุอาชีวศกึษาเกษตร” ระหว่างวนัท่ี ๒๑ - ๒๒  

สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา

 ๒) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู ้ตามศาสตร์พระราชาและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ  

(ครั้งที่ ๔) ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดจันทบุรี

 ๓) ศึกษาดูงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับ “แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีวศึกษาเกษตร” ระหว่างวันที่  

๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี

 ๔) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ “การปฏิรูปการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาภาคบังคับ” วันที่ ๒๗  

มกราคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดอุบลราชธานี

 ๕) ศกึษาดูงานเกีย่วกบัการบรหิารจัดการสถานศกึษา วนัท่ี ๒๐ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรยีนสถานศกึษานานาชาติ 

(International School Bangkok) 

• การเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ

 ๑) ประชุมทวิภาคีด้านการศึกษา ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

 ๒) ประชุมทวิภาคีด้านการศึกษา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๔ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๒

การให้การรับรองแขก
• ให้การต้อนรบัผูแ้ทนจากมหาวทิยาลยัหลิว่โจว Liuzhou Railway Vocational and Technical College (LRVTC) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการเข้าพบเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็ประเดน็ด้านการอาชีวศกึษาเกีย่วกบัการขนส่งระบบราง 

ในวันจนัทร์ที ่๑๑ มนีาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้อง ๒๕๐๒ ช้ัน ๒๕ อาคารสขุประพฤต ิและเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา  

ณ โรงแรมอินดิโก ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร
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ประมวลภาพกิจกรรม
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๖. คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หน้าที่และอ�านาจ
ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๘ วรรคสอง (๖) ได้ก�าหนดให้คณะกรรมาธิการ

การเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีหน้าท่ีและอ�านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ กระท�ากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเงิน 
การคลัง การธนาคาร ตลาดเงิน ตลาดทุน และสถาบันการเงินของประเทศ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาลในด้านงบประมาณ 
ตลอดจนติดตามและประเมินผลการรับ การใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ  
โดยคณะกรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย

 ๑. พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร ประธานคณะกรรมาธิการ

 ๒. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

 ๓. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม

 ๔. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ เลขานุการคณะกรรมาธิการ

 ๕. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ

 ๖. นายวิทวัส บุญญสถิตย์ โฆษกคณะกรรมาธิการ

 ๗. นายบุญชัย โชควัฒนา รองโฆษกคณะกรรมาธกิารและท่ีปรกึษาคณะกรรมาธกิาร

 ๘. ศาสตราจารย์สม จาตุศรีพิทักษ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๙. พันต�ารวจโท พงษ์ชัย วราชิต ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๐. พลเอก รังสาทย์ แช่มเชื้อ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๑. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๒. นางเสาวณี สุวรรณชีพ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๓. นายเจน น�าชัยศิริ กรรมาธิการ

 ๑๔. นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล กรรมาธิการ

 ๑๕. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน  กรรมาธิการ

 ๑๖. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง กรรมาธิการ

 ๑๗. พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์  กรรมาธิการ

 ๑๘. นายปรีดี ดาวฉาย  กรรมาธิการ

 ๑๙. คุณพรทิพย์ จาละ กรรมาธิการ

 ๒๐. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมาธิการ

 ๒๑. นายวรพล โสคติยานุรักษ์ กรรมาธิการ

 ๒๒. นายวิทยา ฉายสุวรรณ กรรมาธิการ

 ๒๓. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ  กรรมาธิการ

 ๒๔. พลเอก สมหมาย เกาฏีระ  กรรมาธิการ
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 ๒๕. พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ กรรมาธิการ

 ๒๖. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กรรมาธิการ

 ๒๗. พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง  กรรมาธิการ

 ๒๘. พลอากาศเอก อานนท์ จารยะพันธุ์  กรรมาธิการ

อน่ึง คุณพรทิพย์ จาละ กรรมาธิการ ได้ขอลาออกจากต�าแหน่งรองประธานคณะกรรมาธิการ คนท่ีสอง ตั้งแต่
วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ โดยที่ประชุมคณะกรรมาธิการยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมาธิการแทนต�าแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้  
นายอนุมัติ อาหมัด กรรมาธิการ ได้ขอลาออกจากต�าแหน่งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒  
จึงพ้นจากต�าแหน่งกรรมาธิการ ตามข้อ ๙๙ ของข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

ผลการด�าเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ�านวน ๔ คณะ

 ๑) คณะอนุกรรมาธิการนโยบายการเงิน การคลัง งบประมาณ และติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ

 ๒) คณะอนุกรรมาธิการด้านการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน

 ๓) คณะอนุกรรมาธิการด้านการเงิน การธนาคาร สถาบันการเงินและตลาดทุน

 ๔) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังของประเทศ

๒. เรื่องที่พิจารณาศึกษา

 ๑) พิจารณาศึกษาและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี ๒๕๖๑

 ๒) พจิารณาศกึษาและตดิตามการด�าเนนิงานตามแผนบรูณาการพฒันาพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ เขตเศรษฐกจิ
พิเศษชายแดน จ�านวน ๑๐ พื้นที่ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการ

 ๓) พจิารณาศกึษาและตดิตามการด�าเนนิการตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการ

 ๔) พิจารณาศึกษาผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ๕) พิจารณาศึกษากรณีข่าวเกี่ยวกับการเอื้อประโยชน์ให้บริษัท เชฟรอน (ไทย) จ�ากัด ในการหลีกเลี่ยงภาษี

 ๖) พิจารณาศึกษาการด�าเนินงานของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 ๗) พิจารณาศึกษาและติดตามความคืบหน้าการให้กู้ยืมโดยใช้สัญญาเงินกู้ผ่าน Social Media/Platform  
(Peer to Peer Lending : P2P Lending)

 ๘) พิจารณาการด�าเนินงานของอุตสาหกรรมจัดการลงทุนรวมถึงกรณีกระทรวงการคลังไม่มีนโยบายต่ออายุ
มาตรการการให้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน LTF

 ๙) พิจารณาศึกษาการปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ากับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Macro prudential)

 ๑๐) พจิารณาศึกษากรณีการปรบัขึน้อตัราดอกเบ้ียนโยบายของคณะกรรมการนโยบายการเงนิ (กนง.) ท่ีส่งผลต่อ 
ค่าเงินบาท รวมถึงปัจจัยของการท�าให้เกิดการแข็งค่าของเงินบาท

 ๑๑) พิจารณาร่างพระราชบญัญัติคณะกรรมการนโยบายบ�าเหนจ็บ�านาญแห่งชาต ิพ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญตัิ 
กองทุนบ�าเหน็จบ�านาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
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 ๑๒) พิจารณาศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับประเด็นการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของกลุ่มประกอบการวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

 ๑๓) พิจารณาศึกษาข้อเสนอแนะของสภาวชิาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกีย่วกบัปัญหาท่ีอาจเกดิข้ึนจากการ
ใช้มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๙ เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (International Financial Reporting Standards: 
IFRS 9) ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิของประเทศและเป็นอปุสรรคต่อการเข้าถงึแหล่งเงนิทนุของกลุม่ธรุกจิ SME

 ๑๔) พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. .... ซึ่งกระทรวง
การคลังได้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

 ๑๕) พิจารณาศึกษาการบริหารจัดการกองทุนหรือทุนหมุนเวียนของประเทศไทย

 ๑๖) พิจารณาแนวคิดร่างพระราชบัญญัติบริษัทจ�ากัดคนเดียว พ.ศ. .... 

 ๑๗) พิจารณาศึกษาแนวทางการสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) รวมไปถึงนโยบายและแผนงาน
เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของวิสาหกิจเริ่มต้น

 ๑๘) พิจารณาการด�าเนินการตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตและให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
รวมไปถึงโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ  
ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ในปี ๒๕๖๐

๓. การจัดท�ารายงานผลการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ๑) รายงานผลการพิจารณาศึกษารายงานกิจการประจ�าปี งบดุล บัญชีก�าไรและขาดทุนของบรรษัทตลาด
รองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)

  ทีป่ระชมุคณะกรรมาธกิารวสิามญักจิการสภานติบัิญญตัแิห่งชาต ิครัง้ท่ี ๓๗/๒๕๖๑ วนัองัคารท่ี ๒๕ กนัยายน 
๒๕๖๑ ได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณารายงาน
กิจการประจ�าปี งบดุล บัญชีก�าไรและขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๐) โดยมีก�าหนดเวลาการพิจารณา ๓๐ วัน พร้อมท้ังจัดท�าความเห็นหรือข้อสังเกตต่อรายงานดังกล่าวและแถลง 
ความเห็นหรือข้อสังเกตต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ๒) รายงานผลการพจิารณาศกึษารายงานกจิการประจ�าปี งบดลุ บญัชกี�าไรและขาดทนุของธนาคารเพือ่การ
ส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย (ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

  ทีป่ระชมุคณะกรรมาธกิารวสิามญักจิการสภานติบัิญญตัแิห่งชาต ิครัง้ท่ี ๓๗/๒๕๖๑ วนัองัคารท่ี ๒๕ กนัยายน 
๒๕๖๑ ได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณารายงาน
กจิการประจ�าปี งบดลุ บญัชกี�าไรและขาดทนุของธนาคาร เพือ่การส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย (ส�าหรบัปีสิน้สดุวนัที่  
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) โดยมีก�าหนดเวลาการพิจารณา ๓๐ วัน พร้อมทั้งจัดท�าความเห็นหรือข้อสังเกตต่อรายงานดังกล่าว
และแถลงความเห็นหรือข้อสังเกตต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ๓) รายงานผลการพจิารณาศกึษารายงานกจิการประจ�าปี งบดลุ บัญชกี�าไรและขาดทนุของธนาคารพฒันา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

  ทีป่ระชมุคณะกรรมาธกิารวสิามญักจิการสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิครัง้ที ่๔๘/๒๕๖๑ วนัองัคารที ่๑๑ ธนัวาคม 
๒๕๖๑ ได้มมีตมิอบหมายให้คณะกรรมาธกิารเศรษฐกจิ การเงนิและการคลงั สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิพจิารณารายงานกจิการ
ประจ�าปี งบดลุ บญัชกี�าไรและขาดทนุของธนาคารพัฒนาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ส�าหรบัปีสิน้สุด 
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐) โดยมีก�าหนดเวลาการพิจารณา ๓๐ วัน พร้อมทั้งจัดท�าความเห็นหรือข้อสังเกตต่อรายงาน 
ดังกล่าวและแถลงความเห็นหรือข้อสังเกตต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ



ประจ�าปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

87

 ๔) รายงานผลการพจิารณาศกึษารายงานผลการด�าเนนิการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบญัญตักิารบรหิาร
หนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๕) รายงานผลการพิจารณาศึกษารายงานการเงินแผ่นดิน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

  ทีป่ระชมุคณะกรรมาธกิารวสิามญักจิการสภานติบัิญญตัแิห่งชาต ิครัง้ท่ี ๖/๒๕๖๒ วนัองัคารท่ี ๑๒ กมุภาพนัธ์ 
๒๕๖๒ ได้มีมติมอบหมายให้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณารายงาน 
การเงินแผ่นดิน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีก�าหนดเวลาการพิจารณา ๓๐ วัน พร้อมทั้งจัดท�าความเห็นหรือ 
ข้อสังเกตต่อรายงานดังกล่าว และแถลงความเห็นหรือข้อสังเกตต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๔. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 ๑) ร่างพระราชบญัญติัแก้ไขเพิม่เติมประมวลรษัฎากร (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษเีพือ่การจดัตัง้ส�านกังาน
เศรษฐกิจและการค้าที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามข้อผูกพันที่ได้ท�าขึ้น)

 ๒) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุน 
การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง)

 ๓) ร่างพระราชบญัญติัแก้ไขเพิม่บทบญัญตัแิห่งกฎหมายท่ีเกีย่วกบัอ�านาจหน้าท่ีของผูท้�าการแทน ผูป้ฏบัิตหิน้าที่
แทน ผู้รักษาการแทน หรือผู้รักษาการในต�าแหน่งผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....

 ๔) ร่างพระราชบญัญติัยกเว้นเบีย้ปรบัเงนิเพิม่ภาษอีากร และความรบัผดิทางอาญา เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตักิาร 
เกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. ....

๕. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมาธิการได้รับมอบหมาย

 ๑) การพิจารณาเรื่องร้องเรียนและความคิดเห็นของชาวไร่ยาสูบที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติจัดเก็บเงินสมทบ 
เพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. .... 

 ๒) การพจิารณากรณขีอให้ตรวจสอบรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการคลงั ว่าได้ปฏบิตัริาชการเป็นไปตามทีไ่ด้ถวายสตัย์ 
ต่อพระมหากษัตริย์ ตามมาตรา ๑๖๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ภายใน ๓๐ วัน หรือไม่ 

 ๓) การพิจารณากรณีขอทราบความคืบหน้าในการจัดงบประมาณและการท�าสัญญาจ้างผลิตเสาหลักน�าทาง 
ให้กับกรมทางหลวง

 ๔) การพิจารณากรณีขอความเป็นธรรมในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัท IFEC กระท�าการอันผิดต่อกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของบริษัท ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นได้รับความเสียหายท่ีได้น�าเงินมาลงทุนซ้ือหุ้นของบริษัท 
IFEC โดยคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลจากการประกอบการของบริษัท

 ๕) การพิจารณากรณีความเดือดร้อนของชาวบ้านพุน�้าร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมในส่วนค่าเวนคืนที่ดิน
เพ่ือให้เอกชนเช่าท�าเขตอุตสาหกรรม และกรณีขอให้พิจารณาแนวทางเพื่อเยียวยาค่าชดเชยท่ีดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
บ้านพุน�้าร้อน

 ๖) การพิจารณากรณีการคัดค้านและขอให้รัฐบาลล้มเลิกร่างพระราชบัญญัติจัดเก็บเงินสมทบเพื่อสนับสนุน 
การจดับรกิารสาธารณสขุของหน่วยบรกิารภาครฐัในระบบหลกัสขุภาพแห่งชาต ิพ.ศ. .... ซึง่ขดัต่อมาตรา ๖๒ และมาตรา ๗๗  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐

 ๗) การพจิารณากรณทีบทวนแก้ไขระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณฉีกุเฉนิ
และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาผลักดันให้มีการทบทวนแก้ไขระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยเร่งด่วนสอดคล้องกับความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นจริง
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 ๘) การพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูประเบียบกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคปัญหาเป็นตัวช้ีวัดความเช่ือมั่น 
ลดลงในการอ�านวยความสะดวก

 ๙) การพิจารณากรณีขอให้จัดท�าความเห็นเสนอไปยังรัฐบาลกรณีการขอให้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา 
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓

การจัดสัมมนา/เสวนา
 ๑) การจัดสัมมนา เรื่อง “คลายปัญหา พ.ร.บ. จัดซ้ือจัดจ้าง ๒๕๖๐ .. เพื่อการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างมี

ประสิทธิภาพ” วันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องแมจิก ชั้น ๒ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 ๒) การจัดสัมมนา เรื่อง “สรุปภาพรวม ๔ ปี คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง : ก้าวต่อไป 
ในอนาคต” วนัพธุที ่๑๙ กนัยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องอาหาร Food Exchange โรงแรมโนโวเทล  
สุขุมวิท ๒๐ กรุงเทพมหานคร

การศึกษาดูงาน

การเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศ ปี ๒๕๖๑

 ๑) การเดินทางไปศึกษาดูงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้
โครงการประชารัฐสวสัดกิาร และการด�าเนนิงานเกีย่วกบักองทุนพฒันาเอสเอม็อตีามแนวประชารฐั (กองทุน ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท)  
ณ จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๐ - วันอังคารที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 ๒) การเดนิทางไปศกึษาดงูานความคบืหน้าในการด�าเนนิการพฒันาเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษตาก ณ อ�าเภอแม่สอด  
จังหวัดตาก ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๑ - วันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ 

การเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศ ปี ๒๕๖๒

 ๑) การเดนิทางไปศกึษาดงูานและรบัฟังบรรยายสรปุเกีย่วกบัการจดัเกบ็รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
และแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย รวมทั้ง 
ปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินงาน รวมทั้งการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด�าเนินงานตาม 
พระราชบญัญตัวินิยัการเงินการคลงัของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบญัญตัวิธิกีารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อ�าเภอน�า้ปาด 
และอ�าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๕ - วันอาทิตย์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒

 ๒) การเดินทางไปศกึษาดูงานการด�าเนนิงาน การจดัสรรงบประมาณ และการบรหิารจดัการงบประมาณ ประจ�า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการติดตามผลการจัดเก็บรายได้และ 
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระหว่างวนัศกุร์ท่ี ๑ - วนัอาทิตย์ท่ี ๓ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ อ�าเภอแม่สอด 
และอ�าเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

 ๓) การเดินทางไปศึกษาดูงานการด�าเนินงานด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และการผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม ่
และจังหวัดล�าพูน ระหว่างวันพุธที่ ๓ - วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

การเดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคี ณ ต่างประเทศ

• การเดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคี เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านต่าง ๆ  
และการพัฒนาความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน - วันเสาร์ที่ ๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐจอร์เจีย และสาธารณรัฐคาซัคสถาน
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๗. คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หน้าที่และอ�านาจ
คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นคณะกรรมาธิการสามัญคณะหนึ่ง ซึ่งแต่งตั้งขึ้นในคราว

ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๑๓ ประกอบกับข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ข้อ ๘๔ และภายหลังวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

ซึ่งมาตรา ๑๒๙ บัญญัติให้ “สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภามีอ�านาจเลือกสมาชิกของแต่ละสภาตั้งเป็นคณะกรรมาธิการ

สามัญ...”ประกอบกับข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๘ ซ่ึงมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๗ 

กรกฎาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีหน้าที่และอ�านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรฐัธรรมนญูหรอืร่างพระราชบญัญตั ิกระท�ากจิการ พจิารณาสอบสวน หรอืศกึษาเรือ่งใด ๆ  ทีเ่กีย่วกบัการพลงังาน 

การบริหาร การส่งเสริมพัฒนา การจัดหา การใช้ การอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งผลกระทบจากการจัดหาและการใช้พลังงาน 

โดยคณะกรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย

 ๑. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ ประธานคณะกรรมาธิการ

 ๒. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

 ๓. พลโท อ�าพน ชูประทุม รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง

 ๔. พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม

 ๕. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่

 ๖. พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า

 ๗. พลเอก อุทิศ สุนทร เลขานุการคณะกรรมาธิการ

 ๘. พลตรี พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ

 ๙. นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน โฆษกคณะกรรมาธิการ

 ๑๐. พลเอก ไตรรัตน์ รังคะรัตน ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๑. พลเรือเอก นพดล โชคระดา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๒. พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๓. พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

 ๑๔. พลโท ไพโรจน์ ทองมาเอง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๕. พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์ กรรมาธิการ

 ๑๖. พลเอก วิลาศ อรุณศรี กรรมาธิการ

 ๑๗. พลอากาศเอก ศิวเกียรติ์ ชเยมะ กรรมาธิการ

 ๑๘. รองศาสตราจารย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ กรรมาธิการ

 ๑๙. พลเอก สุรวัช บุตรวงษ์ กรรมาธิการ

 ๒๐. พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ กรรมาธิการ

 ๒๑. พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ กรรมาธิการ
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 ๒๒. พลเรือเอก สุชีพ หวังไมตรี กรรมาธิการ

 ๒๓. พลตรี สันติพงศ์ ธรรมปิยะ กรรมาธิการ

 ๒๔. พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ กรรมาธิการ

ผลการด�าเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ

 คณะกรรมาธกิารการพลงังาน สภานิติบญัญตัแิห่งชาต ิมอี�านาจตัง้คณะอนกุรรมาธกิาร เพือ่ด�าเนนิงานตามอ�านาจ

หน้าทีข่องคณะกรรมาธกิารตามข้อบงัคบัการประชมุสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๙๑ วรรคสี ่“คณะกรรมาธกิาร

มีอ�านาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการมีจ�านวนไม่เกินสามคณะ คณะละไม่เกินสิบคน ซ่ึงเลือกจากรายช่ือท่ีกรรมาธิการเสนอ  

เพื่อพิจารณาปัญหาอันอยู่ในอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ ตามแต่จะมอบหมายได้และให้น�าข้อบังคับว่าด้วย

กรรมาธิการมาใช้บังคับโดยอนุโลม” โดยคณะกรรมาธิการการพลังงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ตั้งคณะอนุกรรมาธิการ 

จ�านวน ๔ คณะ และเมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้มีการประกาศใช้ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งข้อ ๗๘ วรรคสอง (๗) ได้ก�าหนดให้คณะกรรมาธิการการพลังงาน มีหน้าที่และอ�านาจพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติ กระท�ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการพลังงาน การบริหาร  

การส่งเสริมพัฒนา การจัดหา การใช้ การอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งผลกระทบจากการจัดหาและการใช้พลังงาน และข้อ ๘๖ 

วรรคสี่ ได้ก�าหนดให้ “คณะกรรมาธิการสามัญประจ�าสภาตามข้อ ๗๘ วรรคสอง และคณะกรรมาธิการวิสามัญตามข้อ ๘๑ 

และข้อ ๘๒ อาจตั้งคณะอนุกรรมาธิการได้ไม่เกินสี่คณะ คณะละไม่เกินสิบสองคน ซึ่งเลือกจากรายชื่อที่กรรมาธิการเสนอ 

เพื่อพิจารณาปัญหาอันอยู่ในหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมาธิการตามแต่จะมอบหมาย” 

 โดยมีการประชุม (ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ - วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒) จ�านวน ๒๗ ครั้ง คณะกรรมาธิการ

จึงมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ�านวน ๔ คณะ ดังนี้

 ๑) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานทดแทน 

  (ตั้งแต่ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ปัจจุบัน)

 ๒) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานฟอสซิล

  (ตั้งแต่ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ปัจจุบัน)

 ๓) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามด้านพลังงานไฟฟ้า

  (ตั้งแต่ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ปัจจุบัน)

 ๔) คณะอนุกรรมาธิการด้านกิจการพิเศษ 

  (ตั้งแต่ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ถึง ปัจจุบัน)

๒. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเสร็จแล้ว

 ๑) พิจารณาศึกษา เรื่อง “ข้อเสนอปรับปรุงการจัดท�าแผนพัฒนาก�าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (Power 

Development Plan : PDP)”

 ๒) พิจารณาศึกษา เรื่อง “พื้นที่ศักยภาพด้านพลังงาน”

 ๓) พิจารณาศึกษา เรื่อง “การส่งเสริมการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) จากน�้าเสียและของเสียเพื่อน�าไป 

ใช้ประโยชน์ในภาคครัวเรือนและภาคขนส่ง”

 ๔) พิจารณาศึกษา เรื่อง “โครงการท่อขนส่งน�้ามันเชื้อเพลิงและคลังน�้ามันเชื้อเพลิง”
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 ๕) พิจารณาศึกษา เรื่อง “การจัดตั้งบรรษัทน�้ามันแห่งชาติส�าหรับประเทศไทย”

 ๖) พิจารณาศึกษา เรื่อง “กองทุนน�้ามันเชื้อเพลิง”

 ๗) พิจารณาศึกษา เรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการใช้น�้ามันปาล์มดิบโดยการน�ามาผลิตไบโอดีเซลเพื่อสนับสนุน

นโยบายภาครัฐในการแก้ไขปัญหาปาล์มล้นตลาด”

 ๘) พิจารณาศึกษา เรื่อง “ร้องเรียนของนายกสมาคมการค้าก๊าซชีวภาพไทย เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ประกอบการที่

ได้รับความเดือดร้อนจากการหยุดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน”

 ๙) พจิารณาศกึษา เรือ่ง “แนวทางการแก้ไขสญัญารบัซือ้ไฟฟ้าของผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็มาก (Very Small 

Power Producer (VSPP)) ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Non - Firm ให้เปลี่ยนเป็นสัญญาประเภท Firm”

 ๑๐) พิจารณาศึกษา เรื่อง “การส่งเสริมการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) จากน�้าเสียและของเสียเพื่อน�าไปใช้

ประโยชน์ในภาคครัวเรือนและภาคขนส่ง”

๓. การจัดท�ารายงานการพิจารณาศึกษา เสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 ๑) รายงานพจิารณาศกึษา เรือ่ง “การเตรยีมความพร้อมต่อนวตักรรม Blockchain ทางเลอืกใหม่ของผูใ้ช้ไฟฟ้า”

 ๒) รายงานพิจารณาศึกษา เรื่อง “นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของภาครัฐในปัจจุบัน”

 ๓) รายงานพิจารณาศึกษา เรื่อง “ทิศทางการใช้พลังงานฟอสซิลของไทยในอนาคต กรณีถ่านหิน”

 ๔) รายงานพิจารณาศึกษา เรื่อง “รายงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ของคณะกรรมการก�ากับกิจการ

พลังงานและส�านักงานคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน”
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ประมวลภาพกิจกรรม
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๘. คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หน้าที่และอ�านาจ
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีหน้าที่และอ�านาจในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

กระท�ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการสาธารณสุข การรักษาพยาบาล การส่งเสริม 

และพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนและชุมชน รวมถึงปัญหาผลกระทบของการเปลี่ยนเเปลงทางประชากรและ 

การพัฒนา โดยคณะกรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย

 ๑. นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการ

 ๒. นายธ�ารง ทัศนาญชลี รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง

 ๔. พลเอก โปฎก บุนนาค รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม

 ๕. รองศาสตราจารย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ

 ๖. พลเอก กิตติ อินทสร โฆษกคณะกรรมาธิการ

 ๗. นางสุรางคณา วายุภาพ โฆษกคณะกรรมาธิการ

 ๘. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ กรรมาธิการและที่ปรึกษา

 ๙. พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ กรรมาธิการและที่ปรึกษา

 ๑๐. พลเอก จิระเดช โมกขะสมิต กรรมาธิการและที่ปรึกษา

 ๑๑. ศาสตราจารย์คลินิกนิเวศน์ นันทจิต กรรมาธิการและที่ปรึกษา

 ๑๒. ศาสตราจารย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล กรรมาธิการและที่ปรึกษา

 ๑๓. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ  กรรมาธิการ

 ๑๔. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ กรรมาธิการ

 ๑๕. พลเอก รังสาทย์ แช่มเชื้อ กรรมาธิการ

 ๑๖. พลเรือเอก รัตนะ วงษาโรจน์ กรรมาธิการ

 ๑๗. พลเอก วินัย สร้างสุขดี กรรมาธิการ

 ๑๘. พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล กรรมาธิการ

 ๑๙. นายสมพล พันธุ์มณี กรรมาธิการ

 ๒๐. พลเอก สุรใจ จิตต์แจ้ง กรรมาธิการ

 ๒๑. พลโท อ�าพน ชูประทุม กรรมาธิการ

ผลการด�าเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ�านวน ๔ คณะ 

 ๑) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาจัดท�ารายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข

 ๒) คณะอนุกรรมาธิการบูรณาการและขับเคลื่อนสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ การแพทย์แผนไทย และ

สมุนไพรไทย
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 ๓) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบครบวงจร

 ๔) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาการก�าหนดมาตรฐานและบูรณาการข้อมูลบริการสุขภาพและการเบิกจ่าย  

เพื่อลดความเหลื่อมล�้าและยกระดับระบบบริการสาธารณสุขของประเทศ

๒. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาตามหน้าที่และอ�านาจ

 ๑) พจิารณาศกึษาเกีย่วกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตักิารอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของ

ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพือ่อ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการด�าเนนิงานด้านการสาธารณสขุ

ในการออกใบอนุญาต การอนุมัติ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน และการรับแจ้ง รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

เกี่ยวกับคู่มือส�าหรับประชาชนที่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยเฉพาะกรณีการให้บริการทางสาธารณสุขของ

โรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขอยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติดังกล่าวในกรณีใด 

 ๒) พจิารณาศกึษาและตดิตามความคบืหน้าเกีย่วกบัการจดัตัง้คณะกรรมการนโยบายสขุภาพแห่งชาต ิ(NHPB) และ

การกระจายอ�านาจโดยการตัง้เขตสขุภาพและคณะกรรมการเขตสขุภาพ รวมท้ังความคบืหน้าของการเสนอร่างพระราชบัญญตัิ 

คณะกรรมการนโยบายสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. .... กรอบระยะเวลา เป้าหมาย ขั้นตอนและแผนการด�าเนินงานที่เกี่ยวข้อง

กับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว 

 ๓) พิจารณาศึกษา วิเคราะห์และเปรียบเทียบการด�าเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยและ

สหราชอาณาจักร 

 ๔) พจิารณาศกึษาและติดตามความคบืหน้าการจดัท�าและการเสนอร่างพระราชบญัญตัยิา พ.ศ. .... สาระส�าคญั

และเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งประเด็นความคิดเห็นที่ยังไม่สอดคล้องตรงกันกับกลุ่มผู้ประกอบ

วิชาชีพทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุข 

 ๕) พิจารณานโยบาย แนวทางการบริหารจัดการท่ีพักอาศัยซ่ึงเป็นสวัสดิการของบุคลากรด้านสาธารณสุข  

รวมถึงมาตรการในการดูแลบุคลากรด้านสาธารณสุขทุกวิชาชีพ เพื่อให้มีสวัสดิการที่เหมาะสมในด้านที่อยู่อาศัย 

 ๖) พจิารณาศกึษาและตดิตามความคบืหน้าการจดัท�าและการเสนอแก้ไขเพิม่เตมิร่างพระราชบญัญตัสิทิธบิตัร 

(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... สาระส�าคญัและเจตนารมณ์ของร่างพระราชบญัญตัดิงักล่าว รวมทัง้ประเดน็การแก้ไขกฎหมายทีก่�าหนด

มาตรการเกินไปกว่าข้อตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับการค้าหรือความตกลงทริปส์ (TRIPS) ด้านสาธารณสุข 

ของไทย 

 ๗) พิจารณาศึกษาและติดตามการบังคับใช้พระราชบัญญัติด้านสาธารณสุขที่อยู ่ในความรับผิดชอบของ 

หน่วยงานต่าง ๆ  ที่มีการประกาศใช้บังคับในระหว่างปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ข้อดีและข้อเสียของการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

ต่าง ๆ รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชน ตลอดจนกฎหมายล�าดับรองที่เกี่ยวข้อง 

 ๘) พิจารณาศึกษาข้อมูลภาพรวมการด�าเนินงานของระบบการแพทย์ปฐมภูมิและการปฏิบัติหน้าที่ของ 

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว รวมทั้งความคืบหน้าการเสนอกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 ๙) พิจารณาศึกษารายงานการจัดอันดับดัชนีทุนมนุษย์ (Human Capital Index) ของธนาคารโลก (World 

Bank) ทีเ่ป็นการวดัผลโดยรวมของทนุมนษุย์ทีเ่น้นเรือ่งความเสีย่งด้านสขุภาพและคณุภาพทางการศกึษาของประเทศต่าง ๆ

 ๑๐) พิจารณาศึกษาและติดตามสถานการณ์ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สาเหตุหลักที่ท�าให้เกิดสถานการณ์ดังกล่าว 

ผลกระทบต่อสขุภาพของประชาชน ข้อมลูผูป่้วยทีพ่บในปัจจบุนั รวมทัง้โรคทีเ่กดิจากฝุน่ละอองดงักล่าว แนวทางการป้องกนั

และแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 ๑๑) พจิารณาศกึษาและตดิตามข้อมลูความคบืหน้าการด�าเนนิงานเกีย่วกบัระบบการแพทย์ฉกุเฉนิ และความคบืหน้า 
การปฏิรูประบบการแพทย์ฉุกเฉินที่สอดคล้องกับประเด็นในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (ด้านสาธารณสุข) ของกระทรวงสาธารณสุข
และแผนพัฒนาสขุภาพแห่งชาต ิรวมทัง้นโยบายรฐับาล รวมทัง้ความคบืหน้าการปฏริปูด้านกฎหมายสาธารณสขุในประเดน็
การปฏิรูปดังกล่าว

 ๑๒) พิจารณาศึกษาและติดตามความคืบหน้าเก่ียวกับสถานการณ์ปัญหาของวัณโรคและสาเหตุหลักการ 
แพร่ระบาดของวัณโรคในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ท่ัวโลก ข้อมูลสถิติของผู้ป่วยวัณโรคท่ีพบในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ รวมทั้งการด�าเนินการรักษา ติดตาม และควบคุมการแพร่ระบาดของวัณโรคในประเทศไทยและต่างประเทศ

 ๑๓) พิจารณาศึกษาและติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการด�าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศของกระทรวง
สาธารณสุขตามรายงานความคืบหน้าในการด�าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑) และผลสัมฤทธิ์ตามแผนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขดังกล่าว

 ๑๔) พจิารณาศกึษานโยบาย แนวคดิ และการพฒันา รวมทัง้ตดิตามประเดน็ทีเ่กีย่วข้องกบัการน�านวตักรรมหรือ
เทคโนโลย ีAI (Artificial Intelligence) มาใช้เพือ่การเข้าถงึและให้บรกิารทางด้านการแพทย์และการสาธารณสขุ ตลอดจน
ความคืบหน้าในการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการน�านวัตกรรมหรือเทคโนโลยี AI 
มาใช้เพื่อการเข้าถึงและให้บริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ

 ๑๕) พจิารณาศกึษาและตดิตามสถานการณ์คดทีางการแพทย์ในปัจจบุนั ข้อมลูสถติ ิรวมทัง้ปัญหา และอปุสรรค 
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการฟ้องคดีทางการแพทย์ และแนวทางหรือมาตรการด้านการ
ก�าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทางการแพทย์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 ๑๖) พิจารณาศึกษาและติดตามความคืบหน้าสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายด้านสาธารณสุขท่ีมีการ
ประกาศใช้บังคับในระหว่างปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายต่อประชาชน ข้อดีและข้อเสียของการประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติต่าง ๆ รวมทั้งกฎหมายล�าดับรองที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่ใช้บังคับแล้ว
แต่ละฉบับ และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน

 ๑๗) พิจารณาศึกษาและติดตามข้อมูล ข้อเท็จจริงการด�าเนินการเกี่ยวกับกรณีที่มีการลักลอบจ�าหน่ายยา 
ลดความอ้วนที่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ซึ่งกรณีดังกล่าวมีบุคลากรทางการแพทย์เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและ
จ�าหน่ายให้กับสถานพยาบาล รวมทั้งกระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมาย ตลอดจนบทลงโทษ ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
และแนวทางการแก้ไข 

 ๑๘) พิจารณาศึกษาและติดตามข้อมูล ข้อเท็จจริงเก่ียวกับสถานการณ์การด�าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับ
บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปัจจุบัน และการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้ง 
การพิจารณารายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๑๙) พิจารณาศึกษาและติดตามแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืนทางด้านสาธารณสุขท่ีมีความสอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

๓. การจัดท�ารายงานผลการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 ๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและการแพทย์แผนไทย

 ๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการแพทย์ปฐมภูมิ

 ๓) รายงานการพิจารณาศึกษา ปัญหาด้านสุขภาพในการดูแลรักษาพยาบาลผู้สูงอายุแบบองค์รวม

 ๔) รายงานการพจิารณาศกึษา การจัดท�ากฎหมายรองรบัการพฒันามาตรฐานข้อมลูและการจดัการสารสนเทศ
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๔. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 • ร่างพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๕. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมาธิการได้รับมอบหมาย

 ๑) ขอให้คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเปิดด�าเนินการห้องฝังเข็ม แผนจีนแผนกบวร ๑ เพื่อให้คนไข้ได้รับการรักษา
อย่างต่อเนื่อง

 ๒) ขอให้ตรวจสอบการประกอบกจิการของเอกชนแห่งหนึง่ได้มกีารขออนญุาตประกอบกจิการตามกฎหมายของ
กระทรวงสาธารณสุขหรือไม่

 ๓) รายงานความประพฤติของบุคลากรคนหนึ่งของสภาการสาธารณสุขชุมชนประพฤติตนไม่เหมาะสม 
ต่อบุคลากรที่ศึกษาทางวิชาชีพสาธารณสุข

 ๔) ขอความเป็นธรรมกรณีพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้นับระยะเวลาก่อนการบรรจุเข้า
รับราชการ มานับรวมกับอายุราชการ และความเหลื่อมล�้าจากการเยียวยา

การศึกษาดูงาน

• การเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศ

 ๑) การเดินทางไปศึกษาดูงานเกีย่วกบันโยบายและยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการงบประมาณในพืน้ที ่การให้บรกิาร 
ผู้ป่วยและการรับ - ส่งผู้ป่วย รวมทั้งการให้บริการด้านคลินิกหมอครอบครัว (PCC) ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของการ
ด�าเนินงาน ประเด็นอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วข้อง รวมทัง้การช่วยเหลอืผูบ้าดเจบ็และผูป้ระสบภยัทางทะเล ระหว่างวนัที ่๗ - ๙ กนัยายน 
๒๕๖๑ ณ จังหวัดตราด

 ๒) การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการก�ากับดูแลการส่งเสริมและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ของผู้ประกอบธุรกิจหรือการประกอบอาชีพแว่นตาในประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓ (๓) ในวันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บริษัทโตเกียวออพติคอล จ�ากัด จังหวัดเชียงใหม่

 ๓) การเดินทางไปศึกษาดูงานและเยี่ยมคารวะ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข (นายแพทย์ปิยะสกล สกลสตัยาทร) และผูบ้รหิารระดบัสงูของกระทรวงสาธารณสขุในประเดน็เกีย่วกบัแนวทาง
การส่งเสริมมาตรฐาน กฎระเบียบและข้อบังคับในการก�ากับดูแลกิจการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ตามมาตรา ๓ (๓) 
แห่งพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมถึงแนวทางการจัดท�าหลักสูตร การก�าหนดมาตรฐาน 
และสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพของบุคลากรซ่ึงประกอบอาชีพตรวจวัดสายตาประกอบแว่นท่ีเหมาะสม รวมท้ังการ 
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อน�าไปสู่การคุ้มครองสุขภาพประชาชนและผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ในวนัพธุที ่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ช้ัน ๒ อาคารส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงสาธารณสุข

 ๔) การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ตลอดจนกระบวนการผลิต
เลนส์แว่นตา เพื่อน�าไปสู่แนวทางการพัฒนามาตรฐานของผู้ประกอบธุรกิจหรือการประกอบอาชีพแว่นตาของประเทศไทย 
ในอนาคตตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๙  มาตรา ๓ (๓) พร้อมทั้งเยี่ยมชมกระบวนการ
ผลิตเลนส์แว่นตา ในวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ บริษัท โฮยาเลนซ์ไทยแลนด์ จ�ากัด นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 ๕) การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด�าเนินงานของโรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก ตลอดจน
เยี่ยมชมการด�าเนินงาน และปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับคณะผู้บริหารขององค์การเภสัชกรรม ในวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๖๑ ณ โรงงานผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก องค์การเภสัชกรรม จังหวัดสระบุรี
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 ๖) การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด�าเนินงานของศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการและผู้สูงอายุ 

ตลอดจนการบริหารจัดการบ้านพักผู้สูงอายุ วันพุธที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ ณ สวางคนิเวศ สภากาชาดไทย อ�าเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 ๗) การเดินทางไปศึกษาดูงานและรับฟังบรรยายสรปุ รวมท้ังแลกเปลีย่นความคดิเหน็กบัผูบ้รหิารของกรมสนบัสนนุ

บริการสุขภาพ และผู้บริหารของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการในการ

ก�ากับดูแลการโฆษณาเกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพของหน่วยงานซ่ึงมีอ�านาจหน้าท่ีในการด�าเนินการตามพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าใช้จ่ายใน

การโฆษณา หรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล ตลอดจนผลดีหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว 

ในวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

• การเดินทางไปเยือน ประชุมทวิภาคี และศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ

 ๑) การเดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  

ในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การด�าเนินการระบบบริการสุขภาพ รวมทั้ง The National Health Service 

of England and Wales ตลอดจนมาตรการหรือแนวทางในการให้บริการทางด้านการแพทย์ และการศึกษาดูงานเกี่ยวกับ 

การจัดการระบบบริการปฐมภูมิ และมาตรการหรือแนวทางในการดูแลและการรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ โดยเฉพาะการ 

น�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดูแลผู้สูงอายุ 

 ๒) การเดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒  

ในประเดน็เกีย่วกบัภาพรวมระบบสขุภาพของสาธารณรฐัอติาล ีรวมทัง้กลไกการด�าเนนิงานของรฐัสภาต่อระบบสขุภาพของ

ประเทศ ระบบบริการปฐมภูมิ และการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของสาธารณรัฐอิตาลี 

การให้การรับรองแขก
ในวันศุกร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ๒ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมาธิการ

การสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ น�าโดย นายเจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง Mr. Myoung Su Lee, Chairman of the Health and Welfare Committee of 

Republic of Korea และคณะ เพือ่พบปะสนทนาและแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัความร่วมมอืทวภิาคด้ีานการแพทย์ 

และการสาธารณสขุ การด�าเนนิงานด้านระบบบรกิารสขุภาพ การจดัการระบบบรกิารปฐมภมู ิและการด�าเนนิการมาตรการ

หรือแนวทางในการดูแลและรักษาพยาบาลผู้สูงอายุ 

ในโอกาสนี้ ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข ได้น�าคณะเข้าชมการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

ณ ห้องประชุมรัฐสภา และเยี่ยมชมนิทรรศการ ๖๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย - สาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคาร

รัฐสภา ๑ กรุงเทพฯ
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๙. คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ 

และการสื่อสารมวลชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หน้าที่และอ�านาจ
ด้วยในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุม 

ได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการการสื่อสารมวลชน การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสารสนเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้น  

ตามข้อบงัคบัการประชมุสภานิติบญัญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๔ และท่ีประชุมสภานติบัิญญตัแิห่งชาต ิครัง้ท่ี ๑๐/๒๕๕๙ 

วนัศกุร์ที ่๑๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ ได้มมีตแิก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัการประชมุสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๔ (๙) 

แก้ไขชือ่เป็นคณะกรรมาธกิารการวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสารสนเทศ และการสือ่สารมวลชน ซึง่คณะกรรมาธกิาร มหีน้าที่

และอ�านาจ และผลการด�าเนินงานสรุปได้ดังน้ี มหีน้าทีแ่ละอ�านาจพจิารณาร่างพระราชบัญญตั ิกระท�ากิจการ พจิารณาสอบหา 

ข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจการสื่อสาร 

สารสนเทศ โทรคมนาคม วิทยุโทรทัศน์ และการสื่อสารมวลชน โดยคณะกรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย

 ๑. พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการ

 ๒. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

 ๓. พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง

 ๔. นางเสาวณี สุวรรณชีพ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม

 ๕. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่

 ๖. พลโท สุวโรจน์ ทิพย์มงคล เลขานุการคณะกรรมาธิการ

 ๗. นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร โฆษกคณะกรรมาธิการ

 ๘. นางสุรางคณา วายุภาพ โฆษกคณะกรรมาธิการ

 ๙. นายมนตรี ศรีเอี่ยมสะอาด ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๐. นายโกศล เพ็ชร์สุวรรณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๑. นายดิสทัต โหตระกิตย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๒. นายศักดิ์ชัย ธนบุญชัย ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๓. พลโท กนิษฐ์ ชาญปรีชญา กรรมาธิการ

 ๑๔. นายชาญวิทย์ วสยางกูร กรรมาธิการ

 ๑๕. รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล กรรมาธิการ

 ๑๖. พลอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ สังขพงศ์ กรรมาธิการ

 ๑๗. พลเรือเอก ทวีวุฒิ พงศ์พิพัฒน์ กรรมาธิการ

 ๑๘. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน กรรมาธิการ

 ๑๙. พลเรือเอก ธราธร ขจิตสุวรรณ กรรมาธิการ

 ๒๐. พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล กรรมาธิการ
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 ๒๑. นายมณเฑียร บุญตัน กรรมาธิการ

 ๒๒. พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ กรรมาธิการ

 ๒๓. พลเรือเอก วีระพันธ์ สุขก้อน กรรมาธิการ

 ๒๔. นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร กรรมาธิการ

 ๒๕. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา กรรมาธิการ

 ๒๖. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม กรรมาธิการ

 ๒๗. นายสมชาย แสวงการ กรรมาธิการ

 ๒๘. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ กรรมาธิการ

ผลการด�าเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ

 ๑) คณะอนุกรรมาธิการกิจการสารสนเทศและการสื่อสาร

 ๒) คณะอนุกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ๓) คณะอนุกรรมาธิการกิจการอวกาศ

 ๔) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษากฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปสื่อสารมวลชน

๒. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 ๑) พิจารณากรณีร้องเรียนเรื่อง เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ติดตั้งอยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยมากเกินไป

 ๒) พิจารณาศึกษารายงานประจ�าปี ๒๕๕๙ ของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

 ๓) พจิารณาศกึษารายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปี ๒๕๖๐ ขององค์การกระจายเสยีงและแพร่ภาพสาธารณะ

แห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

 ๔) พจิารณาศกึษารายงานประจ�าปี ๒๕๖๐ ของคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

 ๕)  พิจารณาศึกษารายงานประจ�าปี ๒๕๖๐ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

 ๖) พิจารณาศึกษารายงาน งบการเงิน กสทช. ของส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 ๗) พิจารณาศึกษาร่างข้อตกลงการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน (ASEAN Agreement on Electronic 

Commerce) ก่อนสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 ๘) พิจารณาศึกษาสนธิสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก

 ๙) พิจารณาศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินโครงการเน็ตประชารัฐ

๓. การจัดท�ารายงานการพิจารณาศึกษา

 • รายงานพจิารณาศึกษา “แนวทางการเพิม่สทิธบิตัรการประดษิฐ์ของคนไทย” เสนอไปยงัประธานสภานติบิญัญตัิ

แห่งชาต ิรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงพาณชิย์ และสถาบันการศกึษาระดบั

อุดมศึกษา
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การจัดสัมมนา/เสวนา 
 ๑) การสมัมนา เรือ่ง “กระตกุต่อมเทคโนฯ รบัมอืดจิทิลัพลกิโลก (Digital Disruption and Transformation)” 

ครั้งที่ ๒ วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร

 ๒) การสัมมนา เรื่อง “การล่อลวงเด็กและการค้าประเวณีเด็ก…ภัยจากสื่อสังคมออนไลน์” วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ 

ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้อง ๒๑๓ - ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

 ๓) การสัมมนา เร่ือง “จะเพ่ิมสิทธิบัตรการประดิษฐ์ของคนไทยได้อย่างไร” วันพุธท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑  

ณ ห้อง ๒๑๓ - ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

 ๔) การสัมมนา เรื่อง “สังคมไทย ชัวร์ก่อนแชร์” วันพุธท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๒๐ นาฬิกา  

ณ ห้องประชุม ๒๑๓ - ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒

 ๕) การสัมมนา เรื่อง “ถอดบทเรียนถ�้าหลวง…การประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

กับพิบัติภัย” วันจันทร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม ๒๑๓ - ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ 
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๑๐. คณะกรรมาธกิารการสงัคม เดก็ เยาวชน สตร ีผูส้งูอาย ุคนพกิาร

และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หน้าที่และอ�านาจ
คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีหน้าที่และอ�านาจพิจารณา 

ร่างพระราชบัญญัติ กระท�ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใดๆ ท่ีเก่ียวกับสังคม เด็ก เยาวชน สตรี  

ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งประสานกับองค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ ประชาคมนานาชาติเกี่ยวกับ

แนวทางความร่วมมอื เพือ่ส่งเสรมิการแก้ปัญหาเดก็ เยาวชน สตร ีผูส้งูอาย ุคนพกิาร และผูด้้อยโอกาส การส่งเสรมิศกัยภาพ 

ของชุมชน ด้านการพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ การสงเคราะห์ดูแลผู้ยากไร้ การสร้างหลักประกันและความมั่นคงในคุณภาพ

ชีวิตของคนไทยโดยรวม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยคณะกรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย

 ๑. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการ

 ๒. นายมณเฑียร บุญตัน รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

 ๓. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง

 ๔. คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม

 ๕. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ เลขานุการคณะกรรมาธิการ

 ๖. พลต�ารวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ โฆษกคณะกรรมาธิการ

 ๗. นายแถมสิน รัตนพันธุ์ กรรมาธิการและที่ปรึกษา

 ๘. พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ กรรมาธิการและที่ปรึกษา

 ๙. พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ กรรมาธิการและที่ปรึกษา

 ๑๐. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล กรรมาธิการและที่ปรึกษา

 ๑๑. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ กรรมาธิการ

 ๑๒. รองศาสตราจารย์ กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย กรรมาธิการ

 ๑๓. พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ กรรมาธิการ

 ๑๔. พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ กรรมาธิการ

 ๑๕. นายปรีชา วัชราภัย กรรมาธิการ

 ๑๖. พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม กรรมาธิการ

 ๑๗. พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ กรรมาธิการ

 ๑๘. นายยุทธนา ทัพเจริญ กรรมาธิการ

 ๑๙. พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม กรรมาธิการ

 ๒๐. พลเอก สกล ชื่นตระกูล กรรมาธิการ

 ๒๑. พลเอก สรรชัย อจลานนท์ กรรมาธิการ

 ๒๒. พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ กรรมาธิการ
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 ๒๓. พลเอก อรุณ สมตน กรรมาธิการ

 ๒๔. พลต�ารวจเอก เอก อังสนานนท์ กรรมาธิการ

ผลการด�าเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ�านวน ๔ คณะ

 ๑) คณะอนุกรรมาธิการกิจการเด็ก และเยาวชน

 ๒) คณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี

 ๓) คณะอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ

 ๔) คณะกรรมาธิการกิจการคนพิการ

๒. เรื่องที่พิจารณาศึกษา

 ๑) รายงานการพิจารณาศึกษารายงานคณะกรรมาธิการปฏิรูปสังคม ชุมชน เด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

และผู้ด้อยโอกาส สภาปฏิรูปแห่งชาติ เรื่อง “หลักประกันความมั่นคงด้านรายได้เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ : การเร่งรัด 

การด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔”

 ๒) รายงานการพิจารณาศึกษา แผนพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน

 ๓) รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

 ๔) รายงานผลการพจิารณาศกึษา เรือ่ง “การสงัเคราะห์การดแูลผูส้งูอายใุนประเทศไทย : ปัญหาและข้อเสนอแนะ”

 ๕) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” เล่มที่ ๑ : ด้านกฎหมาย

 ๖) รายงานผลการพิจารณาศึกษา เร่ือง “การส่งเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร” เล่มที ่๒ : ด้านผลกระทบ 

ต่อคนพิการ

 ๗) รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ทิศทางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ ๕

 ๘) รายงานผลการพจิารณาศกึษา เรือ่ง การจดัการศกึษาส�าหรบัคนหหูนวก การผลติและการบรกิารล่ามภาษามอื

 ๙) รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ 

(Accessibility for All Act : AAA)

 ๑๐) รายงานผลการพิจารณาศึกษา เร่ือง สทิธขิองผูต้้องขังหญงิ การคุม้ครองสวสัดภิาพของผูต้้องขังหญงิในเรอืนจ�า  

และการน�าข้อก�าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ไปสู่การปฏิบัติ

 ๑๑) รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ ๕ การบรรลุ

ความเท่าเทยีมทางเพศและการเสรมิสร้างพลงัให้แก่สตรแีละเดก็หญงิทกุคน (Sustainable Development Goals - SDGs, 

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

 ๑๒) รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง สภาพปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการเล่นกีฬาในกลุ่มเด็ก กรณ ี

การศึกษากีฬามวยในกลุ่มเด็ก

 ๑๓) รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง “มาตรฐานสถานรับดูแลผู้สูงอายุ”

 ๑๔) รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง “สังคมผู้สูงอายุ : ระเบียบวาระแห่งชาติ”

 ๑๕) รายงานสรปุผลการด�าเนนิงานของคณะอนกุรรมาธกิารกจิการเดก็และเยาวชน ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒)
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 ๑๖) รายงานสรุปผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒)

 ๑๗) รายงานสรุปผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการกิจการผู้สูงอายุ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒)

 ๑๘) รายงานสรุปผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการกิจการคนพิการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒) 

๓. การจัดท�ารายงานผลการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ๑) รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุไทย

 ๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สรุปผลการด�าเนินงานในรอบ ๕ ปี ของคณะอนุกรรมาธิการเด็กและ

เยาวชน (ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒)

 ๓) รายงานการพจิารณาศกึษา เรือ่ง การผนวกรวมประเดน็คนพกิารเข้ากบัการพฒันากระแสหลกั (Disability 

Inclusive Development : DID) 

 ๔) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดตั้งและการด�าเนินงานของศูนย์คนพิการทั่วไป คณะกรรมาธิการ

การสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

 ๕) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดบริการส�าหรับคนพิการทางจิตสังคม ตามหลักการของ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

 ๖) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ประเด็นการจัดสภาพแวดล้อมสาธารณะที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์

ได้ (Accessibility for All Act : AAA)

 ๗) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง รายงานผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการกิจการสตรี (ระหว่าง

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๒) คณะกรรมาธิการการสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

๔. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 • ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ....

๕. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมาธิการได้รับมอบหมาย

 • ขอให้วินิจฉัยการกระท�าที่มีลักษณะเป็นการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ (Thai vietjet air)

การจัดสัมมนา/เสวนา
๑) การสัมมนา เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “New Gen Say No - คนรุ่นใหม่ ไร้ความรุนแรง”  

ณ จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

๒) การสัมมนา เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “New Gen Say No - คนรุ่นใหม่ ไร้ความรุนแรง”  

ณ จังหวัดสงขลา วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑

๓) การเสวนา เรื่อง “ความปลอดภัยในเด็กและเยาวชนในแหล่งท่องเที่ยว” วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง 

๑ - ๒ อาคารรัฐสภา 

๔) การเสวนา เรือ่ง “ปัญหาและอปุสรรคในการบังคบัใช้กฎหมายการส่งเสรมิการมงีานท�าของคนพกิารตามมาตรา ๓๕”  

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ๑ - ๒ อาคารรัฐสภา ๒

๕) การสัมมนา เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “New Gen Say No - คนรุ่นใหม่ ไร้ความรุนแรง”  

ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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การศึกษาดูงาน

• การเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศ

 ๑) เดินทางไปศึกษาดูงานการด�าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ณ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี  

วันที่ ๒๐ - ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

 ๒) เดินทางไปศึกษาดูงานด้านปัจจัยในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสตรีเพื่อก้าวสู่ระดับการตัดสินใจ  

ณ จังหวัดภูเก็ต วันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 ๓) เดินทางไปศึกษาดูงานด้านสภาเด็กและเยาวชน ณ จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

 ๔) เดินทางไปศึกษาดูงานด้านวิถีและการประกอบอาชีพของผู้ประกอบอาชีพสตรี ณ จังหวัดนครราชสีมา  

วันที่ ๑๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

 ๕) เดินทางไปศึกษาดูงานด้านผู้สูงอายุ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล�าพูน วันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

 ๖) เดินทางไปศึกษาดูงานด้านคนพิการ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒

 ๗) เดนิทางไปศึกษาดูงานด้านโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “New Gen Say No - คนรุน่ใหม่ ไร้ความรนุแรง”  

ณ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 ๘) เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

วันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 ๙) เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการด�าเนินการจัดการศึกษา ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 ๑๐) เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ณ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

วันที่ ๒๕ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 ๑๑) เดินทางไปศึกษาดูงานการด�าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน ณ จังหวัดปทุมธานี วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒

 ๑๒) เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ณ จังหวัดตาก  

วันที่ ๑๕ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

 ๑๓) เดนิทางไปศกึษาดงูานการด�าเนนิงานของสภาเดก็และเยาวชน ณ จงัหวดันนทบรุ ีวนัที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

 ๑๔) เดนิทางไปศกึษาดงูานศนูย์เรยีนรูก้ารพฒันาสตรแีละครอบครวัภาคกลาง จงัหวดันนทบรุ ีวนัที ่๑ พฤษภาคม 

๒๕๖๒

• การเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ

 - เดินทางไปร่วมประชุมทวิภาคีด้านการดูแลผู้สูงอายุรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผู้สูงอายุและ 

คนพิการ ณ สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
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๑๑. คณะกรรมาธกิารการเกษตรและสหกรณ์ สภานติบิญัญตัแิห่งชาติ

หน้าที่และอ�านาจ
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีหน้าที่และอ�านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 

กระท�ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร 

การสหกรณ์ การพัฒนาการผลิต การแปรรูป และธุรกิจเกษตร รวมท้ังแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการพัฒนา 

การเกษตร โดยคณะกรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย

 ๑. พลเอก ดนัย มีชูเวท ประธานคณะกรรมาธิการ

 ๒. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

 ๓. ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง

 ๔. พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม

 ๕. นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน เลขานุการคณะกรรมาธิการ

 ๖. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ 

   และรองโฆษกคณะกรรมาธิการ

 ๗. นายพรศักดิ์ เจียรณัย โฆษกคณะกรรมาธิการ

 ๘. พลเอก โสภณ ศีลพิพัฒน์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๙. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 ๑๐. พลเอก ธีระวัฒน์ บุณยะประดับ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๑. พลเอก พิรุณ แผ้วพลสง ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๒. พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ กรรมาธิการ

 ๑๓. พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ กรรมาธิการ

 ๑๔. พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ กรรมาธิการ

 ๑๕. พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ กรรมาธิการ

 ๑๖. พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ กรรมาธิการ

 ๑๗. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร กรรมาธิการ

 ๑๘. นายวิทยา ผิวผ่อง กรรมาธิการ

 ๑๙. พลโท วุฒิชัย นาควานิช กรรมาธิการ

 ๒๐. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง กรรมาธิการ

 ๒๑. พลโท ศิริชัย เทศนา กรรมาธิการ

 ๒๒. พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ กรรมาธิการ

 ๒๓. พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ กรรมาธิการ 

 ๒๔. พลเอก อรุณ สมตน กรรมาธิการ
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๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ�านวน ๔ คณะ

 ๑) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัจจัยการผลิต 

 ๒) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาผลผลิตทางการเกษตร 

 ๓) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และอื่น ๆ 

 ๔) คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนด้านการเกษตร 

๒. การแต่งตั้งคณะท�างาน จ�านวน ๑ คณะ 

 • คณะท�างานจัดท�ารายงานการพิจารณาศึกษาภาพรวมของยางพาราทั้งระบบและการก�าหนด

๓. เรื่องที่พิจารณาศึกษา

 ๑) เรื่องข้อเสนอแนะทางด้านการเกษตรในยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี จากการเสวนาเรื่อง “ไทยจะเป็นมหาอ�านาจ

ทางการเกษตร (ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ได้อย่างไร)”

 ๒) เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของสหกรณ์ชาวไร่อ้อยขาณุวรลักษบุรี จ�ากัด เก่ียวกับเงิน 

ค่าบ�ารุงสถาบันชาวไร่อ้อย

 ๓) เรื่อง คัดค้านร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ....

 ๔) เรือ่ง แนวทางการบรูณาการภารกจิด้านป้องกนัและป้องปรามมใิห้มกีารลกัลอบน�าเข้าสนิค้าทางการเกษตร

จากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจกัร โดยเชญิ อธบิดกีรมการค้าภายใน อธบิดกีรมการค้าต่างประเทศ อธบิดกีรมศลุกากร 

 ๕) เรื่อง สารก�าจัดวัชพืชพาราควอต

 ๖) เรื่อง ความเดือดร้อนและข้อร้องเรียนของชาวไร่ยาสูบ กรณีการยาสูบแห่งประเทศไทยได้ประกาศปรับลด

ปริมาณการรับซื้อยาสูบจากชาวไร่เป็นจ�านวนกว่า ๔๕ เปอร์เซ็นต์ซ่ึงเป็นปริมาณท่ีลดลงมากจนสร้างความเดือดร้อนแก่

ชาวไร่ยาสูบ

 ๗) เรื่อง สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. ....

 ๘) แนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อป้องปรามไม่ให้มีการลักลอบน�าเข้าสินค้าทางการเกษตรจากต่างประเทศเข้ามา 

ในราชอาณาจักร

 ๙) ติดตามความคืบหน้าการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ยุทธศาสตร์การ

ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อไทยทั้งระบบ โดยเชิญ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ 

เลขาธิการส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

 ๑๐) เรื่อง ภาพรวมในการจัดท�ามาตรฐานการรับรองไม้ ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล คือ มาตรฐาน FSC :  

Forest Stewardship Council และมาตรฐาน PEFC : Program for the Endorsement of Forest Certification 

โดยเชิญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เลขาธิการส�านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) อธิบดีกรมป่าไม้  

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย คณบดี 

คณะวนศาสตร์ อาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย กลุ่มอุตสาหกรรมโรงเลื่อยและโรงอบไม้ 

และนายกสมาคมยางพาราไทย มาร่วมประชุม

 ๑๑) เรื่อง ขอให้พิจารณาสนับสนุนให้ทางสหภาพยุโรปมาตรวจประเมินบริษัทตามระเบียบและมาตรฐานของ

สหภาพยุโรป
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 ๑๒) เรื่อง ข้อเสนอร่างพระราชบัญญัติข้าว พ.ศ. ....

 ๑๓) เรื่อง แนวทางผลักดันให้เกิดการน�ายางพารามาใช้ในงานก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ โดยเชิญ  

ผูว่้าการการยางแห่งประเทศไทย ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย อธบิดกีรมชลประทาน เจ้ากรมทหารช่าง  

(กองทัพบก) อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมทางหลวง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ผู้อ�านวยการส�านัก 

งบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มาร่วมประชุม

 ๑๔) เรื่อง การด�าเนินการภายหลังจากประเทศไทยได้รับการปลดใบเหลืองจากกรณีการท�าประมงผิดกฎหมาย 

ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Ill Unreported and Unregulated Fishing) จากสหภาพยุโรป โดยเชิญ อธิบดี 

กรมประมง อธิบดีกรมเจ้าท่า อธิบดีกรมการจัดหางาน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และผู้บัญชาการ 

ศูนย์บัญชาการแก้ไขการท�าประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) มาร่วมประชุม

 ๑๕) เรื่อง ขอติดตามโครงการก่อสร้างฝายสบร้องและคลองส่งน�้าคอนกรีตเสริมเหล็กเนื่องจากได้ขอรับการ

สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างฝายสบร้องไปยังส�านักงานชลประทานที่ ๑ เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘

 ๑๖) เรื่อง แผนการขับเคลื่อนโครงการปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต โดยเชิญ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน มาร่วมประชุม

 ๑๗) เรือ่ง พจิารณาศกึษาให้ความเหน็และข้อสงัเกตต่อรายงานของผูส้อบบญัชแีละงบการเงนิกองทนุสงเคราะห์

เกษตรกรส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ และวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 

๔. รายงานการพิจารณาศึกษาที่เสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 • รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ภาพรวมของยางพาราทั้งระบบ

๕. พิจารณาเรื่องร้องเรียน

 ๑) เรื่อง ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนร�าคาญจากโรงงานทอดไก่ กรณีที่พบว่า 

มีกลิ่นรบกวนชุมชน

 ๒) เรื่อง ขอให้ทบทวนแก้ไขพระราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และขอให้แก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

ในการรวมกลุ่มชาวประมงในชุมชนอ�าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

 ๓) เรื่อง ผลกระทบจากการน�าเข้ามะพร้าวจากประเทศอินโดนีเซีย

 ๔) เรือ่ง ขอความช่วยเหลอืจากการงดรบัซือ้ใบยาสบูจากเกษตรกรชาวไร่ยาสบูของการยาสบูแห่งประเทศไทย 

โดยขอให้ช่วยเหลอืกลุม่เกษตรกรชาวไร่ยาสบูทัว่ประเทศทีไ่ด้รบัผลกระทบ จากกรณคีณะกรรมการการยาสบูมมีตงิดรบัซือ้

ใบยาสูบจากกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ฤดูกาลผลิตปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

 ๕) เรือ่ง ปัญหาการปฏบิตัไิม่เปน็ธรรมและทางออกการปลกูต้นไม้ในทีด่นิ ส.ป.ก. ๔ - ๐๑ กรณเีจ้าหน้าทีส่ถานี

ต�ารวจภธูรนาสกั อ�าเภอสว ีจงัหวดัชมุพร เข้าจบักมุและตรวจยดึไม้แปรรปูของเกษตรกรทีป่ลกูต้นไม้ในทีด่นิ ส.ป.ก. ๔ - ๐๑

 ๖) เรื่อง ขอเสนอให้ขุดลอกอ่างเก็บน�้าขนาดเล็กเขาน้อย เขาปง สระหนองกาด และฝายเขาโปร่งเม่น  

หมู่ที่ ๕ ต�าบลดีลัง อ�าเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 ๗) เรือ่ง ขอความช่วยเหลอืเพ่ือหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของชาวไร่ยาสบู เนือ่งจากการยาสบูแห่งประเทศไทย

ได้ปรับลดปริมาณการรับซื้อยาสูบจากชาวไร่ยาสูบเป็นจ�านวนมากจนไม่สามารถที่จะผลิตยาสูบได้ 

 ๘) เรือ่ง ความเดือดร้อนของชาวไร่ยาสบู กรณกีารยาสบูแห่งประเทศไทย ได้ประกาศปรบัลดปรมิาณการรบัซือ้ 

ยาสูบจากชาวไร่ จ�านวนกว่า ๔๕ % สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวไร่ยาสูบ จึงขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ
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 ๙) เรื่อง ร้องขอโครงการฝายชะลอน�้าล�าห้วยไผ่โดยขอให้ผลักดันโครงการฝายชะลอน�้าล�าห้วยไผ่สาธารณ 

ประโยชน์เพื่อการเกษตร ตามโครงการพัฒนาแหล่งน�้าและอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน�้าเพื่อการเกษตร

 ๑๐) เรื่อง ปัญหาจากข้อก�าหนดพิเศษ ที่ สว. พิเศษ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง ข้อก�าหนดพิเศษดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ

ด้วยยางธรรมชาติของกรมทางหลวง

 ๑๑) เรือ่ง ปัญหาความเดอืดร้อนของผูป้ระกอบอาชพีท�าการประมง โดยขอให้ผูป้ระกอบการสามารถด�าเนนิการ

เปลี่ยนเครื่องมือท�าการประมงชนิดอวนล้อมมาเป็นเครื่องมือท�าการประมงชนิดอวนล้อมปลากะตัก

 ๑๒) เรือ่ง ขอให้การสนับสนุนและส่งเสรมิภาคเอกชนในการท�าประมงต่างประเทศ เพือ่แก้ไขปัญหาการท�าประมง

ผิดกฎหมาย

 ๑๓) เรือ่ง ขอให้ตรวจสอบการจัดซือ้จัดจ้างเครือ่งสแกนนิว้ของสหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุจงัหวดัอ�านาจเจรญิ 

จ�ากัด

 ๑๔) เรื่อง วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์วิจิตตวันขอให้เร่งรัดให้วิสาหกิจชุมชนมีฐานะเป็น นิติบุคคล

 ๑๕) เรื่อง ขอความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมเนื่องจากปัญหาราคาตกต�่า

 ๑๖) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรณีประสบปัญหาขาดทุนของเกษตรกรจากการถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา 

มะม่วงน�้าดอกไม้

 ๑๗) เรื่อง ขอแสดงความคิดเห็นในพระราชบัญญัติป่าไม้ ซ่ึงรัฐประกาศให้เป็นไม้หวงห้ามและพระราชบัญญัต ิ

คุ ้มครองสัตว์เกี่ยวกับเรื่องสุนัข (พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗)  

กรณีปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗

 ๑๘) เรื่อง ขอให้เร่งน�านโยบายการใช้น�้ายางพาราสดตามข้อก�าหนดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือในการท�าถนนยางพาราดินซีเมนต์

 ๑๙) เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสุนัข (หมา) เพื่อเสนอแนะแนวทางและมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ

จัดการสุนัขที่สร้างปัญหาและมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม

 ๒๐) เรื่อง ส่งเอกสารเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือกับกรมทางหลวง

 ๒๑) เรื่อง ขอให้ตรวจสอบยึดคืนที่ดินเอกสาร ส.ป.ก. ๔ - ๐๑ พร้อมด�าเนินคดีฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าหน้าที่

 ๒๒) ราษฎรจงัหวดัสรุาษฎร์ธานขีอให้ทบทวนและยตุโิครงการอ่างเกบ็น�้าคลองสสีกุ อนัเนือ่งมาจากพระราชด�าริ

 ๒๓) เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการสร้างฝายชะลอน�้าจังหวัดเชียงใหม่

 ๒๔) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเพื่อด�าเนินการใช้ประโยชน์จากโรงงาน

ฆ่าสัตว์แปรรูปผลิตภัณฑ์โค - กระบือ จังหวัดชุมพร

 ๒๕) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ขุดลอกอ่างเก็บน�้าห้วยแม่งาย ต�าบลเมืองงาย อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

 ๒๖) เรื่อง ร้องทุกข์ปัญหาหนี้สินเกษตรกรกับสหกรณ์การเกษตร โดยเกษตรกรจังหวัดตากมีแนวโน้มจะต้อง 

ถูกบังคับคดียึดทรัพย์สินและที่ดินท�ากินเพื่อช�าระหนี้

 ๒๗) เรื่อง ขอให้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการส่งออกโคเนื้อของเกษตรกรไทยไปจ�าหน่ายประเทศจีน

 ๒๘) เรือ่ง ขอความอนุเคราะห์ยกเว้นการถือใช้ระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทรายว่าด้วยการจดทะเบยีน

สถาบันชาวไร่อ้อย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๘ ข้อ ๘ (๓) (๔) 
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 ๒๙) เรื่อง ขอร้องเรียนให้ตรวจสอบสารชีวภัณฑ์ที่ใช้ในทางการเกษตรมีสารเคมีผสมอยู่ด้วย 

 ๓๐) เรือ่ง ขอให้พจิารณาปัญหาความเดอืดร้อนในการถอืใช้ระเบยีบคณะกรรมการอ้อยและน�า้ตาลทรายว่าด้วย

การจดทะเบียนสถาบันชาวไร่อ้อย ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๒๘ ข้อ ๘ (๓) (๔) 

 ๓๑) เรือ่ง ขอทราบความคบืหน้าเรือ่งความเดอืดร้อนของชาวบ้านจากปัญหาทบัซ้อนพืน้ทีป่่าดงกรุงั ต�าบลท่าบวั  

อ�าเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

 ๓๒) เรื่อง ขอความเป็นธรรมกรณีได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ท�าให้ผู้ประกอบการไม่ได้ขออนุญาตน�าเข้าสัตว์หรือซากสัตว์ออกนอกราชอาณาจักร (ใบ ร.๙) ในการส่งออก จึงถูกกรม

ศุลกากรตรวจสอบย้อนหลังและถือเป็นความผิดฐานลักลอบ หลีกเลี่ยงส่งออกสินค้าต้องห้าม ต้องจ�ากัด

 ๓๓) เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดตามโครงการผันน�้าโดยระบบท่ออ่างเก็บน�้าแม่สาย-อ่างเก็บน�้าแม่มาน

การศึกษาดูงาน

• การเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศ

 ๑) ศึกษาดูงานการบริหารจัดการนาแปลงใหญ่ และธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ส�าหรับสวนผลไม้ เมื่อวันท่ี ๑๓ - ๑๔ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง

 ๒) ศึกษาดูงานด้านการบรหิารจัดการน�า้ชมุชนตามแนวพระราชด�ารสิูค่วามยัง่ยนื เมือ่วนัที ่๑๗ สงิหาคม ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี

 ๓) ศึกษาดูงานการท�าฝายทางการเกษตร เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดล�าปาง จังหวัดล�าพูน 

และจังหวัดเชียงใหม่ 

 ๔) การเดินทางไปพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ ๒๘ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กระทรวงอุตสาหกรรม ในประเด็นการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

 ๕) ศึกษาดูงานการน�าเข้าส่งออกสินค้าผ่านแดน เมื่อวันท่ี ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสงขลา  

จังหวัดยะลา และรัฐปีนัง (มาเลเซีย) 

 ๖) ศกึษาดูงานด้านการประมง และรบัฟังปัญหาอปุสรรคและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชพี

ประมงจากสมาคมชาวประมงอ�าเภอบ้านแหลม จงัหวดัเพชรบรุ ีและสมาคมประมงในพืน้ทีใ่กล้เคยีง เมือ่วนัที ่๑๙ กนัยายน 

๒๕๖๑ ณ จังหวัดเพชรบุรี

 ๗) ศึกษาดูงานการท�าเกษตรทฤษฎใีหม่ การบรหิารจดัการการเรยีนการสอนโครงการอาชวีศกึษาเพือ่การพฒันา

ชนบท และแนวทางการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑  

ณ จังหวัดมหาสารคาม

 ๘) ศกึษาดงูานการด�าเนนิงานของศนูย์ปฏริปูอตุสาหกรรม ๔.๐ (ITC 4.0 ) ในพืน้ทีภ่าคตะวนัออก เพือ่เยีย่มชม 

การแปรรปูผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ผลผลติทางการเกษตรของวสิาหกจิชมุชนและโครงการต่าง ๆ  ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิและ

พฒันาโดยศนูย์ส่งเสรมิอตุสาหกรรมภาคที ่๙ และโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติและบรหิารจดัการธรุกจิอตุสาหกรรม

เกษตรแปรรปู การผลติสมนุไพรและอาหาร รวมทัง้เยีย่มชมผลติภณัฑ์ของชุมชนบ้านสวนป่าสาโรชกะแหวว ชุมชนตะเคยีนเตีย้  

อ�าเภอบางละมุง เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดชลบุรี 

 ๙) ศึกษาดูงานการผลิตกล้วยหอม การบริหารจัดการการผลิต การจัดการผลผลิต การตลาด และการแปรรูป

กล้วยหอมของจังหวัดเพชรบุรี และศึกษาดูงานการบริหารจัดการสับปะรดแปลงใหญ่และการบริหารจัดการผลผลิตของ 



สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

11
4

กลุ่มผู้ปลูกสับปะรดแปลงใหญ่ อ�าเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ๑๐) ศึกษาดูงานพื้นที่ประกอบอาชีพประมงโดยใช้เครื่องมือประมงโพงพางและไซนั่งในทะเลสาบสงขลา และ

เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่งเขต ๖ เมื่อวันที่ ๑๒ - ๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสงขลา

 ๑๑) ศึกษาดูงานการยกระดับอุตสาหกรรม กระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรของไทยสู่อนาคต 

และเยี่ยมชมนวัตกรรมและงานวิจัยผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร การทดสอบและการรับรองมาตรฐาน และการทดสอบด้าน 

การตลาด ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ๔.๐ (ITC 4.0 ) เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ณ กล้วยน�้าไท กรุงเทพฯ

 ๑๒) ศึกษาดูงานพื้นที่ประสบภัยแล้ง เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงราย

 ๑๓) ศกึษาดงูานการรวมกลุม่ของเกษตรกรในรปูแบบสหกรณ์หรอืองค์กรเกษตรกรอืน่ ๆ  เพือ่การบรหิารจดัการ

ด้านการผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการด�าเนินการด้านต่าง ๆ ของเกษตรกร 

เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ๑๔) ศึกษาดูงานการบริหารจัดการการท�าประมงและการแก้ไขปัญหาการท�าประมงท่ีไม่เป็นไปตามกฎหมาย  

และการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ ๕ - ๖ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดระยอง

• การประชุมหารือทวิภาคี ณ ต่างประเทศ 

 - ประชุมหารือทวิภาคีเกี่ยวกับแนวทางการด�าเนินการด้านการพัฒนาเกษตรกรรม อุตสาหกรรมเกษตร  

การสหกรณ์ การพัฒนาการผลิต/การแปรรูปและธุรกิจเกษตร น�าเข้าส่งออกในกลุ่มประเทศยุโรป ณ สาธารณรัฐโปรตุเกส  

และราชอาณาจักรสเปน เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
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ประมวลภาพกิจกรรม
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๑๒. คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หน้าที่และอ�านาจ
คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีหน้าท่ีและอ�านาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ กระท�า

กิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการคมนาคม ทั้งการจราจรทางบก ทางน�้า ทางอากาศ 

ทางอวกาศ การขนส่งมวลชน การขนส่งสินค้า และการพาณิชยนาวี โดยคณะกรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย

 ๑. พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการ

 ๒. นายวันชัย ศารทูลทัต รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

 ๓. พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง

 ๔. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม

 ๕. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่

 ๖. พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร เลขานุการคณะกรรมาธิการ

 ๗. นายธานี อ่อนละเอียด โฆษกคณะกรรมาธิการ 

 ๘. พลเอก สมโภชน์ วังแก้ว รองโฆษกคณะกรรมาธิการ 

 ๙. พลอากาศเอก ไพศาล สีตบุตร ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๐. นายแถมสิน รัตนพันธุ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๑. พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์ กรรมาธิการ

 ๑๒. พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล กรรมาธิการ

 ๑๓. พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ กรรมาธิการ

 ๑๔. พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร กรรมาธิการ

 ๑๕. พลเรือเอก ทวีชัย บุญอนันต์ กรรมาธิการ

 ๑๖. พลเรือเอก นพดล โชคระดา กรรมาธิการ

 ๑๗. พลเอก โปฎก บุนนาค  กรรมาธิการ

 ๑๘. พลอากาศเอก เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ กรรมาธิการ

 ๑๙. พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ กรรมาธิการ

 ๒๐. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล กรรมาธิการ

 ๒๑. พลอากาศเอก สฤษดิ์พงษ์ โกมุทานนท์ กรรมาธิการ

 ๒๑. พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรียงค์ กรรมาธิการ

 ๒๓. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ กรรมาธิการ

 ๒๔. พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ กรรมาธิการ

 ๒๕. พลโท วุฒิชัย นาควานิช กรรมาธิการ

 ๒๖. นายสถิตย์ สวินทร กรรมาธิการ

 ๒๗. นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข กรรมาธิการ
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ผลการด�าเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ มีจ�านวน ๔ คณะ ได้แก่

 ๑) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางน�้าและการพาณิชยนาวี

 ๒) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ

 ๓) คณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางบกและทางราง

 ๔) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาด้านโลจิสติกส์

๒. เรื่องที่คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาศึกษา จ�านวน ๓๘ เรื่อง

 ๑) พิจารณาติดตามความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๒) พจิารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนท่ีได้รบัการถ่ายโอนจากกรมทางหลวงชนบท 

ซึ่งมีสภาพช�ารุดเสียหายท�าให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับความเดือดร้อน การสัญจรไปมาเป็นไปด้วยความล�าบาก

 ๓) พิจารณาข้อมูลโครงข่ายถนนเพื่อรองรับการคมนาคมทางบก ทางน�้า และทางอากาศ ในพื้นที่จังหวัดตรัง

 ๔) พิจารณาการจัดท�ายุทธศาสตร์โลจิสติกส์ ๒๐ ปี

 ๕) พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมของท้องถิ่น

 ๖) พิจารณาติดตามความคืบหน้ากรณีขอให้เร่งรัดกรมธนารักษ์พิจารณาให้กระทรวงการคลังน�าเสนอ 

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบให้เทศบาลต�าบลเวียงเชียงแสน เป็นผู้บริหารท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ ๑ จังหวัดเชียงราย

 ๗) พจิารณากรณีขอความอนุเคราะห์สนบัสนนุงบประมาณโครงการปรบัปรงุจดุกลบัรถ ทางหลวงหมายเลข ๓๕  

โดยแขวงทางหลวงสมทุรสาครขอให้พิจารณาสนับสนนุโครงการปรบัปรงุจดุกลบัรถทางราบ ท่ี กม. ๔๓+๔๗๐ ตามรปูแบบใหม่  

(จุดกลับรถหัวโต)

 ๘) พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นท่ีเขตเมืองระยะเร่งด่วน เพื่อเป็นการบรรเทา 

ความเดอืดร้อนของประชาชนในหลายเส้นทาง อาท ิถนนลาดพร้าว ถนนรามค�าแหง และถนนแจ้งวฒันะ อนัเป็นผลสบืเนือ่ง 

จากการปิดช่องทางจราจร เพื่อด�าเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

 ๙) พจิารณากรณกีารสนบัสนนุงบประมาณการด�าเนนิโครงการเพือ่แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน

ในพื้นที่จังหวัดพะเยา

 ๑๐) พจิารณากรณกีารสนบัสนนุงบประมาณการด�าเนนิโครงการเพือ่แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน

ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

 ๑๑) พจิารณากรณกีารสนบัสนนุงบประมาณการด�าเนนิโครงการเพือ่แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน

ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

 ๑๒) พิจารณามาตรการป้องกันอุบัติเหตุทางน�้าจากกรณีอุบัติเหตุเรือบรรทุกนักท่องเที่ยว “ฟีนิกซ์ พีซีไดว่ิง”  

อับปางกลางทะเล บริเวณเกาะเฮ ต�าบลราไวย์ อ�าเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 ๑๓) พจิารณากรณกีารสนบัสนนุงบประมาณการด�าเนนิโครงการเพือ่แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชน

ในพื้นที่จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสกลนคร

 ๑๔) พิจารณากรณีการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) ขององค์การ

บริหารส่วนต�าบลเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
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 ๑๕) พิจารณาโครงการพัฒนารถบัสไฟฟ้าสัญชาติไทย (E-Bus) เพื่อใช้เป็น Feeder ระบบขนส่งทางราง

 ๑๖) พิจารณากรณีการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กของโรงเรียน 

บ้านกรูดหนองซ�า ต�าบลเมืองลีง อ�าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

 ๑๗) พิจารณากรณีขอติดตั้งไฟส่องสว่างบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๔๖ ของอ�าเภอก�าแพงแสน  

จังหวัดนครปฐม

 ๑๘) พิจารณาติดตามความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๑๙) พิจารณากรณีศาลปกครองสูงสุดมีค�าพิพากษายืนตามค�าพิพากษาของศาลปกครองกลางท่ีให้บังคับ 

ตามค�าชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการที่ชี้ขาดให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยช�าระเงินค่าชดเชยรายได้ ให้แก่  

บริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จ�ากัด จากการที่ปริมาณการจราจรและรายได้ค่าผ่านทางลดลงจากที่ประมาณการไว้

 ๒๐) พิจารณาติดตามความคืบหน้าโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ (Thailand Modernization 

CNS/ATM System : TMCS) และโครงการ Thailand Aviation System Capacity Enhancement Project)

 ๒๑) พิจารณากรณีขอให้เร่งรัดด�าเนินการแก้ไขปัญหาทางหลวงหมายเลข ๑๒ ช่วงทางเข้าบ้านพรสวรรค์  

เส้นทางแก่งนาขาม - สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ยังช�ารุดและระบบไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน

 ๒๒) พิจารณากรณีขอความอนุเคราะห์เปิดสามแยก เพื่อเป็นทางเข้า - ออก หมู่บ้านบกกราย ต�าบลน�้าจืด  

อ�าเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 

 ๒๓) พิจารณาติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมทางเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง 

 ๒๔) พิจารณาติดตามความคืบหน้าการเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมพาณิชยนาวี พ.ศ. .... 

 ๒๕) พิจารณากรณีการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เพิ่มเติม) เพื่อเป็น 

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรในพื้นที่ต�าบลเขาชัยสน อ�าเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 

 ๒๖) พิจารณากรณีขอความอนุเคราะห์ติดตามโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติก เพื่อแก้ไขปัญหาของราษฎร

ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต�าบลดู่พงษ์ อ�าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

 ๒๗) พิจารณาศึกษาความจ�าเป็นและความคุ้มค่าของการขุดคลองไทย

 ๒๘) พิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางอากาศ

 ๒๙) พิจารณาติดตามความคืบหน้าการออกกฎหมายล�าดับรอง เพื่อให้การบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับผิด

ทางแพ่งต่อความเสียหายจากมลพิษน�้ามันอันเกิดจากเรือ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 ๓๐) พิจารณากรณี บริษัท เทพา ทรานซิท เทอร์มินอล จ�ากัด ได้ยื่นค�าขอในการขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์หรือ

ประเภทการใช้ท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน ๕๐๐ ตันกรอส ให้สามารถเทียบเรือเกิน ๕๐๐ ตันกรอส ได้

 ๓๑) พจิารณาเกีย่วกบัสถานการณ์ค่าฝุน่ละอองเกนิมาตรฐานทีเ่กดิจากการคมนาคมในเขตกรงุเทพมหานครและ

ปริมณฑล จนกลายเป็นปัญหามลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน

 ๓๒) พิจารณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้ท่ีต�าบลศรถ้ีอย อ�าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย

 ๓๓) พิจารณาเกี่ยวกับกรณีปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างโครงการทางหลวง หมายเลข ๑๑๘ สายเชียงใหม่ - 

เชียงราย ที่มีสาเหตุมาจากการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
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 ๓๔) พจิารณาหนงัสอืสญัญาทีค่าดว่าคณะรฐัมนตรจีะเสนอต่อสภานติบัิญญตัแิห่งชาตเิพือ่พจิารณาให้ความเหน็ชอบ  

ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จ�านวน ๓ ฉบับ คือ ๑) พิธีสารเพื่ออนุวัติข้อผูกพันชุดที่ ๑๐  

ของบริการขนส่งทางอากาศ ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยบริการของอาเซียน ๒) พิธีสาร ๓ สิทธิการท�าการบินโดยใช้ 

ชือ่เทีย่วบนิร่วมกบัเส้นทางการบนิภายในประเทศ และ ๓) พธิสีาร ๔ สทิธกิารท�าการบนิเชือ่มจดุในประเทศสมาชกิอาเซยีน

 ๓๕) พิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีภาคใต้และแนวทาง 

การส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางมารน่ีาของอาเซยีน (Thailand : Marina Hub of ASEAN) เพือ่ดงึดดูนกัท่องเทีย่ว 

และเรือส�าราญให้เข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น

 ๓๖) พจิารณาศกึษาร่างกฎกระทรวงก�าหนดวตัถซุึง่ไม่เป็นอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๖๒ และร่างกฎกระทรวงก�าหนด

กิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการด้านกีฬาทางอากาศและการบินเพื่อการกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๒

 ๓๗) พิจารณาเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณพื้นท่ีช่วงสถานีรถไฟ 

ซับม่วงถึงสถานีรถไฟปากช่อง ซึ่งมีการปรับปรุงบริเวณโดยรอบสถานีต่าง ๆ ท่ีมีการก่อสร้าง จึงท�าให้เกิดปัญหาในการ

บรรทุกสิ่งอุปกรณ์หรือยุทโธปกรณ์ของทางราชการทหารที่ส่งโดยทางรถไฟ ที่ไม่สะดวกและไม่ต่อเนื่อง

 ๓๘) พจิารณาตดิตามปัญหาและอปุสรรคของโครงการก่อสร้างสะพานลนัตาช่วงแรก (บ้านหวัหนิ - บ้านคลองหมาก)  

อ�าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

๓. การจัดท�ารายงานการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 ๑) รายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง กฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน

ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก (โดรน)

 ๒) รายงานการพิจารณาการศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมของท้องถิ่น

 ๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน

 ๔) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนส่งสินค้าทางอากาศ

 ๕) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ ๒๐ ปี

๔. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมาธิการได้รับมอบหมาย

 ๑) พจิารณาเรือ่งร้องเรยีนกรณคีดัค้านโครงการคลองระบายน�า้หลากบางบาล - บางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา

 ๒) พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีขอความช่วยเหลือในการประสานงานแก้ไขปัญหา การท่าเรือแหลมฉบังให้ยุติ

ท�าการยกขนตู้สินค้าเปล่าที่สถานีรถไฟแหลมฉบัง เข้าไปท�าการยกขนภายในเขตท่าเรือแหลมฉบัง

 ๓) พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีราษฎรต�าบลนางาม อ�าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม หมู่ที่ ๖ หมู่ท่ี ๑๐  

และหมู่ที่ ๑๒ ประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากถนนที่สัญจรไปมาระหว่างอ�าเภอกับจังหวัด สายบ้านโนนค�า - นายอ 

เป็นหลุมเป็นบ่อ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ท�าให้สูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

 ๔) พจิารณาเรือ่งร้องเรยีนกรณปีระชาชนได้รบัผลกระทบและความเดอืดร้อนด้านความปลอดภยัในการใช้ถนน

หมายเลข ๑๑๗ นครสวรรค์ - พิษณุโลก ช่วงทางแยกทุ่งใหญ่

 ๕) พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณี โครงการสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ จังหวัดราชบุรี

 ๖) พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีปัญหารถบรรทุกน�้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายก�าหนด

 ๗) พิจารณาเรือ่งร้องเรียนกรณีปัญหาการจราจรตดิขัดในเขตท่าเรอืแหลมฉบัง และไอซีด ี(ICD) รถไฟลาดกระบงั
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 ๘) พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีโครงการออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงข่ายการ

สนับสนุนการเชื่อมต่อระบบขนส่งหลักของประเทศช่วงจังหวัดสมุทรปราการ - สมุทรสาคร

 ๙) พิจารณาเร่ืองร้องเรียนกรณีขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อด�าเนินการโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง

ซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

 ๑๐) พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อนจากน�า้ท่วมไร่นา

ในพื้นที่ต�าบลม่วงไข่ อ�าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร โดยไม่ได้รับการด�าเนินการจากกรมชลประทานแต่ประการใด

 ๑๑) พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณการจัดท�าถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน 

ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ของเทศบาลต�าบลปลาโหล อ�าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

 ๑๒) พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้มีค�าสั่งเร่งด่วนทบทวนแก้ไขปัญหาการก่อสร้างถนนทางข้ามและอุโมงค์

ในโครงการรถไฟทางคู่ที่ก�าลังก่อสร้างในพื้นที่อ�าเภอพล จังหวัดขอนแก่น

 ๑๓) พจิารณาเรือ่งร้องเรียนกรณีขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณในการปรบัปรงุซ่อมแซมถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็

ของโรงเรียนบ้านกรูดหนองซ�า ต�าบลเมืองลีง อ�าเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

 ๑๔) พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณี ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อ�าเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 

ด้วยการสร้าง “สะพานข้ามช่องเกาะช้าง” ระหว่างอ�าเภอเกาะช้าง กับอ�าเภอแหลมงอบ

 ๑๕) พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีขอความอนุเคราะห์อนุโลม ผ่อนปรน รถขนถ่ายสินค้า เข้า - ออก อ�าเภอเบตง 

จังหวัดยะลา

 ๑๖) พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีท่าเรือแหลมฉบังก�าหนดให้ผู ้ประกอบการยุติการยกขนตู ้สินค้าเปล่า 

ในสถานีรถไฟแหลมฉบังโดยก�าหนดให้เข้าไปท�าการยกตู้สินค้าเปล่าภายในเขตท่าเรือแหลมฉบังฝั่งท่าเทียบเรือ C ส่งผลให้ 

การด�าเนินการบรรจุสินค้ามีความล่าช้า และมีภาระต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น

 ๑๗) พจิารณาเรือ่งร้องเรยีน กรณขีอความอนเุคราะห์ก่อสร้างสะพานเกือกม้าเช่ือมถนนคูข่นาน ถนนกาญจนาภเิษก  

(ช่วงถนนสุขาภิบาล ๒)

 ๑๘) พจิารณาเรือ่งร้องเรยีน กรณีขอความเป็นธรรมทีด่นิอยูอ่าศยัถกูแนวทางหลวง ตดัผ่านและแนวทางหลวงใหม่ 

ที่กรมทางหลวงก�าหนดผิดหลักวิชาการวิศวกรรมจราจร และวิศวกรรมน�้า

 ๑๙) พจิารณาเรือ่งร้องเรยีน กรณกีารแก้ไขปัญหาการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านชมุแสง - บ้านหนองทองลิม่  

และเส้นทางสายบ้านหนองมะมา - บ้านโคกพลวง จังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงติดตามศึกษาโครงการพัฒนาแหล่งน�้าล�ามาศ  

และโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางคมนาคม 

 ๒๐) พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีขอให้เร่งรัดกรมธนารักษ์พิจารณาให้กระทรวงการคลังน�าเสนอคณะรัฐมนตรี

พิจารณาเห็นชอบให้เทศบาลต�าบลเวียงเชียงแสน เป็นผู้บริหารท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ ๑ จังหวัดเชียงราย

 ๒๑) พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการลงพื้นท่ีตามโครงการสมาชิก 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดน่าน และจังหวัดตาก 

เรื่อง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อด�าเนินโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น�้าน่าน สายบ้าน

ร่มโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๐ - บ้านห้วยสะแตง หมู่ที่ ๒ ต�าบลงอบ อ�าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 

 ๒๒) พจิารณาเรือ่งร้องเรยีน กรณขีอให้ทบทวน EIA และแนวเส้นทางถนนมอเตอร์เวย์หมายเลข ๘ โดยประชาชน

ในพืน้ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากถนนมอเตอร์เวย์ ท�าให้เกดิน�า้ท่วมพืน้ทีเ่กษตรกรรมและทีอ่ยูอ่าศยัของประชาชน รวมถงึท�าให้
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พื้นที่ที่เป็นแหล่งปลูกข้าวและพืชไร่ของประชาชนในพื้นที่อ�าเภอเมืองเพชรบุรี อ�าเภอเขาย้อย อ�าเภอบ้านลาด และอ�าเภอ

ท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ได้รับความเสียหาย

 ๒๓) พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ปรับปรุงพระราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ของสมาพันธ์รถตู้ 

แห่งประเทศไทย

 ๒๔) พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีขอความอนุเคราะห์ประสานงบประมาณโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวม

สุวรรณภูมิ จ�านวน ๑๐๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท ที่ส�านักงานเทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ขอรับการสนับสนุน

จากกรมโยธาธิการและผังเมือง ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 ๒๕) พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีขอความอนุเคราะห์ประสานงบประมาณโครงการรายงานความต้องการเพื่อ 

ขอสนับสนุนในด้านใดด้านหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่ง เพื่อวางมาตรการในการขอรับการสนับสนุน 

งบประมาณ งบกลาง รายการเงินส�ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจ�าเป็นในอ�านาจของรองนายกรัฐมนตรี ประจ�าปี ๒๕๖๒ 

ของเทศบาลต�าบลสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 ๒๖) พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีขอความอนุเคราะห์ประสานงบประมาณโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน

สี่ช่องจราจรสายร้อยเอ็ด - สุรินทร์ ช่วงหน้าบิ๊กซี สาขาสุวรรณภูมิ - หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลต�าบล

สุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทาง ๕๐๐ เมตร

 ๒๗) พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีขอให้ยุติและยกเลิกโครงการถนนต่อเช่ือมใหม่ท่ีไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสม 

กบัพ้ืนที ่(โครงการต่อเชือ่มสะพานข้ามแม่น�า้เจ้าพระยาบรเิวณถนนนนทบรุ ี๑ - ถนนราชพฤกษ์ มาออกถนนกาญจนาภเิษก 

อ�าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี)

 ๒๘) พิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีชาวชุมชนห้วยปลาก้ังและชุมชนบ้านป่าตึงขอเปิดเส้นทางสาธารณะ 

เพื่อให้เป็นทางเข้า - ออก บริเวณซอย ๘/๙ ชุมชนห้วยปลากั้ง และชุมชนบ้านป่าตึง อ�าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

เพื่ออ�านวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

 ๒๙) พจิารณาเรือ่งร้องเรยีน กรณขีอหารอืแนวทางการขออนญุาตเข้าท�าประโยชน์ในพืน้ทีป่่าไม้ เพือ่ด�าเนนิการ

ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคและสิ่งสาธารณูปการ ส�าหรับจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน

 ๓๐) พจิารณาเรือ่งร้องเรยีน กรณขีอคดัค้านการก่อสร้างสะพานบกและจดุกลบัรถ ในโครงการก่อสร้างทางหลวง

หมายเลข ๓๑๗ สายจันทบุรี - สระแก้ว ตอนอ�าเภอโป่งน�้าร้อน - อ�าเภอสอยดาว ช่วงกิโลเมตรท่ี ๔๔+๒๐๐ - กิโลเมตร 

ที่ ๖๕+๓๕๐

การศึกษาดูงาน

• การเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศ 

 ๑) ศกึษาดงูานด้านการคมนาคมโครงข่ายทางถนนเพือ่สนบัสนนุการขนส่งท่าเทยีบเรอืเชยีงแสน แห่งที ่๒ ของ

กรมทางหลวงชนบท และโครงการก่อสร้างทางหลวง หมายเลข ๑๐๗ ของกรมทางหลวง ในระหว่างวนัที ่๑๓ - ๑๕ สงิหาคม 

๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม่

 ๒) ศึกษาดูงานสภาพเส้นทางการคมนาคมในพื้นท่ีภาคเหนือ ในระหว่างวันท่ี ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑  

ณ จังหวัดล�าปาง จังหวัดล�าพูน และจังหวัดเชียงใหม่ 

 ๓) ศกึษาดูงานเพือ่ติดตามแผนการพฒันาด่านศลุกากรสะเดา จดุเชือ่มต่อการขนส่งสนิค้าผ่านแดนตามเส้นทาง 

รถไฟสายหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ และติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานเบตง พร้อมทั้งรับฟังปัญหา
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และอุปสรรคในการด�าเนินงานด้านต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา และ 

รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย 

 ๔) ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทางจิระ - ขอนแก่น) ในพื้นที่อ�าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ จังหวัดขอนแก่น

 ๕) ศึกษาดูงานและรับทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับกรณีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานดอนเมือง

ท�าร้ายนักท่องเที่ยวชาวจีน และแนวทางการรักษาความปลอดภัยและการอ�านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ในวันพุธที่ 

๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

 ๖) ศึกษาดูงานสภาพเส้นทางการคมนาคมในการขนส่งสนิค้าเกษตร และรบัทราบข้อมลูเกีย่วกบัปัญหาอปุสรรค

ในการขนส่งสินค้าเกษตรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเพชรบุรีและ

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 ๗) ศกึษาดงูานเพือ่รบัทราบข้อมลูและประชมุร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาเส้นทางคมนาคมและ

ระบบโลจิสติกส์ของจังหวัดน่าน ให้เป็นศูนย์กลางการขนส่งและการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมทั้งการด�าเนินงาน

ด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านการคมนาคมในพื้นที่จังหวัดน่าน ในวันพุธที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดน่าน

 ๘) ศกึษาดงูานเพือ่ตดิตามความคบืหน้ากรณกีารกูเ้รอืท่องเทีย่ว “ฟีนกิซ์ พซีไีดวิง่” ทีบ่รรทกุนกัท่องเทีย่วและ

ถกูคล่ืนซัดอบัปางกลางทะเลบรเิวณเกาะเฮ ต�าบลราไวย์ อ�าเภอเมอืงภเูกต็ จงัหวดัภเูกต็ และรบัทราบความคบืหน้าแนวทาง

และมาตรการการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางน�้า ในระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดภูเก็ต

 ๙) ศึกษาดูงานเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ 

(Thailand Modernization CNS/ATM System : TMCS) ในวันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ บริษัท วิทยุการบิน 

แห่งประเทศไทย จ�ากัด

 ๑๐) ศึกษาดูงานเพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงบริเวณอ�าเภอแม่ริม และการบูรณาการ

เส้นทางการเดินทางระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย รวมท้ังความคืบหน้าการบูรณาการแผนงานในเส้นทาง

เลี่ยงเมืองเชียงราย ระหว่างกรมทางหลวง และสาย ชร. ๕๐๒๓ รอบเวียง และเส้นทางเชื่อมโยงไปยังอ�าเภอเชียงแสนของ

กรมทางหลวงชนบท ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย

 ๑๑) ศึกษาดูงานสภาพเส้นทางการคมนาคมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบ 

ด้านการคมนาคมของเกษตรกรจากสภาวะน�้าหลากในช่วงฤดูมรสุมและการขาดแคลนน�้าในช่วงฤดูแล้ง พร้อมท้ัง  

การด�าเนินงานด้านต่าง ๆ  เกีย่วกบังานด้านการคมนาคมในพืน้ท่ีจงัหวดัเชียงราย ในระหว่างวนัอาทิตย์ท่ี ๑๐ - วนัจนัทร์ท่ี ๑๑  

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงราย

 ๑๒) ศึกษาดูงานและติดตามความคืบหน้า แผนงานการพัฒนาท่าเรือบ้านนาเกลือ ความคืบหน้าการก่อสร้าง 

โรงพยาบาลพัทลุง และศกึษาดูงานท่าเรอืของบรษิทั เทพา ทรานซทิ เทอร์มนิอล จ�ากดั ในระหว่างวนัที ่๑๕ - ๑๗ กมุภาพนัธ์ 

๒๕๖๒ ณ จังหวัดตรัง จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสงขลา

 ๑๓) ศกึษาดงูานเกีย่วกบัการพฒันารถไฟทางคูแ่ละแนวทางการเชือ่มโยงโหมดการขนส่ง ณ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ์  

ในระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มีนาคม ๒๕๖๒

 ๑๔) ศกึษาดงูานด้านการคมนาคมเพือ่แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของประชาชนในพืน้ท่ีต�าบลศรถ้ีอย อ�าเภอแม่สรวย  

ในระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดเชียงราย



ประจ�าปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

123

 ๑๕) ศึกษาดูงานเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงผิวจราจรเส้นทางสายภูพญาพ่อ - เชิงทอง ในเขต

อุทยานแห่งชาติล�าน�้าน่าน ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ แยกทางหลวง หมายเลข ๑๐๒๒ จังหวัดแพร่

 ๑๖) ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางน�้า การคมนาคม 

ทางบกและทางราง การคมนาคมทางอากาศ และระบบโลจสิตกิส์ ในระหว่างวนัที ่๒๗ - ๒๙ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ จงัหวดัชลบรุี

 ๑๗) ศึกษาดูงานและศึกษาสภาพข้อเท็จจริงกรณีการรุกล�้าของร้านค้าริมหาดท้องโตนด รวมทั้งการจัดระเบียบ

ชายหาดสาธารณะบริเวณหาดพังกาในพื้นที่ต�าบลตลิ่งงาม อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และศึกษาดูงาน 

การบริหารจัดการท่าเทียบเรือเกาะสมุย แห่งที่ ๑ (ท่าเรือลมพระยา) ในวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ต�าบลตลิ่งงาม  

อ�าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ๑๘) ศึกษาดูงานเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางมารีน่าของอาเซียน 

(Thailand : Marina Hub of ASEAN) และก�าหนดมาตรการส่งเสริมธุรกิจทางน�้าในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

และเรือส�าราญให้เข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน ในระหว่างวันท่ี ๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดกระบี่และ 

จังหวัดภูเก็ต

 ๑๙) ศึกษาดูงานเพ่ือประชุมหารือเร่ืองการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวในพื้นท่ีภาคใต ้

และแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางมารีน่าของอาเซียน (Thailand : Marina Hub of ASEAN)  

เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเรือส�าราญให้เข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากข้ึน ในระหว่างวันท่ี ๒๕ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒  

ณ จังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต

• การเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ ต่างประเทศ 

 ๑) การเดินทางไปเยือนและร่วมประชุมทวิภาคีกับผู้บริหารโครงการ Vietnam International Container 

Terminals (V.I.C.T) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแลกเปลี่ยนความรู้ในการบริหารจัดการท่าเรือท่ีมีประสิทธิภาพ  

ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 ๒) การเดินทางไปเยือนและร่วมประชุมทวิภาคีเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบและการควบคุม

ดูแลระบบขนส่งสาธารณะ การบริหารจัดการท่าเรือ และระบบการจราจร ณ กรุงโรม เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี และ 

เมืองอินเทอลาเก้น สมาพันธรัฐสวิส ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐอิตาลีและสมาพันธรัฐสวิส
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ประมวลภาพกิจกรรม
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๑๓. คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หน้าที่และอ�านาจ
คณะกรรมาธกิารการต่างประเทศ สภานติิบญัญตัแิห่งชาต ิมหีน้าทีพ่จิารณาร่างพระราชบัญญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู

หรือร่างพระราชบัญญัติ กระท�ากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการต่างประเทศ ความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ คนไทยโพ้นทะเล สถานการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นอันอาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ รวมทั้งภาพลักษณ์ของ

ประเทศและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย

 ๑. นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ  ประธานคณะกรรมาธิการ

 ๒. นายกิตติ วะสีนนท์  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

 ๓. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง

 ๔. นายสมชาย แสวงการ  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม

 ๕. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล  เลขานุการคณะกรรมาธิการ

 ๖. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์  โฆษกคณะกรรมาธิการ

 ๗. พลเอก ธีรเดช มีเพียร  กรรมาธิการและประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๘. คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี  กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๙. นายนรนิติ เศรษฐบุตร  กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๐. พลเรือเอก อมรเทพ ณ บางช้าง กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๑. นายบุญชัย โชควัฒนา  กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๒. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย  กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๓. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์  กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๔. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข  กรรมาธิการ

 ๑๕. พลเอก ทวีป เนตรนิยม  กรรมาธิการ

 ๑๖. นายธ�ารง ทัศนาญชลี  กรรมาธิการ

 ๑๗. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก  กรรมาธิการ

 ๑๘. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์  กรรมาธิการ

 ๑๙. พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา  กรรมาธิการ

 ๒๐. พลอากาศเอก จิรวัฒน์ มูลศาสตร์  กรรมาธิการ

 ๒๑. พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย  กรรมาธิการ

 ๒๒. พลโท ธรรมนูญ วิถี  กรรมาธิการ

 ๒๓. พลโท ศิริชัย เทศนา  กรรมาธิการ

 ๒๔. พลเอก สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล  กรรมาธิการ

 ๒๕. พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล  กรรมาธิการ
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ผลการด�าเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ�านวน ๔ คณะ 

 ๑) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย  

มอี�านาจหน้าทีใ่นการพจิารณาศึกษาและติดตามสถานการณ์ระหว่างประเทศท่ีมผีลกระทบต่อประเทศไทย โดยม ีนายนรนติิ  

เศรษฐบุตร เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

 ๒) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามความร่วมมือในกรอบอาเซียนและความร่วมมือในระดับภูมิภาค 

มีอ�านาจหน้าที่ในการพิจารณาศึกษาและติดตามการด�าเนินการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ความร่วมมืออื่น ๆ ในกรอบ

อาเซียน และความร่วมมือในกรอบภูมิภาคอื่น ๆ เช่น การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (East Asia Summit - EAS) 

ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเชยี - แปซฟิิก (Asia Pacific Economic Cooperation - APEC) กรอบความร่วมมอื 

เอเชยี (Asia Cooperation Dialogue : ACD) กรอบความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในอนภุมูภิาคลุม่แม่น�้าโขง (Greater Mekong 

Subregion - GMS) เป็นต้น โดยมี นายกิตติ วะสีนนท์ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ

 ๓) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทย 

ในต่างประเทศ มอี�านาจหน้าทีใ่นการพจิารณาศกึษาและตดิตามการส่งเสรมิภาพลกัษณ์และการคุม้ครองผลประโยชน์ไทย

ในต่างประเทศ โดยมี นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ

 ๔) คณะอนุกรรมาธิการติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ

สหประชาชาต ิเพือ่พจิารณาศกึษา ตดิตาม เกีย่วกบัการปฏบิตัติามเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืของสหประชาชาต ิและ

ด�าเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการ โดยมี นายกิตติ วะสีนนท์ เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการ

๒. เรื่องที่พิจารณาศึกษา

 • พิจารณาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหราชอาณาจักร 

รวมทั้งประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • พิจารณารับทราบและติดตามการด�าเนินงานของประเทศไทยเพื่อปฏิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

สหประชาชาติและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • พจิารณาและรบัทราบข้อมลูเกีย่วกบัปัญหาด้านความมัน่คงในพืน้ทีช่ายแดนภาคตะวนัออก จดุผ่านแดนไทย - 

กัมพูชา ณ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด

 • พิจารณาและรบัทราบข้อมลูในภาพรวมเกีย่วกบักลุม่ความร่วมมอืระหว่างประเทศ ได้แก่ กลุม่ความร่วมมอืทาง

เศรษฐกจิเอเชยี - แปซฟิิก (Asia-Pacific Economic Cooperation : APEC) กรอบความร่วมมอืเอเชยี (Asia Cooperation 

Dialogue : ACD) โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic 

Cooperation Strategy : ACMECS) ความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (Mekong-Lancang Coopraetion : MLC) รวมทั้ง

บทบาทและความเชื่อมโยงของไทยในกรอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • พจิารณาและแลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัความสมัพนัธ์ด้านการค้าและเศรษฐกจิตามแนวชายแดนไทย - 

กัมพูชา

 • พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งส�านักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจ�าประเทศไทย

 • พจิารณาและตดิตามสถานการณ์ปัจจบุนัของราชอาณาจกัรโมรอ็กโก และความสมัพนัธ์ระหว่างราชอาณาจกัรไทย -  

ราชอาณาจักรโมร็อกโกในด้านต่าง ๆ
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 • พิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย

 • ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการด�าเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย ภายหลัง

การให้สัตยาบันกฎบัตร ADPC ของไทย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • พิจารณาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการด�าเนินงานภายหลังการจัดตั้งกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ

ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓. การจัดท�ารายงานผลการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 • รายงานการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุนซึ่งสินค้าจากต่างประเทศ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 • รายงานการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัป้ิองกนัและปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บคุคลสญูหาย พ.ศ. .... 

๔. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 • พจิารณาร่างพระราชบญัญตักิารตอบโต้การทุม่ตลาดและการอดุหนนุซึง่สนิค้าจากต่างประเทศ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ....

 • พิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท�าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....

การศึกษาดูงาน
 • การเดินทางไปศึกษาดูงานปัญหาชายแดนภาคตะวันออก จุดผ่านแดนไทย - กัมพูชา ณ จังหวัดจันทบุรี ตราด 

และเยอืนเพือ่กระชบัความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ณ ราชอาณาจกัรกมัพชูา ระหว่างวนัที ่๒๙ กนัยายน - ๑ ตลุาคม ๒๕๖๑ 

การให้การรับรองแขก
• ให้การรับรองนายโน ควังอิล (H.E. Mr. Noh Kwang-il) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�านาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ

เกาหลีประจ�าประเทศไทย ในโอกาสที่จะหลุดพ้นจากหน้าที่ 

• ให้การรบัรอง H.E. Dato’ Jojie Samuel เอกอคัรราชทูตมาเลเซยีประจ�าประเทศไทย เพือ่แลกเปลีย่นความคดิเห็น 

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย

• ให้การรับรองนาย ดามพ์ บุญธรรม อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา  

ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะก่อนเดินทางไปรับหน้าที่เอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก 

• ให้การรบัรอง H.E. Mr. Hector Conde Almeida เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัควิบาประจ�าประเทศไทย ในโอกาส

เข้าเยี่ยมคารวะเพื่อพบปะหารือความสัมพันธ์ทวิภาคี
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๑๔. คณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

หน้าที่และอ�านาจ
คณะกรรมาธิการมีอ�านาจหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือร่างพระราชบัญญัติ  

กระท�ากจิการ พจิารณาสอบสวน หรอืศึกษาเรือ่งใด ๆ  ทีเ่กีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม การส่งเสรมิ บ�ารงุรักษา 

และคุม้ครองคณุภาพสิง่แวดล้อม รวมทัง้การศกึษาปัญหาการใช้ การป้องกนั การแก้ไข และการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมาธิการคณะนี้ 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. พลเรือเอก รัตนะ วงษาโรจน์ รองเลขานุการคณะกรรมาธิการ

 ๘. พลโท เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ โฆษกคณะกรรมาธิการ

 ๙. พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล ประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการ

 ๑๐. ศาสตราจารย์สม จาตุศรีพิทักษ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๑. พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๒. พลเอก โสภณ ศีลพิพัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๓. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๔. พลอากาศเอก บุญยฤทธิ์ เกิดสุข ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๕. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ กรรมาธิการ

 ๑๖. พลเรือเอก ชุมพล วงศ์เวคิน กรรมาธิการ

 ๑๗. นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ กรรมาธิการ

 ๑๘. นายประมุท สูตะบุตร กรรมาธิการ

 ๑๙. พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา กรรมาธิการ

 ๒๐. พลเรือเอก พิจารณ์ ธีรเนตร กรรมาธิการ

 ๒๑. พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ กรรมาธิการ

 ๒๒. พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ กรรมาธิการ

 ๒๓. พลเรือเอก วีระพันธ์ สุขก้อน กรรมาธิการ

 ๒๔. นายสถิตย์ สวินทร กรรมาธิการ
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 ๒๕. พลเอก อุทิศ สุนทร กรรมาธิการ

 ๒๖. พลเอก ธนดล สุรารักษ์ กรรมาธิการ

 ๒๗. พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล กรรมาธิการ

 ๒๘. พลอากาศเอก สุรศักดิ์ ทุ่งทอง กรรมาธิการ

 ๒๙. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ กรรมาธิการ

 ๓๐. พลตรี ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ กรรมาธิการ

ผลการด�าเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ

 ๑) คณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนเมือง

 ๒) คณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

 ๓) คณะอนุกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางบก

 ๔) คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 ๑) พิจารณาติดตามการด�าเนินงานตามพระราชก�าหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๒) พิจารณาติดตามการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๓) พิจารณาติดตามกรณีการปฏิบัติตามอนุสัญญาที่เข้าเป็นสมาชิก เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันมลภาวะ

จากเรือ (International Convention for the Prevention of Pollution from Ship : MARPOL) อนุสัญญาระหว่าง

ประเทศเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและอนุสัญญา Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 (UNCLOS 

1982)

 ๔) การติดตามการด�าเนินการของหน่วยงานภายหลังจากสิ้นสุดค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  

ที่ ๓๒/๒๕๖๐ เรื่อง การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณีปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล�้าล�าแม่น�้า 

 ๕) พิจารณาศึกษาแนวทางการด�าเนินการหลังจากศาลมีค�าพิพากษากรณีการปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใด 

ไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต

 ๖) พิจารณาศึกษาการฟื้นฟูป่าชายเลนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ๗) พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัยในการจอดเรือบรรทุกก๊าซและเรือบรรทุกน�้ามัน

 ๘) พิจารณาติดตามการด�าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาวิกฤตทะเลสาบสงขลา และ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ๙) พจิารณาตดิตามการแก้ไขปัญหาการบกุรกุพืน้ทีเ่ขตห้ามล่าสตัว์ป่าทะเลน้อย อ�าเภอควนขนนุ จงัหวดัพทัลุง 

จ�านวน ๗๐,๐๐๐ ไร่ 

 ๑๐) การศึกษาเพื่อการคุ้มครอง อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์พื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง กรณีโครงการคุ้มครอง

ระบบนิเวศหมู่เกาะกระ
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 ๑๑) พิจารณาติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการท�าก้อนเชื้อเพลิงขยะ (RDF)

 ๑๒) พิจารณาศึกษากรณีปัญหามลพิษทางน�้าอันเกิดจากการน�าเข้าแผ่นซีดีเก่าจากต่างประเทศมาท�าลาย 

โดยการบดเป็นผงและปล่อยลงสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ

 ๑๓) พิจารณาติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินคดีกรณีสาเหตุการตายของปลากระเบนราหูในแม่น�้าแม่กลอง

 ๑๔) พิจารณาศึกษาปัญหาการจัดการไม้ของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน

 ๑๕) พจิารณาศกึษาเกีย่วกบักรณปัีญหาการจดัการขยะอเิลก็ทรอนกิส์และการน�าเข้าสนิค้ามอืสอง ตามพระราช

บัญญัติการส่งออกและน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒

 ๑๖) พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาการจัดการขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

๓. การจัดท�ารายงานการพิจารณาศึกษา

 ๓.๑ เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

  ๑) รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาวิกฤติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาปัญหา 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

  ๒) รายงานการพิจารณาศึกษาการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน

 ๓.๒ เสนอไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  - สรุปการพิจารณาศึกษาการจัดการไม้ของกลาง

การจัดสัมมนา/เสวนา
๑) โครงการสัมมนา “สรุปผลการด�าเนินงานของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”  

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ณ อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

๒) โครงการเสวนา “ร่างปรับปรุง พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม...มีเข้ียวเล็บอะไรใหม่?!” วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑  

ณ บ้านอัมพวา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสมุทรสงคราม

๓) โครงการเสวนาเชงิปฏบิตักิาร “ก้าวต่อไปของการจดัการทรพัยากรป่าไม้อย่างยัง่ยนื” วนัที ่๑๙ กนัยายน ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ๒๑๓ - ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ กรุงเทพมหานคร

๔) โครงการเสวนาทางวชิาการ “ป้องกนัก่อนเกดิเหต ุ... แผ่นดนิไหว” วนัที ่๒๗ พฤศจกิายน ๒๕๖๑ ณ ศนูย์วจิยัชา 

และพืชน�้ามัน อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

๕) โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ธูป...ท�าบุญ...ผลต่อสุขภาพ...มะเร็ง???” วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒  

ณ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

๖) โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “แผ่นดินไหว..ภัยพิบัติ..พร้อมหรือไม่ เพื่ออยู่รอด” วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ 

ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

๗) โครงการเสวนา เรื่อง “สรุปผลงาน ๔ ปี ของคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ 

การสนับสนุนการด�าเนินโครงการพิเศษของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ” วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ๑ 

ชั้น ๑ โรงแรมมณีจันท์ รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี
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การศึกษาดูงาน

• การเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศ

 ๑) การเดินทางไปศึกษาดูงานเกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ระหว่างวนัท่ี ๒๘ - ๒๙ สงิหาคม 

๒๕๖๑ ณ จังหวัดระนอง

 ๒) การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้และแนวทางแก้ไขปัญหาป่าไม้  

ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเลย

 ๓) การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ 

ณ อ�าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรปราการ

 ๔) การเดินทางไปศึกษาดูงานโรงผลิตพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑  

ณ จังหวัดสมุทรสาคร

 ๕) การเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากมันส�าปะหลัง วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑  

ณ จังหวัดนครปฐม

 ๖) การเดินทางไปศกึษาดูงานเกีย่วกบัการจดัการทรพัยากรทางทะเลและชายฝ่ัง ระหว่างวนัที ่๓ - ๔ พฤศจกิายน 

๒๕๖๑ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 ๗) การเดนิทางไปศกึษาดงูานเกีย่วกบัการส่งเสรมิป่าไม้ไผ่ ไม้เศรษฐกิจของจงัหวดักาญจนบุร ีระหว่างวนัท่ี ๑๒ - ๑๓  

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี

 ๘) การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันภัยจากแผ่นดินไหวในภาคเหนือ และการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาตฯิ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงราย

 ๙) การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับประเด็นปัญหาและการจัดการปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

 ๑๐) การเดินทางไปศึกษาดูงานอุทยานธรณีสตูล และศึกษาแนวทางการป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 

ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล

 ๑๑) การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม -  

๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา

 ๑๒) การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ กองพล

ทหารม้าที่ ๒ รักษาพระองค์ สนามเป้า กรุงเทพมหานคร

• การเดินทางเข้าร่วมประชุมทวิภาคี ณ ต่างประเทศ

 - การเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ ราชอาณาจักรสเปน ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
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ประมวลภาพกิจกรรม
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๑๕. คณะกรรมาธกิารการพาณชิย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หน้าที่และอ�านาจ
ด้วยในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๗ วันพฤหัสบดีที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ที่ประชุม 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ลงมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญประจ�าสภา ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ และข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗๘ วรรคสอง (๑๕) ซึ่งคณะกรรมาธิการ

การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นคณะกรรมาธิการสามัญประจ�าสภานิติบัญญัติ 

แห่งชาติคณะหนึ่ง มีหน้าที่และอ�านาจพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติ กระท�ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษา

เร่ืองใด ๆ  ทีเ่ก่ียวกบัการค้า การบรกิาร การส่งออก ดลุการค้า ลขิสทิธิ ์ตราสาร ทะเบียนทรพัย์สนิทางปัญญา การส่งเสรมิและ

พัฒนาการพาณิชย์และอุตสาหกรรม ตลอดจนศึกษาปัญหา อุปสรรคของการพัฒนาการพาณิชย์ และอุตสาหกรรมของไทย  

รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษและการแรงงาน โดยคณะกรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย

 ๑. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร  ประธานคณะกรรมาธิการ

 ๒. พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

 ๓. นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง

 ๔. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม

 ๕. พลต�ารวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่

 ๖. พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม  เลขานุการคณะกรรมาธิการ

 ๗. นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์  โฆษกคณะกรรมาธิการ

 ๘. นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๙. นายสมบูรณ์ งามลักษณ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๐. นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๑๑. นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ 

 ๑๒. พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ  กรรมาธิการ

 ๑๓. นายภาณุ อุทัยรัตน์ กรรมาธิการ

 ๑๔. พลเอก วลิต โรจนภักดี กรรมาธิการ

 ๑๕. พลเอก วิชิต ศรีประเสริฐ กรรมาธิการ

 ๑๖. นายวิทยา ฉายสุวรรณ กรรมาธิการ

 ๑๗. พลเอก วิลาศ อรุณศรี กรรมาธิการ

 ๑๘. พลเอก ศุภกร สงวนชาติศรไกร กรรมาธิการ

 ๑๙. พลเอก สกล ชื่นตระกูล กรรมาธิการ

 ๒๐. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี กรรมาธิการ

 ๒๑. พลเอก สุวโรจน์ ทิพย์มงคล  กรรมาธิการ
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 ๒๒. นายอนุมัติ อาหมัด กรรมาธิการ

 ๒๓. นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช กรรมาธิการ

 ๒๔. พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์  กรรมาธิการ 

 ๒๕. นายสมพล พันธุ์มณี  กรรมาธิการ

 ๒๖. นายเจน น�าชัยศิริ  กรรมาธิการ

 ๒๗. พลตรี เจริญชัย หินเธาว์ กรรมาธิการ

 ๒๘. พลตรี พัลลภ เฟื่องฟู  กรรมาธิการ

 ๒๙. พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ กรรมาธิการ

ผลการด�าเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ�านวน ๔ คณะ

 ๑) คณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ 

 ๒) คณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม 

 ๓) คณะอนุกรรมาธิการการแรงงาน

 ๔) คณะอนุกรรมาธิการสนับสนุนภารกิจพาณิชย์ อุตสาหกรรม และแรงงาน

๒. เรื่องที่พิจารณาศึกษา

 ๑) พิจารณาศึกษาตารางข้อสังเกตและข้อเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติการป้องกันและขจัดการใช้แรงงาน

บังคับ พ.ศ. ....

 ๒) พิจารณาศึกษาตารางข้อสังเกตและข้อเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติแรงงานในการท�าการประมง พ.ศ. ....

 ๓) พิจารณาศึกษาตารางข้อสังเกตและข้อเสนอแนะร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....

 ๔) พิจารณาศึกษาเพื่อเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตต่อรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของกองทุน

ประกันสังคม ส�านักงานประกันสังคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม 

๒๕๕๙

 ๕) โครงสร้างดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และพฤติกรรมผู้บริโภค ในการซื้อสินค้าและบริการ

 ๖) ขอให้พิจารณาผลักดันนโยบายส�าหรับการจัดการยางล้อยานยนต์ใช้แล้วของประเทศไทย

 ๗) การพิจารณาศึกษาเรื่อง ความเดือดร้อนของประชาชนเกี่ยวกับราษฎร ๓ ต�าบล ได้รับความเดือดร้อนจาก

สารพิษปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมอันจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตจากบ่อก�าจัดขยะกากอุตสาหกรรม

 ๘) พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติความผิดต่อความช�ารุดบกพร่องของสินค้า

 ๙) พจิารณาศกึษาร่างพระราชบญัญตักิารจดัการซากผลติภณัฑ์เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ พ.ศ. ....

 ๑๐) พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับอนาคตและผลกระทบของยานยนต์พลังงานไฟฟ้า (EV) กับอุตสาหกรรมไทยและ

ภาครัฐ

 ๑๑) พิจารณาศึกษาเกีย่วกบัพาณิชย์อเิลก็ทรอนกิส์จากต่างประเทศทีม่ขีนาดใหญ่ จะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต 

ของอุตสาหกรรมในประเทศไทยอย่างไร
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๓. การจัดท�ารายงานผลการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ๑) รายงานการพจิารณาศกึษาเรือ่ง อนสุญัญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที ่๑๘๘ ว่าด้วยการท�างาน

ในภาคการประมง พ.ศ. ๒๕๕๐ (ค.ศ. ๒๐๐๗)

 ๒) รายงานเสนอความคิดเห็นและข้อสังเกตต่อรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม 

ส�านักงานประกันสังคม ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

 ๓) แนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในยุคสังคมผู้สูงอายุ ศึกษากรณีการน�าผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบ

แรงงาน

 ๔) แนวทางการลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือส�าหรับภาคอุตสาหกรรม

 ๕) การส่งออกของไทยและอตัราและการขยายตวัส่งออกของไทยเปรยีบเทยีบกบัสมาชกิในกลุม่ประเทศ ASEAN 

 ๖) การลงนามพิธีสาร เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ฉบับที่ ๑

 ๗) การลงนามพิธีสาร เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ฉบับที่ ๒

 ๘) การลงนามพิธีสาร เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ฉบับที่ ๓

 ๙) รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง ร่างความตกลงการค้าบริการอาเซียน (ASEAN Trade in Services 

Agreement)

 ๑๐) รายงานการพจิารณาศกึษาเรือ่ง การให้การรบัรองกฎถิน่ก�าเนดิสนิค้าเฉพาะรายสนิค้า (Product Specific 

Rules: PSRs) ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน

 ๑๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง พิธีสารฉบับที่หนึ่งเพื่อแก้ไขความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทาง

เศรษฐกิจที่ครอบคลุมความตกลงต่าง ๆ ระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และญี่ปุ่น 

(First Protocol to Amend the Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States 

of the Association of Southeast Asian Nations and Japan)

๔. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมาธิการได้รับมอบหมาย

 ๑) ขอให้จัดการแก้ปัญหาผู้ประกอบการที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางการค้าชายแดน

 ๒) ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ผลิตล�าไย อ�าเภอพร้าว

 ๓) ความไม่เป็นธรรมของการไม่ต่อสัญญาเช่าอาคาร

 ๔) ร้องขอความไม่เป็นธรรมและขอให้ความช่วยเหลือในการติดตามทวงถามสิทธิประโยชน์อันควรได้รับ 

ตามกฎหมายแรงงานแก่ผู้ใช้แรงงานที่ได้รับความเดือดร้อน

 ๕) ร้องเรียนการด�าเนินการที่ไม่เป็นกลางของกระทรวงพาณิชย์ในการศึกษาประกาศห้ามน�าเข้าบุหรี่ไฟฟ้า

 ๖) การก�าหนดพื้นที่เป็นแหล่งเขตแร่เพื่อการท�าเหมืองล่าช้า

การศึกษาดูงาน

• การเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศ

 ๑) การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการท�างานของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีไม่มีสัญชาติไทย ระหว่าง 

วันอาทิตย์ที่ ๕ - วันอังคารที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่
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 ๒) การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  

รวมถึงการบริหารจัดการขยะชุมชน ระหว่างวันเสาร์ที่ ๑ - วันอาทิตย์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดพิษณุโลก

 ๓) การเดินทางไปศกึษาดูงานของคณะกรรมาธกิารการพาณชิย์ การอตุสาหกรรม และการแรงงาน สภานติบิญัญตัิ

แห่งชาติ ระหว่างวันศุกร์ที่ ๒๑ - วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่

 ๔) การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสนับสนุนและการประกอบธุรกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อม (SMEs) ระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๔ - วันอังคารที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 ๕) การเดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับการท�างานของชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสัญชาติไทย ระหว่าง 

วันอาทิตย์ที่ ๗ - วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดกาญจนบุรี

 ๖) การเดินทางไปศึกษาดูงานด้านนวตักรรมอตุสาหกรรมไทยก้าวไกลสูต่ลาดโลก ระหว่างวนัศกุร์ท่ี ๑๔ - วนัเสาร์ที่  

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดขอนแก่น

 ๗) การเดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการน�าผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบแรงงาน  

ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๒๗ - วันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดภูเก็ต

• การเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ

 - การเดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคี ณ ราชอาณาจักรสเปนและสาธารณรัฐโปรตุเกส ระหว่างวันที่ ๒ - ๙ 

ธันวาคม ๒๕๖๑ 

การให้การรับรองแขก
• วันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ คณะกรรมาธิการการพาณิชย์  

การอุตสาหกรรม และการแรงงาน ให้การต้อนรับและหารือกับ H.E. Mr. SOK Sopheak ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์  

ราชอาณาจกัรกมัพชูา โดยได้หารอืเกีย่วกบัการค้าตามแนวชายแดนตามข้อตกลงเรือ่ง สทิธปิระโยชน์ด้านการลงทนุเกีย่วกบั 

การยกเว้นภาษี
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ประมวลภาพกิจกรรม
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๑๖. คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หน้าที่และอ�านาจ
พจิารณาร่างพระราชบญัญตั ิกระท�ากจิการ พจิารณาสอบหาข้อเทจ็จรงิ หรอืศกึษาเรือ่งใด ๆ  ทีเ่กีย่วกบัการอปุถมัภ์ 

และคุ้มครองศาสนา การอนุรักษ์ศิลปะ การรักษาประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน รวมทั้งการส่งเสริม 

ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม อัตลักษณ์ไทย และการท่องเที่ยว โดยคณะกรรมาธิการคณะนี้ ประกอบด้วย

 ๑. พลต�ารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ ประธานคณะกรรมาธิการ

 ๒. นายสมพร เทพสิทธา รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง

 ๓. นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง

 ๔. พลต�ารวจโท บุญเรือง ผลพานิชย์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม

 ๕. พลเรือเอก ก�าธร พุ่มหิรัญ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๖. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๗. นายนรนิติ เศรษฐบุตร กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๘. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

 ๙. นางสุวิมล ภูมิสิงหราช เลขานุการคณะกรรมาธิการ

 ๑๐. พลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร โฆษกคณะกรรมาธิการ

 ๑๑. นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร โฆษกคณะกรรมาธิการ

 ๑๒. พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา กรรมาธิการ

 ๑๓. พลเอก คณิต สาพิทักษ์ กรรมาธิการ

 ๑๔. พลต�ารวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา กรรมาธิการ

 ๑๕. พลตรี เจริญชัย หินเธาว์ กรรมาธิการ

 ๑๖. พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน  กรรมาธิการ

 ๑๗. พลต�ารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ กรรมาธิการ

 ๑๘. พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์  กรรมาธิการ

 ๑๙. พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์  กรรมาธิการ

 ๒๐. พลเรือเอก พลวัฒน์ สิโรดม กรรมาธิการ

 ๒๑. พลต�ารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมาธิการ

 ๒๒. พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร กรรมาธิการ

 ๒๓. พลตรี พัลลภ เฟื่องฟู กรรมาธิการ

 ๒๔. พลเอก ภาณุวัชร นาควงษม์  กรรมาธิการ

 ๒๕. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมาธิการ
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 ๒๖. พลต�ารวจโท ศานิตย์ มหถาวร กรรมาธิการ

 ๒๗. พลเอก สุนทร ข�าคมกุล กรรมาธิการ

 ๒๘. พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ กรรมาธิการ

 ๒๙. พลอากาศเอก อาคม กาญจนหิรัญ กรรมาธิการ

ผลการด�าเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ�านวน ๔ คณะ

 ๑) คณะอนุกรรมาธิการด้านการศาสนา

 ๒) คณะอนุกรรมาธิการด้านศิลปะและวัฒนธรรม

 ๓) คณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว

 ๔) คณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนสู่ความมั่นคงยั่งยืน

๒. เรื่องที่พิจารณาศึกษา

 ๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนา

 ๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนสู่ความมั่นคงยั่งยืน

 ๓) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเสนอให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสมาธิโลก และเสนอสมัชชา

สหประชาชาติให้ประกาศวันวิสาขบูชาเป็นวันสมาธิโลก

๓. การจัดท�ารายงานผลการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 ๑) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมความมั่นคงของพระพุทธศาสนา 

 ๒) รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนย่านกะดีจีนสู่ความมั่นคงยั่งยืน

๔. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมาธิการได้รับมอบหมาย

 ๑) เร่ือง ขอให้มีการบูรณะและพัฒนาพื้นที่เขตโบราณสถานเมืองเก่าสมัยรัชกาลที่ ๓ และพื้นที่โรงกระดาษ

กาญจนบุรี เป็นพื้นที่สาธารณะและแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

 ๒) เรื่อง ขอให้คุ้มครองทรัพย์สินของวัดหลวงพ่อเงิน (วัดหิรัญญาราม)

 ๓) เร่ือง ขอให้ตรวจสอบข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัการปฏบัิตหิน้าทีข่องวฒันธรรมจงัหวดัเชยีงใหม่ กรณนี�ารถยนต์ของ

ทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

 ๔) เรือ่ง การจดัท�าความเหน็ประกอบการพจิารณา กรณกีารขอยกฐานะวดัร้างขึน้เป็นวดัทีถ่กูต้องตามกฎหมาย 

(วัดพระนารายณ์ร้าง)

 ๕) เรื่อง ร้องเรียนพฤติกรรมคณะกรรมการ และพระภิกษุวัดรังสิตที่แสวงหาผลประโยชน์จากเงินบริจาค และ

ท�าร้ายร่างกายผู้ที่มาเช่าพื้นที่วัดจัดงานบุญ จนท�าให้เกิดความเสื่อมเสียต่อวัดและพระภิกษุสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ

 ๖) เรื่อง ขอให้ช่วยพิจารณาแก้ไขปัญหาของผู้ประกอบกิจการที่พักรายย่อย เกสเฮ้าส์ โฮเทล โฮมสเตย์ และ 

ผลกระทบด้านการท่องเที่ยว

 ๗) เรื่อง การใช้ต�าแหน่งหน้าที่ไปลอกคณะสงฆ์

 ๘) เรื่อง การห้ามวัดตีระฆังและการใช้เสียง
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 ๙) เรื่อง ขอให้ด�าเนินการล้อมรั้ว เขตโบราณสถานตามเดิม

 ๑๐) เรื่อง ขอให้สนับสนุนงบประมาณในการจัดรถน�าเที่ยวให้กับชุมชน

 ๑๑) เรื่อง ขอความเป็นธรรม กรณีวัดพระบาทถ�้าป่าไผ่ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ล�าพูน

การศึกษาดูงาน

• การเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศ

 ๑) เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานด้านการศาสนาและศึกษาแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของ 

ศูนย์ฝึกสมาธิ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่

 ๒) เดินทางไปราชการเพือ่ศึกษาดูงานและประชมุรบัฟังความคดิเหน็จากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัการบรหิาร

จัดการมรดกวัฒนธรรมรวม ตลอดจนติดตามความคืบหน้าการน�าเสนออุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี 

เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จังหวัดขอนแก่น  

และจังหวัดอุดรธานี

 ๓) เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน ในวันจันทร์ที่ ๒๐ 

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ชุมชนนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

 ๔) เดินทางไปราชการเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดสร้างป้ายมรดกความทรงจ�าแห่งโลก วัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ในวันพุธที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม หอสมุด ว.ผ.ต. วัดพระเชตุพน 

วิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร

 ๕) เดินทางไปราชการเพ่ือศึกษาดูงานสถานปฏิบัติธรรมและศูนย์ฝึกสมาธิในสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต 

ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสกลนคร 

 ๖) เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานและจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 

การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑  

ณ จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี

 ๗) เดินทางไปราชการเพ่ือศึกษาดูงานวิถีชุมชนสามพราน ในการด�าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครปฐม

 ๘) เดนิทางไปราชการเพือ่ศกึษาดงูานชมุชนต้นแบบการบรหิารจดัการชมุชนอย่างยัง่ยนื ระหว่างวนัที ่๒๘  - ๒๙ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๙) เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานการส่งเสริมการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ จังหวัดภูเก็ต

 ๑๐) เดินทางไปราชการเพ่ือศึกษาดูงานการบริหารจัดการมรดกวัฒนธรรม ระหว่างวันท่ี ๕ - ๖ พฤศจิกายน  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี

 ๑๑) เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและการฝึกสมาธิ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดอุดรธานี

 ๑๒) เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานการส่งเสริมองค์กรคริสตจักร ในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  

ณ สภาคริสตจักรในประเทศไทย ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
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 ๑๓) เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานการส่งเสริมกิจการขององค์การศาสนาอิสลามและการส่งเสริมภารกิจ 

ด้านศาสนสัมพันธ์ ในวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ส�านักจุฬาราชมนตรี ถนนคลองเก้า แขวงคลองสิบ  

เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

 ๑๔) เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานการส่งเสริมกิจการขององค์การศาสนาฮินดูและการส่งเสริมภารกิจ 

ด้านศาสนสัมพันธ์ ในวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สมาคมฮินดูสมาช ถนนศิริพงษ์ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร 

กรุงเทพมหานคร

 ๑๕) เดินทางไปราชการเพื่อศึกษาดูงานการส่งเสริมกิจการขององค์การศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก  

ในวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 ๑๖) เดนิทางไปราชการเพือ่ศกึษาดงูานการส่งเสรมิกจิการขององค์การศาสนาซกิข์และภารกจิด้านศาสนสมัพนัธ์  

ในวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สมาคมศรีคุรุสิงห์สภา กรุงเทพมหานคร

 ๑๗) การเดินทางไปศกึษาดูงานการบรหิารจดัการพพิธิภณัฑ์ด้านศลิปวฒันธรรม รวมทัง้การอนรุกัษ์และเกบ็รกัษา

ศิลปวัตถุ ในวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครราชสีมา

• การเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ

 ๑) การเดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคี ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ประเทศญี่ปุ่น

 ๒) การเดินทางไปเยือนและประชุมทวิภาคี ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐเฮลเลนิก และ

สาธารณรัฐตุรกี

การให้การรับรองแขก
 ๑) การรับรองคณะกรรมาธิการกิจการชนเผ่าสภาประชาชนแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ 

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑

 ๒) การรับรองคณะกรรมาธิการสภาประชาชนแห่งชาติเขตปกครองตนเองทิเบต วันศุกร์ที่ ๑๔ ธันวาคม  

พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๑
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ประมวลภาพกิจกรรม
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๑๗. คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หน้าที่และอ�านาจ
คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นคณะกรรมาธิการที่ตั้งขึ้นตามข้อบังคับการประชุม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๗ ซึ่งต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ บทเฉพาะกาล ข้อ ๒๒๑ ได้ก�าหนดให้คณะกรรมาธิการคณะนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป โดยมีหน้าที่และ

อ�านาจกระท�ากิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ตามที่ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๑ ได้ก�าหนดไว้ดังต่อไปนี้ 

 (๑) พิจารณาร่างพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญูหรอืร่างพระราชบัญญตัหิรอืเรือ่งอืน่ใดตามทีส่ภามอบหมาย

หรือตามที่ประธานสภามอบหมาย 

 (๒) ติดตามมติและตรวจรายงานการประชุมของสภา 

 (๓) กระท�ากิจการหรือพิจารณาเรื่องใด ๆ ที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมาธิการอื่นของสภา 

 (๔) ประสานงานระหว่างสภากับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง  

ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในกิจการของคณะกรรมาธิการ 

 (๕) ประสานงานกับคณะกรรมาธิการสามัญประจ�าสภาทุกคณะและสมาชิกเกี่ยวกับการพิจารณารายชื่อสมาชิก

หรือบุคคลใด ๆ ที่จะเสนอให้ที่ประชุมสภาเลือกเป็นกรรมาธิการสามัญหรือกรรมาธิการวิสามัญตามข้อ ๘๒ ข้อ ๘๓  

ข้อ ๑๓๐ ข้อ ๑๓๒ ข้อ ๑๔๔ หรือข้อ ๑๖๓ แล้วแต่กรณี เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเป็นธรรม 

 (๖) การประสานงานระหว่างคณะกรรมาธกิารซึง่จะเรยีกบคุคลมาชีแ้จงตามข้อ ๘๘ และข้อ ๘๙ เพือ่ลดภาระของ

ผู้มาชี้แจง 

 (๗) ด�าเนินงานทางด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร การสารสนเทศ สนับสนุนกิจการของสภา 

 (๘) เสนอแนะต่อประธานสภาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานสภา และการด�าเนินกิจการในด้านต่าง ๆ ของสภา 

 (๙) รับค�าร้องเรียนหรือเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎรเพื่อมอบต่อคณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ หรือหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา 

 (๑๐) พิจารณาเรื่องที่ประธานสภาส่งให้ตามข้อ ๙๘ 

 (๑๑) เสนอแนะต่อประธานสภาเกี่ยวกับการก�าหนดรายละเอียดของงบประมาณและการแปรญัตติงบประมาณ 

รายจ่ายประจ�าปีในส่วนของสภาและส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 (๑๒) เสนอแนะต่อประธานสภาเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก 

 (๑๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของสภา

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีจ�านวนไม่เกิน ๒๘ คน ประกอบด้วยประธานสภา 

เป็นประธานคณะกรรมาธิการ รองประธานสภาเป็นรองประธานคณะกรรมาธิการ ผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจ�า

สภาตามข้อ ๗๘ วรรคสอง ทุกคณะ คณะละหนึ่งคน ผู้แทนคณะรัฐมนตรีจ�านวนหนึ่งคน และเลขาธิการเป็นกรรมาธิการ 

และให้ที่ประชุมสภาเลือกตามข้อ ๘๓ อีกไม่เกิน ๗ คน ปัจจุบัน ประกอบด้วย
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 ๑. ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

   ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ

 ๒. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง

   ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

   คนที่หนึ่ง

 ๓. นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

   ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

   คนที่สอง

 ๔. พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สาม

 ๕. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สี่

 ๖. นายเจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ

 ๗. นายยุทธนา ทัพเจริญ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ

 ๘. นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมาธิการวิสามัญและที่ปรึกษา

 ๙. พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ กรรมาธิการวิสามัญและที่ปรึกษา

 ๑๐. นายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ กรรมาธิการวิสามัญ (ผู้แทนคณะรัฐมนตรี)

 ๑๑. พลต�ารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ กรรมาธิการวิสามัญ

 ๑๒. พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ กรรมาธิการวิสามัญ

 ๑๓. พลอากาศเอก ชนะ อยู่สถาพร กรรมาธิการวิสามัญ

 ๑๔. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์ กรรมาธิการวิสามัญ

 ๑๕. พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง กรรมาธิการวิสามัญ

 ๑๖. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ กรรมาธิการวิสามัญ

 ๑๗. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง กรรมาธิการวิสามัญ

 ๑๘. พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ กรรมาธิการวิสามัญ

 ๑๙. นายกิตติ วะสีนนท์ กรรมาธิการวิสามัญ

 ๒๐. พลเรือเอก วัลลภ เกิดผล กรรมาธิการวิสามัญ

 ๒๑. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร กรรมาธิการวิสามัญ

 ๒๒. พลต�ารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมาธิการวิสามัญ

 ๒๓. พลเอก นพดล อินทปัญญา กรรมาธิการวิสามัญ

 ๒๔. พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์ กรรมาธิการวิสามัญ

 ๒๕. นายนัฑ ผาสุข กรรมาธิการวิสามัญ

 ๒๖. นายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ

 ๒๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง

 ๒๘. นางสุวิมล ภูมิสิงหราช รองเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง



สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

14
6

• อนึ่ง พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม ผู้แทนคณะกรรมาธิการการปกครองท้องถ่ิน ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๗ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๖๘/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุม
สภาจึงได้มีมติตั้ง พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ เป็นกรรมาธิการวิสามัญแทน

ส�าหรับการด�าเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม 
๒๕๖๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ มีการประชุม จ�านวน ๓๖ ครั้ง และสามารถสรุปผลการด�าเนินงานในด้านต่าง ๆ ได้ดังนี้

ผลการด�าเนินการ

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ�านวน ๒ คณะ

 ๑) คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ๒) คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๒. การเสนอความเห็นและการประสานงาน

 ๑) ประสานงานกบัคณะกรรมการประสานงานสภานติบัิญญตัแิห่งชาต ิ(ปนช.) ในการกลัน่กรองร่างพระราชบัญญตัิ 
และเรื่องใด ๆ ที่คณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ�านวน ๓๕ ครั้ง

 ๒) ประสานงานกบัคณะรฐัมนตรเีกีย่วกบัการด�าเนนิการ ตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

 ๓) เสนอความเหน็ต่อสภานติบิญัญตัแิห่งชาตเิกีย่วกบัการพจิารณาการเปิดเผยหรอืไม่เปิดเผยรายงานการประชมุลบั 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ�านวน ๕ ฉบับ

 ๔) เสนอความเห็นต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
และเรื่องอื่นใดก่อนบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ�านวน ๕ คณะ

 ๕) เสนอความเหน็ต่อสภานติบิญัญตัแิห่งชาตเิกีย่วกบัการพจิารณาการเปิดเผยหรอืไม่เปิดเผยบนัทกึการประชมุ
ของคณะกรรมาธิการ ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จ�านวน  
๑๐ ครั้ง โดยแบ่งเป็น

  ๕.๑) กรณีบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญ/วิสามัญ ประจ�าสภา จ�านวน ๘ ครั้ง

  ๕.๒) กรณีบันทึกการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ�านวน ๒ ครั้ง

๓. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 ๑) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้เสนอสภาเพื่อพิจารณา จ�านวน ๑๓๑ ฉบับ  
(ทั้งน้ี เป็นการพิจารณาด้านการบริหารจัดการ กล่าวคือ พิจารณาว่าสมควรแนะน�าให้ท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
พจิารณารบัหลกัการหรอืไม่ รวมทัง้สมควรจะพจิารณาโดยคณะกรรมาธกิารวสิามญัทีต่ัง้ขึน้ หรอืมอบหมายคณะกรรมาธกิาร
สามัญประจ�าสภา หรือพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา)

 ๒) พจิารณาร่างพระราชบญัญติัทีส่มาชกิสภานติบัิญญตัแิห่งชาตเิป็นผูเ้สนอ จ�านวน ๕ ฉบับ (เป็นการพจิารณา
กลั่นกรองและประสานงานไปยังคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ปนช.) เพื่อรับฟังความเห็นและ 
ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องจากคณะรัฐมนตรี ก่อนที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป)

 ๓) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนเป็นผู้เสนอ จ�านวน ๑ ฉบับ

 ๔) พิจารณาพระราชก�าหนดที่คณะรัฐมนตรีจะเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่ออนุมัติตามมาตรา ๑๗๒ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จ�านวน ๒ ฉบับ

 ๕) พิจารณาหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จ�านวน ๑๓ ฉบับ
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 ๖) พิจารณาเตรียมการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อท�าหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ 
ให้ด�ารงต�าแหน่งต่าง ๆ จ�านวน ๕ คณะ

 ๗) ตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติและรายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
จ�านวน ๖๙ ฉบับ

 ๘) พจิารณากลัน่กรองเรือ่งร้องเรยีนหรอืพจิารณาเรือ่งร้องเรยีนทีค่ณะกรรมาธกิารสามญัประจ�าสภาขอหารอื 
จ�านวน ๕ เรื่อง

 ๙) พิจารณาเกี่ยวกับการขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติเกินหลักการหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมในกรณีต่าง ๆ 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จ�านวน ๑๓ ฉบับ

 ๑๐) พิจารณากลั่นกรองรายงานผลการปฏิบัติงานหรือรายงานอื่นท่ีกฎหมายก�าหนดให้องค์กรหรือหน่วยงาน
ของรัฐต้องรายงานต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ�านวน ๓๔ ฉบับ 

 ๑๑) พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการด�าเนินการภายหลังจากประเทศไทยได้รับการปลดใบเหลืองจากกรณี 
การท�าประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal Unreported and Unregulated Fishing)  
จากสหภาพยุโรป (EU)

คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๑. หน้าที่และอ�านาจ

 ด้วยข้อบงัคบัการประชมุสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๗ ก�าหนดให้สภาตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญั
กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นคณะหนึ่ง มีอ�านาจหน้าที่กระท�ากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  อันอยู่ใน 
อ�านาจหน้าที่ ในการน้ีตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๘๗ วรรคสอง (๒) ก�าหนดให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ 
สภานติบิญัญตัแิห่งชาติมอี�านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการตดิตามมตแิละตรวจรายงานการประชมุของสภา ดงันัน้ คณะกรรมาธิการ
วสิามญักจิการสภานิติบญัญัติแห่งชาติ จึงมมีติต้ังคณะอนกุรรมาธกิารตดิตามมตขิองสภานติบิญัญตัแิห่งชาตขิึน้เพือ่ท�าหน้าท่ี
ติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

 ต่อมาเมื่อข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ และบทเฉพาะกาล ข้อ ๒๒๑ 
ก�าหนดให้คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการที่ตั้งขึ้นตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป คณะอนุกรรมาธิการคณะนี้ จึงมีหน้าที่และอ�านาจติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป  
ตามข้อบงัคบัการประชมุสภานติิบญัญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๑ วรรคสอง (๒) โดยปัจจบุนัประกอบด้วยอนกุรรมาธิการ 
จ�านวน ๑๒ คน ดังนี้ 

 ๑. นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ

 ๒. พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ

 ๓. พลเอก อดุลยเดช อินทะพงษ์ อนุกรรมาธิการ

 ๔. พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์ อนุกรรมาธิการ

 ๕. นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ อนุกรรมาธิการ

 ๖. นาวสาวชลธิชา มีแสง อนุกรรมาธิการ

 ๗. นายทศพร แย้มวงษ์ อนุกรรมาธิการ

 ๘. นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง อนุกรรมาธิการ

  ๙. นางสาวศิรินภา น�้าขาว อนุกรรมาธิการและเลขานุการ

 ๑๐. นายเอกพันธุ์ เพ็งศรี อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑๑. นางสาวสาวิตรี เพชรทอง อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑๒. ว่าที่ร้อยตรี รัฐสภา จันทร์ตากอง อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ
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อย่างไรก็ดี เนื่องจาก พลเรือเอก ยุทธนา ฟักผลงาม รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ได้ถึงแก่อนิจกรรม 

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นเหตุให้พ้นจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามมาตรา ๑๐๑ (๒) และ

มาตรา ๑๑๑ (๒) ประกอบมาตรา ๒๖๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพ้นจากต�าแหน่ง

กรรมาธิการ ตามข้อ ๙๙ (๒) และข้อ ๘๖ วรรคห้า แห่งข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยเหตุนี้  

จึงเป็นเหตุให้พ้นจากต�าแหน่งอนุกรรมาธิการด้วย 

๑. กรอบการพิจารณาติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีแนวทางการด�าเนินงานและกรอบการพิจารณา

ศึกษาในด้านต่าง ๆ เพื่อติดตามมติของที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ�านวน ๘ กรอบ ครอบคลุมการติดตามมติของ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

 กรอบที่ ๑ การตดิตามผลการด�าเนนิการตามข้อสงัเกตของคณะกรรมาธกิารในการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัิ

และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

 กรอบที่ ๒ การติดตามผลการด�าเนินการตรากฎหมายล�าดับรองเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

 กรอบที่ ๓ การติดตามผลการตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่

ผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติและมีผลใช้บังคับแล้ว

 กรอบที่ ๔ การติดตามผลการด�าเนินการตามข้อสงัเกตหรอืข้อเสนอแนะแนบท้ายรายงานการพจิารณาศกึษาของ

คณะกรรมาธิการสามัญประจ�าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 กรอบที่ ๕ การติดตามผลการด�าเนินการตามข้อสงัเกตหรอืข้อเสนอแนะแนบท้ายรายงานการพจิารณาศกึษาของ

คณะกรรมาธิการสามัญหรือวิสามัญตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓๙

 กรอบที่ ๖ การติดตามผลการด�าเนินการตามกระทู้ถาม

 กรอบที่ ๗ การติดตามผลการด�าเนินการตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการปฏบิตังิานหรอืรายงาน

อืน่ทีก่ฎหมายก�าหนดให้องค์กรหรอืหน่วยงานของรฐัต้องรายงานต่อสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิหรอืเรือ่งอืน่ใดทีค่ณะรฐัมนตรี

มีมติให้เสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 กรอบที่ ๘ การติดตามผลการด�าเนนิการตามข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะของสภานติบัิญญตัแิห่งชาต ิต่อกรณกีาร

ให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญาตามรัฐธรรมนูญและเรื่องอื่นใดตามที่มีพันธกรณีระหว่างประเทศ หรือตามที่มีกฎหมายอื่น

ก�าหนด

๒. ผลการด�าเนินงาน 

 การประชุมคณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ�านวน ๑๘ ครั้ง โดยเป็นการติดตาม 

ความคบืหน้าการด�าเนินการตามข้อสงัเกตของคณะกรรมาธกิารในการพจิารณาร่างพระราชบัญญตั ิการตดิตามความคบืหน้า 

การตรากฎหมายล�าดับรอง ตลอดจนการตั้งคณะกรรมการตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

 ๑) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๒) พระราชบญัญัติการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศส�าหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๓) พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชก�าหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๔) พระราชบัญญัติประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๕) พระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘
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 ๖) พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ๗) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๘) พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๙) พระราชบัญญัติฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิด พ.ศ. ๒๕๖๑

 ๑๐) พระราชบัญญัติน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

 ๑๑) พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

 ๑๒) พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๑๓) พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗

 ๑๔) พระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

 ๑๕) พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

 ๑๖) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

 ๑๗) พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๗ ก�าหนดให้สภาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นคณะหนึ่ง มีอ�านาจหน้าที่กระท�ากิจการ พิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ  อันอยู่ใน 

อ�านาจหน้าที่ ในการนี้ตามข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๘๗ วรรคสอง (๒) ได้ก�าหนดให้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ 

สภานติบิญัญตัแิห่งชาติมอี�านาจหน้าทีเ่กีย่วกบัการตดิตามมตแิละตรวจรายงานการประชมุของสภา ดงันัน้ คณะกรรมาธิการ

วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงมีมติตั้งคณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

ขึ้นเพื่อท�าหน้าที่ตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ต่อมาเมื่อข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ และบทเฉพาะกาล ข้อ ๒๒๑ 

ก�าหนดให้คณะกรรมาธิการและคณะอนุกรรมาธิการที่ตั้งขึ้นตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ยงัคงปฏบิตัหิน้าทีต่่อไป คณะอนกุรรมาธกิารคณะนีจ้งึมหีน้าทีแ่ละอ�านาจตรวจรายงานการประชมุสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 

ต่อไป ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๑ วรรคสอง (๒) โดยปัจจุบันประกอบด้วย 

อนุกรรมาธิการ จ�านวน ๑๐ คน ดังนี้

 ๑. นางสุวิมล ภูมิสิงหราช ประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

 ๓. นายศิระชัย โชติรัตน์ รองประธานคณะอนุกรรมาธิการ 

 ๔. นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร อนุกรรมาธิการ

 ๕. นางมัลลิกา ลับไพรี อนุกรรมาธิการ

 ๖. นางสาวจิรวิน คะประสิทธิ์ อนุกรรมาธิการและเลขานุการ

 ๗. นางสาวภิรมย์ นิลทัพ อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๘. นายชัดชัย ทองเจริญ อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๙. นายพิสิฐ์ นิธิสิริวรธรรม อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ๑๐. นายภาคภูมิ เปี้ยปลูก อนุกรรมาธิการและผู้ช่วยเลขานุการ



สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

15
0

กรอบหน้าที่และอ�านาจในการตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ข้อบงัคบัการประชมุสภานิติบญัญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ก�าหนดหน้าทีแ่ละอ�านาจในการตรวจรายงานการประชมุ

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติไว้ ๕ ประการ ดังนี้ 

๑) พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมว่าได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น

ในที่ประชุมสภาหรือไม่ กรณีพบถ้อยค�าในรายงานการประชุมที่ผิดพลาด คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริง ให้แก้ไขเสียใหม่

ให้ถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง๑

๒) พิจารณาค�าขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีมีมายังคณะกรรมาธิการ

วิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ๒

๓) พิจารณาว่าสมควรจะตัดถ้อยค�าหรือข้อความในกรณีที่ผู้อภิปรายได้ถอนค�าพูดหรือถูกสั่งให้ถอนค�าพูดออกจาก

รายงานการประชุมหรือไม่ หากเห็นสมควรให้ตัดออก จะต้องบันทึกไว้ในรายงานการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

กิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติด้วย๓

๔) แถลงต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติถึงการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุม หากการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น  

ได้กระท�าหลังจากที่ได้วางส�าเนารายงานการประชุมให้สมาชิกตรวจดูไว้ไม่น้อยกว่าสามวันแล้ว๔

๕) พิจารณาเสนอความเห็นต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่าสมควรเปิดเผยรายงานการประชุมลับหรือไม่๕

สรุปผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการ (๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒)

๑) การประชุมคณะอนุกรรมาธิการ จ�านวน ๓๔ ครั้ง

๒) การตรวจรายงานการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ�านวน ๗๖ ฉบับ

๓) การตรวจรายงานการประชุมลับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จ�านวน ๕ ฉบับ

คณะกรรมาธิการ/คณะอนุกรรมาธิการ การประชุม (ครั้ง)
การศึกษาดูงาน (ครั้ง)

ในประเทศ ต่างประเทศ

คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๓๖ - -

คณะอนุกรรมาธิการติดตามมติของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๑๘ - -

คณะอนุกรรมาธิการตรวจรายงานการประชุม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๓๔ - -

๑ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๑ วรรคสอง (๒)
๒ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๙ วรรคสาม
๓ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๑ วรรคสอง (๒)
๔ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๙ วรรคสาม 
๕ ข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๙ วรรคสาม
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ประมวลภาพกิจกรรม
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๑๘. คณะกรรมาธกิารวิสามญัการพทิกัษ์และเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

หน้าที่และอ�านาจ 
คณะกรรมาธกิารวสิามญัมหีน้าทีแ่ละอ�านาจกระท�ากจิการ พจิารณาสอบหาข้อเท็จจรงิ หรอืศกึษาเรือ่งใด ๆ  ท่ีเกีย่วกบั 

การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘๒  

โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญคณะนี้ ประกอบด้วย

 ๑. พลอากาศเอก ชาลี จันทร์เรือง ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ

 ๒. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง

 ๓. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง

 ๔. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สาม

 ๕. นายสมชาย แสวงการ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่หนึ่ง

 ๖. นางสาวจินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญ คนที่สอง

 ๗. พลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญ

 ๘. พลต�ารวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ กรรมาธิการวิสามัญและประธานที่ปรึกษา

 ๙. นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ กรรมาธิการวิสามัญและที่ปรึกษา

 ๑๐. นางสัณหพิศ สมบัติศิริ กรรมาธิการวิสามัญและที่ปรึกษา

 ๑๑. พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ กรรมาธิการวิสามัญ

 ๑๒. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ กรรมาธิการวิสามัญ

 ๑๓. นายกิตติ วะสีนนท์ กรรมาธิการวิสามัญ

 ๑๔. พลเอก คณิต สาพิทักษ์ กรรมาธิการวิสามัญ

 ๑๕. นายธ�ารง ทัศนาญชลี กรรมาธิการวิสามัญ

 ๑๖. พลต�ารวจเอก พิชิต ควรเดชะคุปต์ กรรมาธิการวิสามัญ

 ๑๗. พลเอก วลิต โรจนภักดี กรรมาธิการวิสามัญ

 ๑๘. พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมาธิการวิสามัญ

 ๑๙. นายวิทวัส บุญญสถิต กรรมาธิการวิสามัญ

 ๒๐. นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร กรรมาธิการวิสามัญ

 ๒๑. นายสมพล พันธุ์มณี กรรมาธิการวิสามัญ

 ๒๒. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล กรรมาธิการวิสามัญ

 ๒๓. พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์ กรรมาธิการวิสามัญ

 ๒๔. นายถวิล เปลี่ยนศรี กรรมาธิการวิสามัญ
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 ๒๕. นายทวีศักดิ์ เดชเดโช กรรมาธิการวิสามัญ

 ๒๖. นายภุมรัตน ทักษาดิพงศ์ กรรมาธิการวิสามัญ

 ๒๗. พลต�ารวจเอก สมศักดิ์ แขวงโสภา กรรมาธิการวิสามัญ

 ๒๘. นายสุรศักดิ์ มุกประดับ กรรมาธิการวิสามัญ

 ๒๙. นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน์ กรรมาธิการวิสามัญ

 ๓๐. นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ กรรมาธิการวิสามัญ

ผลการด�าเนินงาน

๑. การแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ จ�านวน ๓ คณะ ดังนี้ 

 ๑) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบัน 

พระมหากษัตริย์ 

 ๒) คณะอนกุรรมาธกิารศกึษามาตรการส่งเสรมิความเข้าใจเกีย่วกบัสถาบนัพระมหากษตัรย์ิในฐานะประมขุของ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย

 ๓) คณะอนุกรรมาธิการศึกษาติดตามและตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีผลกระทบ

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

๒. เรื่องที่พิจารณาศึกษา 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ท่ีเกี่ยวกับการพิทักษ์ 

และเทดิทนูสถาบันพระมหากษตัรย์ิ ได้แก่ การติดตามการบังคบัใช้กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกบัการพทัิกษ์สถาบันพระมหากษตัรย์ิ  

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และการตรวจสอบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารที่มีผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงกรณีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์

๓. การจัดท�ารายงานผลการพิจารณาศึกษาเสนอต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 คณะกรรมาธิการวิสามัญได้จัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว แต่ยังมิได้เสนอต่อท่ีประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา 

ให้ความเหน็ชอบ อย่างไรกต็าม คณะกรรมาธกิารวสิามญั ได้จดัท�ารายงานสรปุผลการด�าเนนิงาน ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - มนีาคม 

๒๕๖๒) กราบเรียนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณา

๔. การพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมาธิการได้รับมอบหมาย

 คณะกรรมาธิการวิสามัญมีการพิจารณาเรื่องร้องเรียน จ�านวน ๑ เรื่อง ซึ่งเป็นเรื่องที่มีผู้ร้องเรียนมายังประธาน

คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและกล่าวโทษ ซึ่งประธาน 

คณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา ได้ส่งเรื่องมายังประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบัน 

พระมหากษัตริย์ เพื่อตรวจสอบข้อมูล คือ

 • กรณีนายธงชัย วงษ์สวรรค์ นายกสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย ได้ร้องเรียนสมาคมกีฬา

แข่งรถจักรยานยนต์ ๓๖๐ องศา ซึ่งมีนายบุญชู จันทร์สุวรรณ ด�ารงต�าแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี  

กล่าวหาว่าได้กระท�าการแอบอ้างสถาบันเบื้องสูง 
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การศึกษาดูงาน

• การเดินทางไปศึกษาดูงานในประเทศ

 ๑) ศึกษาดูงานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ ๑๙ 

กันยายน ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น อ�าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

 ๒) ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวาวีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 ๓) ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ สัทธา อุทยานไทย อ�าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

สถติกิารด�าเนนิงานของคณะกรรมาธกิารวสิามญัการพทัิกษ์และเทดิทนูสถาบนัพระมหากษัตรย์ิ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

คณะกรรมาธิการ/ 

คณะอนุฯ/คณะท�างาน

การประชุม (ครั้ง) 

ในประเทศ

สัมมนา/เสวนา (ครั้ง) 

ต่างประเทศ

การศึกษาดูงาน (ครั้ง)

ในประเทศ ต่างประเทศ

คณะกรรมาธิการวิสามัญ

การพิทักษ์และเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์

๓๐ ๗๑ - ๒ - -
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ประมวลภาพกิจกรรม



•	 การรับรองบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศ

•	 การเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลส�าคัญ	
ชาวต่างประเทศ

•	 การเดินทางไปเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ

•	 การเข้าร่วมประชุมองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ

งานด้านต่างประเทศ

๕ส่วนที่

n L a
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การรับรองบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

ได้ให้การรบัรองเอกอคัรราชทตูประเทศต่าง ๆ  ประจ�าประเทศไทย และคณะบุคคลส�าคญัชาวต่างประเทศ ซ่ึงได้เข้าเยีย่มคารวะ  

ณ ห้องรับรอง อาคารรัฐสภา ๒ กรุงเทพฯ ดังนี้

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

นายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธานสภานติบิญัญตัิ

แห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง ศาสตราจารย์สวี ซีเผิง  

(Prof. Xu Xipeng) อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว  

เมืองเซ่ียเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทาง 

มาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนา The 7th Thai -  

Chinese Strategic Research Seminar ว่าด้วยหัวข้อ 

“ความคิดริเริ่มแถบเศรษฐกิจและเส้นทางสายไหมยุคใหม่ : สู่การพัฒนาร่วมกัน” ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ คนท่ีหนึ่ง ให้การรับรองคณะจาก 

Tianxia Chaoshang Economic Annual Meeting 

Limited (ประจ�าประเทศไทย) น�าโดย นาย Li Song jian 

เพื่อร่วมหารือในประเด็นด้านสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน  

โลจิสติกส์ การแพทย์ และการคุ ้มครองสิ่งแวดล้อม  

ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง มาดามหลี่ ปิน 

(Madam Li Bin) รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมือง

แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese People’s 

Political Consultative Conference: CPPCC) และคณะ 

รวมจ�านวน ๑๑ คน ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย

อย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
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วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายโน ควังอิล  

(H.E. Mr. Noh Kwang - il) เอกอัครราชทูตวิสามัญ 

ผู้มีอ�านาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจ�าประเทศไทย  

ในโอกาสพ้นจากหน้าที่

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะ

กรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติ 

แห่งชาติ เป็นผู้แทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การ

รับรอง นาง Daniela Gitman เอกอัครราชทูตผู้แทนพิเศษ 

กระทรวงการต่างประเทศโรมาเนีย และนาย Marilen 

Pirtea รองประธานสภาผู้แทนราษฎรโรมาเนีย พร้อมคณะ  

รวมจ�านวน ๖ คน

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายจอร์จส์  

ดัลเลอมาญน์ (Hon. Mr. Georges Dallemagne) สมาชิก

สภาผู้แทนราษฎร ราชอาณาจักรเบลเยียม และประธาน

กลุ่มความสัมพันธ์ทวิภาคีเบลเยียม - ไทย ภายใต้กรอบ

สหภาพรัฐสภา และคณะ รวมจ�านวน ๗ คน ในฐานะแขก

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
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วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน

สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิให้การรบัรอง นายโลเรนโซ กาลันตี  

(H.E. Mr. LorenZo Galanti) เอกอัครราชทูตวิสามัญ 

ผู้มีอ�านาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิตาลีประจ�าประเทศไทย  

ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายจาง ชุนเสียน  

(Mr. Zhang Chunxian) รองประธานสภาประชาชน 

แห่งชาติจีน และคณะ รวมจ�านวน ๑๕ คน ในโอกาสเดินทาง 

มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ พฤศจิกายน 

๒๕๖๑

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติ 

แห่งชาติ คนท่ีสอง มอบหมายศาสตราจารย์คลินิกนิเวศน์ 

นนัทจติ ประธานกลุม่มติรภาพสมาชกิรฐัสภาไทย - เบลารสุ  

เป็นผู้ให้การรับรอง นายวลาดีมีร์ โกชิน เอกอัครราชทูต

วิสามัญผู ้มีอ�านาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเบลารุสประจ�า

ประเทศไทย ถิ่นพ�านัก ณ กรุงฮานอย 
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วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายยาสุฮิซะ ชิโอ

ซากิ (Mr. Yasuhisa Shiozaki) ประธานกลุ่มมิตรภาพ

สมาชิกรัฐสภาญี่ปุ่น - ไทย 

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน

สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิให้การรบัรอง นายแวร์เนอร์ ลงัเงน  

(Mr. Werner Langen) ประธานกลุ่มความสัมพันธ์กับ

ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียน สภายุโรป  

และคณะ (Delegation for Relations with the 

Countries of Southeast Asia and the Association 

of Southeast Asian Nations: DASE) รวมจ�านวน ๑๓ คน 

วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายทาฮาโมอานา  

ไอเซอา คลูนี แมกเฟอร์ซัน (H.E. Mr. Tahamoana Aisea 

Cluny MacPherson) เอกอัครราชทูตผู ้มีอ�านาจเต็ม 

แห่งนิวซีแลนด์ประจ�าประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับ

ต�าแหน่งใหม่
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วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน 

สภานิตบิญัญัตแิห่งชาต ิให้การรบัรอง นายลง วซิาโล (H.E. 

Mr. Long Visalo) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�านาจเต็ม

แห่งราชอาณาจักรกัมพูชาประจ�าประเทศไทย ในโอกาส 

พ้นจากหน้าที่

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นางฉั่ว ซ่ิว ซาน  

(Mrs. Chua Siew San) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�านาจ

เต็มแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจ�าประเทศไทย ในโอกาส

พ้นจากหน้าที่

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายซิลเวสเตอร์ บุช  
(H.E. Mr. Szilveszter Bus) เอกอัครราชทูตวิสามัญ 
ผูม้อี�านาจเตม็แห่งฮงัการปีระจ�าประเทศไทย เพือ่แนะน�าตวั 
ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่
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วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง เชค ญัสซิม บิน  
อบัดลุเราะฮ์มาน บิน มฮุมัมดั อาลอบัดลุเราะฮ์มาน อษัษานี 
(H.E. Sheikh Jassim Bin Abdulrahman Bin Mohammed 
Alabdulrahman Al - Thani) เอกอัครราชทูตวิสามัญ 
ผู้มีอ�านาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจ�าประเทศไทย เพื่อหารือ
เก่ียวกับการประชุมสหภาพรัฐสภา ครั้งท่ี ๑๔๐ และการ

ประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงโดฮา รัฐการ์ตา ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน 
สภานิตบิญัญัตแิห่งชาต ิให้การรบัรอง นายเก - ออร์ค ชมทิ  
(H.E. Mr. Georg Schmidt) เอกอัครราชทูตวิสามัญ 
ผู ้มีอ�านาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจ�า
ประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง นายหลี่ อี้ผิง 
(Mr. Li Yiping) รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมือง
ประจ�านครเซี่ยงไฮ้และในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ
การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพรรคคอมมิวนิสต์จีน
ประจ�านครเซ่ียงไฮ้ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือน
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อกระชับความสัมพันธ ์

และความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นางสาวราอูชัน  
เยสบูลาโตวา (H.E. Ms. Raushan Yesbulatova) 
เอกอัครราชทูตวิสามัญผู ้มีอ�านาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ 
คาซคัสถานประจ�าประเทศไทย เพื่อน�าส่งสารเชิญประชุม
จากนาย Nurlan Nigmatulin ประธานสภาผู้แทนราษฎร
สาธารณรัฐคาซัคสถาน นาย Vyacheslav Volodin 

ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหพันธรัฐรัสเซีย และนาย Moon Hee - sang ประธานสภาผู้แทนราษฎรสาธารณรัฐเกาหลี 
เพื่อเชิญเข้าร่วมการประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเชีย ครั้งที่ ๔ (The 4th Meeting of Speakers  
of the Eurasian Countries’ Parliaments) ภายใต้หัวข้อ “ภูมิภาคยูเรเชียที่ยิ่งใหญ่ : Dialogue Trust พันธมิตรร่วม” 
ซึ่งก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กรุงอัสตานา สาธารณรัฐคาซัคสถาน

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง ดร.แดเนียล  
เคอร์เทสซ์ (Dr. Daniel Kertesz) ผูแ้ทนองค์การอนามยัโลก 
ประจ�าประเทศไทย ในโอกาสหารอืเกีย่วกบัการตรากฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางถนนในประเทศไทย 

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน 
สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิให้การรบัรอง นายเยฟกนิ ีโทมคินิ  
(H.E. Mr. Evgeny Tomikhin) เอกอัครราชทูตวิสามัญ 
ผู้มีอ�านาจเต็มแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประจ�าประเทศไทย  
ในโอกาสเข้ารับต�าแหน่งใหม่
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วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒

นายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธานสภานติบิญัญตัิ 
แห่งชาติ คนที่หนึ่ง ให้การรับรอง นางสาวเอเวลีน เมอร์ฟี  
(Ms. Evelyn Murphy) นักวิชาการองค์การอนามัยโลก 
ประจ�าส�านักงานใหญ่ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  
ในโอกาสหารือเรื่องเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาระดับโลก 
ด้านความปลอดภัยทางถนน และการจัดตั้งเครือข่าย 
สมาชิกรัฐสภาระดับภูมิภาคด้านความปลอดภัยทางถนน
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การเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศ

ประธานสภานติิบญัญติัแห่งชาติ รองประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิเป็นเจ้าภาพเลีย้งอาหารกลางวนัและอาหารค�่า 

เพื่อเป็นเกียรติแก่เอกอัครราชทูต และคณะบุคคลส�าคัญชาวต่างประเทศ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย ดังนี้

วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

นายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธานสภานติบัิญญตัิ

แห่งชาต ิคนทีห่นึง่ เป็นเจ้าภาพเลีย้งอาหารค�า่ เพือ่เป็นเกยีรตแิก่ 

ศาสตราจารย์สวี ซีเผิง (Prof. Xu Xipeng) อธิการบดี

มหาวทิยาลยัหวัเฉยีว เมอืงเซีย่เหมนิ สาธารณรฐัประชาชนจนี  

ณ ห้องราชด�าเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง 

กรุงเทพฯ

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

นายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธานสภานติบัิญญตัิ

แห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อ 

เป็นเกยีรตแิก่ นายจอร์จส์ ดลัเลอมาญน์ (Hon. Mr. Georges 

Dallemagne) สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรราชอาณาจักร

เบลเยียม และประธานกลุ่มความสัมพันธ์เบลเยียม - ไทย  

ภายใต้กรอบสหภาพรัฐสภา และคณะ ณ ห้องอาหารอติาเลยีน 

Piccolo โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน 

เพื่อเป็นเกียรติแก่ Madam Jacky Deromodi ประธาน 

กลุ่มมิตรภาพวุฒิสภาฝรั่งเศส - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือ

รัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ ห้อง Library 1918 โรงแรมดุสิตธานี  

กรุงเทพฯ

16
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วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

นายสรุชัย เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธานสภานติบิญัญตัิ

แห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นเจ ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน  

เพื่อเป็นเกียรติแก่ นางซาอีดา มูนา ตัสนีม (H.E. Mrs. Syeda 

Muna Tasneem) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอ�านาจเต็ม

แห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจ�าประเทศไทย  

ในโอกาสอ�าลาต�าแหน่ง ณ ห้องอาหาร Piccolo โรงแรมรอยลั

ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ 

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

นายสรุชัย เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธานสภานติบิญัญตัิ

แห่งชาต ิคนทีห่นึง่ เป็นเจ้าภาพเลีย้งอาหารค�า่ เพือ่เป็นเกยีรติ

แก่ ศาสตราจารย์เสอ เหอซิง (Prof. She Hoxing) และ

ศาสตราจารย์หลิว ฉี่หยุน (Prof. Liu Qiyun) คณะรัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์ประจ�าโรงเรียนพรรคคอมมิวนิสต์ส่วนกลาง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ห้องอาหาร Piccolo โรงแรม

รอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ

วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

นายสรุชัย เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธานสภานติบัิญญตัิ

แห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อ

เป็นเกียรติแก่ นางฉั่ว ซิ่ว ซาน (Mrs. Chua Siew San) 

เอกอคัรราชทตูวสิามญัผูม้อี�านาจเตม็แห่งสาธารณรฐัสงิคโปร์

ประจ�าประเทศไทย ในโอกาสพ้นจากหน้าที่ ณ ห้องอาหาร 

Deco Bar & Bistro the Siam Hotel กรุงเทพฯ



สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

16
8

การเดินทางไปเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการ
ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

เดินทางไปเยือนและเข้าร่วมประชุมทวิภาคี ดังนี้ 

ระหว่างวันที่ ๒๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๑

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น�าคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

เดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ สหรัฐอเมริกา เพื่อประชุมหารือทวิภาคีกับหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา  

ประกอบด้วย The United States of Department of Justice, The United States Congress, The Department 

of Homeland Security, The Drug Enforcement Administration (DEA), and Office of the United States 

Attorneys โดยผลจากการประชมุหารอืทัง้สองฝ่ายเหน็พ้องในการส่งเสรมิความร่วมมอืซึง่กนัและกนัในกระบวนการยตุธิรรม

ในทางอาญาและความร่วมมือระหว่างกันในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมระหว่างประเทศ
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ระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น�าคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

และข้าราชการส�านักงานเลขาธกิารวฒุสิภา เดินทางไปเข้าร่วมประชุมทวภิาค ีณ สาธารณรฐัฝรัง่เศส ตามค�าเชิญของประธาน

วุฒิสภาสาธารณรัฐฝรั่งเศส 

ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น�าคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เดินทางไปเข้าร่วมประชุมทวิภาคี และเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของสภาประชาชน

แห่งชาติจีน 
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ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น�าคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

เดินทางไปประชุมทวิภาคีและเยือนสาธารณรัฐเคนยา ตามค�าเชิญของนาย John Kiarie สมาชิกรัฐสภาสาธารณรัฐเคนยา 

ในฐานะประธานสหภาพรัฐสภาลูกเสือรัฐสภาเคนยา โดยคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พบปะหารือกับรองประธานาธิบดี  

รองประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเคนยา รวมถึงบุคคลส�าคัญที่มีบทบาทด้านกิจการลูกเสือรัฐสภา เพื่อหารือและกระชับ 

ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคี รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือในกิจการด้านการลูกเสือรัฐสภา
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การเข้าร่วมประชุมองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ

๑.	การประชมุหารอืระหว่างประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาตกิบัผูน้�าองค์กรลกูเสอืสวเีดน	ระหว่าง
วันที่	๑๓	-	๑๖	สิงหาคม	๒๕๖๑	ณ	กรุงสตอกโฮล์ม	ราชอาณาจักรสวีเดน	

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น�าคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

เดินทางไปเข้าร่วมประชุมหารือกับผู ้บริหารกิจการลูกเสือของสวีเดน ระหว่างวันท่ี ๑๓ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑  

ณ ราชอาณาจักรสวีเดน ตามค�าเชิญขององค์กรลูกเสือ Scouterna - The Guides and Scouts แห่งสวีเดน โดยม ี

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการลูกเสือของทั้งสองประเทศ และหารือเกี่ยวกับการเตรียมการเป็นเจ้าภาพของ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการจัดการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 

๑๒ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

นับเป็นครั้งแรกของสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกที่ได้น�าหัวข้อการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นประเด็นการอภิปราย โดยมุ่งเน้น 

เป้าหมายที่ ๓ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ ๔ การศึกษาที่เท่าเทียม เป้าหมายที่ ๑๓ การรับมือ 

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ เป้าหมายที ่๑๔ การใช้ประโยชน์จากมหาสมทุร และทรพัยากรทางทะเล เป้าหมายที ่๑๕  

การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก เป้าหมายท่ี ๑๖ สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก และเป้าหมายที่ ๑๗  

ความร่วมมอืเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื และในการประชมุครัง้นีจ้ะมกีารเสนอร่างปฏญิญากรงุเทพ ซึง่เป็นเอกสารผลการประชุม

ที่ส�าคัญฉบับที่ ๓ หลังจากค�ามั่นแห่งบัลปาราอิโซ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และปฏิญญามะนิลา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๐
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๒.	การประชมุสมาชกิรฐัสภาเอเชยี	-	แปซฟิิกว่าด้วยการสาธารณสขุโลก	ครัง้ที	่๔	(The	4th	Asia	-		
Pacific	Parliamentarian	Forum	on	Global	Health)	ระหว่างวันที่	๒๓	-	๒๔	สิงหาคม	๒๕๖๑	
ณ	กรุงมะนิลา	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

นายแพทย์ธ�ารง ทัศนาญชลี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

พร้อมด้วยพลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชีย - 

แปซิฟิกว่าด้วยการสาธารณสุขโลก ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 

การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยรัฐสภาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขฟิลิปปินส์ และองค์การอนามัยโลก 

มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกรัฐสภาต่าง ๆ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ และผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมฯ 

จ�านวน ๕๑ ประเทศ อาทิ กัมพูชา หมู่เกาะคุก ฟิจิ ญี่ปุ่น คิริบาส เกาหลีใต้ ลาว หมู่เกาะมาร์แชลล์ ไมโครนีเซีย มองโกเลีย 

เมียนมา นาอูรู ปาเลา ฟิลิปปินส์ ซามัว หมู่เกาะโซโลมอน ไทย ตองกา ตูวาลู วานูอาตู และเวียดนาม 

การประชุมครั้งนี้ เน้นบทบาทของรัฐสภาในการเสริมสร้างความเข้าใจด้านการเงิน การประกันสุขภาพ เพื่อสนอง 

ตอบหลกัการและแนวความคดิในเรือ่งเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainable Development Goals) อนัเป็นนโยบาย

ทีม่คีวามส�าคญัยิง่ขององค์การสหประชาชาติและองค์การอนามยัโลกในปัจจบัุน อกีท้ังเร่งรดัให้ประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ

ด�าเนินการเพื่อประโยชน์ทางด้านสาธารณสุขของทั้งโลก โดยมีการอภิปรายหัวข้อส�าคัญต่าง ๆ ได้แก่ 

๑) การบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๒) ความมั่นคงด้านการเงินเพื่อความยั่งยืนของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 

๓) การเสริมสร้างขอบข่ายการท�างานด้านกฎหมายของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าให้เข้มแข็ง 

๔) ก้าวต่อไปของการประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชีย - แปซิฟิกว่าด้วยการสาธารณสุขโลก

๕) การเน้นให้ประเทศต่าง ๆ เป็นศูนย์กลางในการท�างานขององค์การอนามัยโลกในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตก 
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การประชุมสมาชิกรัฐสภาเอเชีย - แปซิฟิกว่าด้วยการ

สาธารณสุขโลก ครั้งที่ ๔ เป็นเวทีส�าคัญที่เปิดโอกาสให้สมาชิก

รฐัสภาจากประเทศต่าง ๆ  ได้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ทีเ่กีย่วข้อง

ด้านสุขภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการ 

น�าข้อมูลความรู้และประสบการณ์จากการประชุมมาปรับใช้ให้

เกิดประโยชน์ในการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับหลักประกัน

สุขภาพด้านสาธารณสุขของไทยต่อไป
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๓.	การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน	ครั้งที่	 ๓๙	 (The	39th	General	Assembly	of	 the	
ASEAN	 Inter	-	Parliamentary	Assembly:	AIPA)	 ระหว่างวันที่	 ๓	-	๗	กันยายน	๒๕๖๑		
ณ	สาธารณรัฐสิงคโปร์

ศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร วชิติชลชยั ประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิในฐานะหวัหน้าคณะผูแ้ทนสภานติิบญัญตัิ 

แห่งชาติ น�าคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ รองหัวหน้าคณะผู้แทน 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเรือเอก กฤษฎา เจริญพานิช นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ นายกิตติศักดิ์ รัตนวราหะ  

พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย  

คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  

สูทกวาทิน นายธ�ารง ทัศนาญชลี พลเรือเอก ศักดิ์สิทธ์ิ  

เชิดบุญเมือง รองศาสตราจารย์สรณ บุญใบชัยพฤกษ์  

นางเสาวณี สุวรรณชีพ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล และ

นางสาวอรจิต สิงคาลวณิช เข้าร่วมประชุมใหญ่สมัชชา

รัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ ๓๙ ภายใต้หัวข้อ “Towards 

a Resilient and Innovative Community” 

ในโอกาสนี ้ประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาตไิด้กล่าว 

สุนทรพจน์ ซ่ึงมีสาระส�าคัญ ๓ ประการ ประการแรก 

คือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติเน้นย�้าความส�าคัญของ AIPA  

ในฐานะเวทีความร่วมมือระหว่างรัฐสภาระดับภูมิภาค  

ซึ่งเปิดโอกาสให้บรรดาสมาชิกรัฐสภาได้อภิปราย แบ่งปัน 

และแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ร่วมกัน  

ประการที่สอง คือ สภานิติบัญญัติแห ่งชาติหวังว ่า  

AIPA จะมีท่าทีที่ยืดหยุ่น และสร้างสรรค์ต่อภัยคุกคาม 

ข้ามพรมแดน อาทิ การก่อการร้ายอาชญากรรมไซเบอร์  

การค้ามนุษย์ และผลกระทบจากภัยธรรมชาติ พร้อมกันนี้  
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ได้ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องและเกิดขึ้นเมื่อไม่นาน

มานี้ เช่น เหตุการณ์ทีมฟุตบอลเยาวชนติดอยู่ในถ�้าหลวง 

จังหวัดเชียงราย เหตุการณ์เขื่อนแตกที่จังหวัดอัตตะปือ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเหตุการณ์

แผ่นดินไหวบนเกาะลอมบอก สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

และประการสุดท้าย คือ สภานิติบัญญัติแห่งชาติหวังว่า 

AIPA จะมีบทบาทมากข้ึนในการเสริมสร้างความเช่ือมโยง 

ทางนิติบัญญัติโดยได้กล่าวถึงร่างข้อมติในการรวบรวมและ 

แลกเปลี่ยนกฎหมายในกลุ่มอาเซียน ซึ่งจะช่วยส่งเสริม

บทบาทของ AIPA ในด้านดังกล่าวด้วย

พร้อมนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าว

สนุทรพจน์ในโอกาสการรบัต�าแหน่งประธาน  AIPA โดยระบถุงึ 

ความตั้งใจของรัฐสภาไทยในการท�างานร่วมกับรัฐสภา

สมาชิก AIPA เพื่อบ่มเพาะความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐสภา

เพื่อความยั่งยืน ซ่ึงรวมไปถึงเรื่องความสามารถในการ

ฟื้นฟูสู่สภาวะปกติเมื่อได้รับผลกระทบ และเรื่องนวัตกรรม  

อันเป็นเรื่องที่มีการผลักดันในการประชุมครั้งนี้ พร้อมกันนี้ 

ได้แสดงวิสัยทัศน์ในการด�ารงต�าแหน่งประธาน AIPA  

ความว่า บทบาทเชิงรกุของรฐัสภาเป็นสิง่ท่ีขาดไปเสยีมไิด้ใน

การด�าเนินการเพื่อความยั่งยืนระดับภูมิภาคและการบรรลุ

สู่ประชาคมอาเซียนที่อยู่บนพื้นฐานของกฎระเบียบ มุ่งให้

ความส�าคัญกับประชาชนและมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

โดยกล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ เรื่องความเชื่อมโยง 

และการมุ่งให้ความส�าคัญกับอนาคต นอกจากนี้ ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติยังได้กล่าวถึงก�าหนดการจัดการ

ประชุมภายใต้กรอบ AIPA ของรัฐสภาไทยในเบ้ืองต้นว่า  

(๑) การประชุม AIPACODD ครั้งท่ี ๒ จะจัดข้ึนในเดือน

มนีาคม ๒๕๖๒ ณ จงัหวดัเชียงใหม่ และ (๒) การประชุมใหญ่

สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งท่ี ๔๐ จะจัดข้ึนในช่วงสัปดาห์

สุดท้ายของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงเทพมหานคร
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๔.	การประชมุรฐัสภาระดบัโลกว่าด้วยการพฒันาทีย่ัง่ยนื	ครัง้ที	่๒	(The 2nd 	World	Parliamentary	
Forum	on	Sustainable	Development)	ระหว่างวันที่	๑๑	-	๑๔	กันยายน	๒๕๖๑	ณ	เกาะบาหลี	
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	

นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วย

นายอนุศาสน์ สวุรรณมงคล สมาชกิสภานติิบญัญติัแห่งชาต ิเดนิทางไปเข้าร่วมการประชุมรฐัสภาระดบัโลกว่าด้วยการพฒันา

ที่ยั่งยืน ครั้งที่ ๒ (The Second World Parliamentary Forum on Sustainable Development) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 

๑๑ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม The Patra Bali เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ภายใต้หัวข้อหลักในการประชุม 

คือ “ความร่วมมือสู่พลังงานที่ยั่งยืนส�าหรับทุกคน” โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจาก ๔๕ ประเทศ จ�านวน ๑๙๔ คน ทั้งนี้ 

คณะผู้แทนได้เข้าร่วมการประชุมในทุกหัวข้อและมีบทบาทในการประชุม สรุปได้ดังนี้

การประชุมในหัวข้อ “การผลิตและการใช้ประโยชน์พลังงานอย่างรับผิดชอบเพื่อเมืองและสังคมท่ียั่งยืน” โดย 

นายกติต ิวะสนีนท์ หวัหน้าคณะผูแ้ทนสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิได้ร่วมประชมุแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบัแนวทางการพฒันา

ด้านพลังงานที่ควรให้ความส�าคัญต่อความร่วมมือระหว่างกันจากทุกภาคส่วนของประเทศ รัฐสภานั้นต้องสามารถด�าเนิน

โครงการและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและกระตุ้นความรับผิดชอบต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมในสังคมด้วย ซึ่งจ�าเป็นต้อง

มีการปรับทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชนต่อการใช้ประโยชน์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในช่วงการกล่าวถ้อยแถลงโดยหัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ นายกิตติ วะสีนนท์ หัวหน้าคณะผู้แทนสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ ได้กล่าวถ้อยแถลงโดยมีสาระส�าคัญเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศด้านการพลังงานของไทย  

โดยยึดถือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

บรมนาถบพิตร ที่ทรงริเริ่มและพระราชทานไว้ในรัชกาลก่อน และในรัชกาลปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรง 

สานต่อปณิธานเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ตลอดจนการด�าเนินนโยบายภายในประเทศและการสร้างเสริมความร่วมมือ

ระดับภูมิภาคร่วมกับ ASEAN ในการพัฒนาสู่สังคมที่มีความมั่นคงทางพลังงานและการใช้ประโยชน์พลังงานอย่างยั่งยืน

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว ที่ประชุมได้ให้การรับรองความตกลงบาหลี เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการ

ด�าเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยความตกลงบาหลีนี้เป็นเอกสาร

ที่ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมาย 
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๕.	การประชุม	Eurasian	Women’s	Forum	ครั้งที่	๒	ระหว่างวันที่	๑๙	-	๒๑	กันยายน	๒๕๖๑		
ณ	พระราชวัง	Travricheskiy	นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก	สหพันธรัฐรัสเซีย

นางพิ ไลพรรณ สมบัติศิ ริ  ประธานคณะ

กรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ในฐานะหัวหน้าคณะผู ้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

พร้อมด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ รองประธาน 

คณะกรรมาธกิารสงัคม กจิการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ  

คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

คนที่สอง เข้าร่วมการประชุม Eurasian Women’s 

Forum ครัง้ที ่๒ ระหว่างวนัที ่๑๙ - ๒๑ กนัยายน ๒๕๖๑ 

ณ พระราชวัง Travricheskiy นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 

สหพันธรัฐรัสเซีย 

การประชุม Eurasian Women’s Forum  

ครั้งที่ ๒ นี้ จัดโดย สภาสหพันธ์แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย 

สมชัชารฐัสภาเครอืรฐัเอกราช รวมทัง้กระทรวง หน่วยงาน  

และองค์กรที่มิใช่ภาครัฐต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 

จาก ๑๑๐ ประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ จ�านวน 

๒๗ องค์กร จ�านวนกว่า ๒,๐๐๐ คน จากภาครัฐบาล 

ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และภาควชิาการ โดยการ

ประชมุครัง้นี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้างการบรูณาการ 

ระหว่างสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย เครือรัฐเอกราช 
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และองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ และการเน้นย�้าบทบาท

ของสตรีในการหารือประเด็นท้าทายทั้งในประเทศและ 

ระดับโลกภายในยูเรเชีย 

ส�าหรับประเด็นหลักของการประชุม Eurasian 

Women’s Forum คร้ังที ่๒ คือ “สตรีกบัความมัน่คงของโลก 

และการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิญญา 

“การเปลี่ยนแปลงของโลก : เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  

ปี พ.ศ. ๒๕๗๓” โดยการประชุมแบ่งเป็นหัวข้อหลัก ได้แก่ 

๑) สตรีกับความมั่นคงของโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน  

๒) การสนับสนุนวาระของสตรี : ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ ๓) ความริเริ่มของโลกในความสนใจของสตรี

และโอกาสใหม่ ทั้งนี้ รูปแบบและกิจกรรมของการประชุม 

จะมคีวามหลากหลาย เช่น การประชมุเชงิธรุกจิ การประชมุ

กลุ่มย่อย การหารือทางธุรกิจ การประชุมเชิงยุทธศาสตร์ 

การประชุมระดับผู ้เชี่ยวชาญ การจัดนิทรรศการ และ 

การจัดแสดงสินค้า เป็นต้น
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๖.	การประชุมความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภาเอเชียและยุโรป	ครั้งที่	๑๐	(The	10th	Asia	-	Europe	
Parliamentary	Partnership	Meeting:	ASEP)	 ระหว่างวันที่	 ๒๕	-	๓๐	กันยายน	๒๕๖๑		
ณ	กรุงบรัสเซลส์	ราชอาณาจักรเบลเยียม	

นายพรีะศกัดิ ์พอจติ รองประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิคนทีส่อง น�าคณะผูแ้ทนสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิประกอบด้วย  

นายวิทวัส บุญญสถิตย์ และพลเอก รังสาทย์ แช่มเชื้อ เดินทางเข้าร่วมการประชุมความเป็นหุ้นส่วนของรัฐสภาเอเชีย 

และยุโรป คร้ังที่ ๑๐ (The 10th Asia - Europe Parliamentary Partnership Meeting: ASEP) ณ กรุงบรัสเซลส์  

ราชอาณาจักรเบลเยียม ซึ่งรัฐสภายุโรปเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

ประเด็นหลักของการประชุมในครั้งนี้ คือ เอเชียและยุโรปเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเพิ่ม 

ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อม : การพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียน การบริหารจัดการชุมชนเมือง ความร่วมมือ 

ด้านทรัพยากรน�้า การบ�าบัดของเสียและลดการใช้พลาสติก ความมั่นคงทางอาหาร และเทคโนโลยีสะอาด 

ทุกประเทศในการประชุม ASEP ครั้งที่ ๑๐ เห็นพ้องว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 

สังคม และความเป็นอยู่ประชาชนของทุกประเทศทั่วโลก การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องได้รับ

ความร่วมมือจากทุกประเทศเพื่อให้เกิดการด�าเนินการท่ีเป็นรูปธรรม ท้ังด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่ม 

พื้นที่ป่า และการสนับสนุนของประเทศที่พัฒนาแล้วในด้านการเงินเพื่อกองทุน Green Climate Fund และการสนับสนุน

ด้านความรูแ้ละเทคโนโลยสีะอาดให้แก่ประเทศทีก่�าลงัพฒันา นอกจากนี ้ทีป่ระชมุร้องขอให้สมาชกิรฐัสภาของทกุประเทศ 

ณ การประชุม ASEP ครั้งนี้ ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น พร้อมร่วมมือกับรัฐบาลในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ เพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ให้แก่เยาวชนและคนรุ่นหลังในอนาคต
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๗.	การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมและการประชุมคณะมนตรีบริหาร	
ครั้งที่	๑	ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย	(Asian	Parliamentary	Assembly:	APA)	ระหว่างวันที่	๔	-	๖	
ตุลาคม	๒๕๖๑	ณ	เมืองอิซเมียร์	สาธารณรัฐตุรกี

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัชชา

รัฐสภาเอเชีย น�าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ และพลเรือเอก อมรเทพ 

ณ บางช้าง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมและการประชุมคณะมนตรีบริหาร ครั้งที่ ๑ 

ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย (Asian Parliamentary Assembly: APA) ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองอิซเมียร์ 

สาธารณรัฐตุรกี โดยมีรัฐสภาประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น จ�านวน ๑๗ ประเทศ 

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อมติ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากประเทศสมาชิก เพื่อให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ปัจจุบัน จ�านวน ๑๐ ฉบับ ซึ่งร่างข้อมติที่ที่ประชุมเห็นชอบในครั้งนี้จะถูกน�าเสนอต่อคณะมนตรีบริหารของ

สมัชชารัฐสภาเอเชียเพื่อพิจารณากลั่นกรองน�าเข้าสู่ท่ีประชุมสมัชชาใหญ่ของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ครั้งท่ี ๑๑ เพื่อให้การ

รับรองต่อไป โดยที่ประชุมได้ให้การรับรองร่างข้อมติ จ�านวน ๙ ฉบับ โดยในร่างข้อมติว่าด้วยการส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐาน 

ของแรงงานอพยพในเอเชียนั้น ที่ประชุมได้มีมติให้เลื่อนการพิจารณาไปในการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและ

วัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ณ กรุงเทพฯ ปี ๒๕๖๒ เนื่องจากมีประเทศสมาชิกเสนอให้เปลี่ยนหัวข้อร่างข้อมติจาก 

“Migrant Workers” เป็น “Foreign Workers” ซึง่ทีป่ระชมุได้มกีารอภปิรายกนัอย่างกว้างขวางและไม่สามารถหาข้อยตุไิด้  

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณากลั่นกรองและให้การรับรองร่างข้อมติที่ได้รับจากการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วย

เศรษฐกิจและการพฒันาทีย่ัง่ยนืซึง่เป็นผลการประชุมจากสาธารณรฐัไซปรสั และร่างข้อมตจิากการประชุมคณะกรรมาธกิาร

ว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรม ณ เมืองอิซเมียร์ เพื่อเตรียมเข้าสู่การพิจารณาให้การรับรองในการประชุมสมัชชาใหญ่ 

ของ APA ครั้งที่ ๑๑ ต่อไป
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๘.	การประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเชีย	 ครั้งที่	 ๓	 (The	 3rd	Meeting	 of	
Speakers	of	Eurasian	Countries’	Parliaments: MSEAP)	ระหว่างวนัที	่๘	-	๑๑	ตลุาคม	๒๕๖๑	
ณ	เมืองอันทาเลีย	สาธารณรัฐตุรกี	

นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้น�าคณะ 

ผูแ้ทนสภานิตบิญัญตัแิห่งชาต ิประกอบด้วย นายสมพล พนัธุม์ณ ีและพลเอก วรีณั ฉนัทศาสตร์โกศล สมาชกิสภานติบิญัญตัิ

แห่งชาติ พร้อมด้วย นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ในฐานะท่ีปรึกษาคณะผู้แทน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมประธานรัฐสภาของประเทศในภูมิภาคยูเรเชีย ครั้งที่ ๓ (The 3rd Meeting 

of Speakers of Eurasian Countries’ Parliaments) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ - ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม คาย่า  

พาลาซโซ่กอล์ฟ รีสอร์ต เบลิค เมืองอันทาเลีย สาธารณรัฐตุรกี 

หัวข้อหลักของการประชุมครั้งนี้ คือ “ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาท่ียั่งยืนในภูมิภาค 

ยูเรเชีย” (Economic Cooperation, Environment and Sustainable Development in Eurasia) อนึ่ง การประชุม

ประธานรฐัสภาของประเทศในภมูภิาคยเูรเชยีจดัขึน้ตามด�ารร่ิวมของนายเซอร์เกย์ นารซุกนิ (H.E. Mr. Sergey Naryshkin) 

ประธานสภาดูมาแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย และนายชุง ยูหัว (H.E. Mr. Chung Ui - Hwa) ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี  

โดยมวัีตถปุระสงค์หลกั ๓ ประการ คอื ๑) เพือ่บรรลสุูค่วามมัง่คัง่ทางเศรษฐกจิ และวฒันธรรม ๒) เพือ่ย�า้ประกนัการปกป้อง

สิ่งแวดล้อม และ ๓) เพื่อขยายกรอบความร่วมมือระหว่างกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการสานเสวนาอย่างมีเป้าหมาย 

เพื่อจัดการกับความท้าทายในปัจจุบันและที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า ๗๐๐ คน ประกอบด้วย คณะผู้แทน

รฐัสภา จ�านวน ๓๙ ประเทศ และผูแ้ทนจากองค์กรระหว่างประเทศ จ�านวน ๔ องค์กร โดยเป็นประธานรฐัสภา รองประธาน

รัฐสภา ประธานคณะกรรมาธิการ สมาชิกรัฐสภา นักการทูต เจ้าหน้าที่ และสื่อมวลชน 
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๙.	การประชมุสมชัชาสหภาพรฐัสภา	ครัง้ที	่๑๓๙	(The	139th	Assembly	of	Inter	Parliamentary	
Union:	IPU)	ระหว่างวันที่	๑๓ - ๒๐	ตุลาคม	๒๕๖๑	ณ	นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส	

ศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร วชิติชลชยั ประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิหวัหน้าคณะผูแ้ทนสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ  

น�าคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ นายอนุศาสน์ 

สุวรรณมงคล นายวรพล โสคติยานุรักษ์ นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ พลเอก ธีรเดช มีเพียร นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์  

พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ และพลอากาศเอก ธงชัย แฉล้มเขตร เข้าร่วมการประชุม ภายใต้หัวข้อหลักของการอภิปราย

ทั่วไป (General Debate) เรื่อง “บทบาทของรัฐสภาในการส่งเสริมสันติภาพและการพัฒนาในยุคแห่งนวัตกรรมและการ

เปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี” (Parliamentary leadership in promoting peace and development in the age of 

innovation and technological change) ณ ศูนย์ประชุมนานาชาต ิCICG นครเจนวีา สมาพนัธรฐัสวสิ การประชุมดงักล่าว 

เป็นเวทีการประชุมรัฐสภาระดับโลก จัดประชุมปีละ ๒ ครั้ง โดยรัฐสภาไทยเป็นภาคีของสหภาพรัฐสภาและส่งผู้แทน 

เข้าร่วมการประชุมเป็นประจ�าทุกครั้ง
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๑๐.	การประชมุคณะกรรมาธกิารว่าด้วยการเมอืงของสมัชชารัฐสภาเอเชยี	(The	APA	Standing	
Committee	on	Political	Affairs)	 และการประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยการก่อตั้ง
รัฐสภาเอเชีย	(The	APA	Special	Committee	for	Creation	of	Asian	Parliament:	SCCAP)	
ระหว่างวันท่ี	๒๗	ตลุาคม	-	๑	พฤศจิกายน	๒๕๖๑	ณ	เมอืงกวาดาร์	สาธารณรฐัอสิลามปากสีถาน	

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในสมัชชารัฐสภา

เอเชีย (Asian Parliamentary Assembly: APA) พร้อมด้วยข้าราชการส�านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ ส�านักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองของสมัชชารัฐสภาเอเชีย  

(the APA Standing Committee on Political Affairs) และการประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยการก่อตั้งรัฐสภา

เอเชีย (the APA Special Committee for Creation of Asian Parliament: SCCAP) ระหว่างวันที่ ๒๗ ตุลาคม -  

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ เมืองกวาดาร์ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน โดยวุฒิสภาสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานเป็น 

เจ้าภาพจัดการประชุม มีรัฐสภาประเทศสมาชิกของ APA เข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น ๒๑ ประเทศ จากประเทศสมาชิก

ทั้งหมด ๔๒ ประเทศ

นาย Syed Shibli Faraz สมาชิกวุฒิสภา ท�าหน้าที่ประธานในการประชุมฯ โอกาสนี้ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก  

ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นรองประธานการประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาปรับแก้ไขร่างข้อมติของคณะกรรมาธิการว่าด้วย

การเมืองของ APA จ�านวน ๗ ฉบับ อาทิ ร่างข้อมติเรื่องการมุ่งสู่รัฐสภาเอเชีย หลักนิติธรรมและการเสริมสร้างอ�านาจด้าน

ตุลาการ แนวทางการปฏิบัติทางรัฐสภาที่ดี และหลักธรรมาภิบาล ท้ังนี้ สาระส�าคัญของร่างข้อมติส่วนใหญ่มุ่งเสริมสร้าง 

ความร่วมมือระหว่างรัฐสภาสมาชิกของ APA การจัดการกับปัญหาที่ภูมิภาคเอเชียก�าลังเผชิญอยู่ในด้านสันติภาพ  

ความมัน่คง สทิธมินษุยชน ความเท่าเทยีมและความเสมอภาค การพฒันาทีย่ัง่ยนื การเคารพความหลากหลายทางวฒันธรรม 

และการให้ความส�าคัญด้านมนุษยธรรม นอกจากนี้ วุฒิสภาปากีสถานได้เสนอร่างข้อมติใหม่เรื่อง “ประชาธิปไตยเพื่อการ

พัฒนา” โดยสาระส�าคัญจะมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี ๒๕๗๓ โดยเฉพาะเป้าหมายที่ ๑๖ ของการ

พฒันา เพือ่สนับสนุนสังคมสงบสขุ ยตุิธรรม และไม่แบง่แยก ทัง้นี้ ที่ประชมุฯ ไดข้อแกไ้ขหัวข้อมตดิังกล่าวเป็น “การพัฒนา

ผ่านกระบวนการประชาธปิไตย” พลเอก นพิทัธ์ ทองเลก็ ได้ร่วมพดูคยุแบบทวภิาคกีบัผูแ้ทนรฐัสภาอหิร่าน โดยผูแ้ทนรฐัสภา

อิหร่านได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย - อิหร่าน นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และขอให้ไทยสนับสนุนความสัมพันธ์

ดังกล่าวต่อไป โอกาสนี้ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ได้เชิญผู้แทนรัฐสภาอิหร่านเข้าร่วมการประชุมด้านสังคมและวัฒนธรรม

ของ APA ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
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๑๑.	การประชมุสมชัชาใหญ่สหภาพลกูเสอืรฐัสภาโลก	ครัง้ที	่๙	ระหว่างวนัที	่๑๒	-	๑๔	พฤศจกิายน	
๒๕๖๑	ณ	โรงแรมดุสิตธานี	กรุงเทพฯ

การประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก  

ครั้งที่ ๙ ซึ่งรัฐสภาไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการ

ประชุม ระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

ณ โรงแรมดสุติธาน ีกรงุเทพฯ โดยมหีวัข้อหลกั คอื “บทบาท

ของรัฐสภาในการสนับสนุนกิจการลูกเสือเพื่อการบรรลุ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ซึ่งนับเป็นครั้งแรก

ที่น�าเรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs  

มาเป็นหัวข้อหลักของการประชุม โดยเชื่อมโยงกับบทบาท

ของรัฐสภาและการลูกเสือ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ 

พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

เป็นประธานในพธิเีปิด และน�าถวายราชสดดุพีระบาทสมเดจ็ 

พระมงกุฎเกล้าเจ ้าอยู ่หัว พระผู ้พระราชทานก�าเนิด 

ลูกเสือไทย

โอกาสนี้ ได้มีการแนะน�าประธานสหภาพลูกเสือ 

รัฐสภาคนใหม่ คือ นายธ�ารง ทัศนาญชลี สมาชิกสภา

นิติบัญญัติแห ่งชาติ จากประเทศไทย รองประธาน 

สหภาพลูกเสือรัฐสภา คนที่หนึ่ง คือ Hon. LEE Ju Young 

จากสาธารณรัฐเกาหลี รองประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภา 

คนที่สอง คือ Mr. Taher Al Junaibi จากรัฐสุลต่านโอมาน 

รองประธานสหภาพรัฐสภา คนที่สาม คือ Hon. Florence 

Matua จากสาธารณรฐัเคนยา และแต่งตัง้คณะกรรมาธกิาร

ยกร่าง จ�านวนทั้งสิ้น ๑๓ คน จาก ๑๓ ประเทศ

ในการประชุมครัง้นี ้มสีมาชิกสภานติบัิญญตัแิห่งชาติ 

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ประกอบด้วย 

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การลูกเสือและบทบาทภาครัฐสภา
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ในการผสานพลังความพยายามเพื่อสนองตอบต่อประเด็น

ท้าทายของโลก” (Scouting and Parliamentary Roles 

in Synergizing Efforts in Response to Global 

Challenges) โดยน�าเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(SEP for SDGs) ได้ยกตัวอย่างโครงการต่าง ๆ ท่ีบรรลุ 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนแล้วให้แก่ท่ีประชุมได้รับทราบ 

ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยจะน�าไปปรับใช้กับ

การลูกเสือในประเทศของตน และนายตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา

และการกฬีา สภานติิบญัญติัแห่งชาติ ร่วมเป็นวทิยากรในหวัข้อ “บทบาทของรฐัสภาเพือ่สร้างความเชือ่มัน่ให้เกดิการเรยีนรู้ 

ตลอดชีวิต” (Roles of the Parliament to Ensure Lifelong Learning) 

จากการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการน�าเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้เกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ อาทิ 

การสนบัสนนุงบประมาณ การส่งเสรมิการออกกฎหมาย การรับฟังเสียงของเยาวชน และการตระหนักถึงคณุค่าของลูกเสือ 

พร้อมทั้งมีมติรับรองปฏิญญากรุงเทพว่าด้วยบทบาทรัฐสภาในการสนับสนุนกิจการลูกเสือเพื่อการบรรลุเป้าหมายที่ยั่งยืน 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้รัฐสภาและรัฐบาลทุกประเทศสนับสนุนแผนงานระดับชาติของตน โดยร่วมมืออย่างใกล้ชิด

ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ รัฐบาล สมาคมลูกเสือรัฐสภาแห่งชาติ และองค์กรลูกเสือแห่งชาติ เกี่ยวกับการด�าเนินงานและการ

ติดตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ๒๐๓๐ โดยมุ่งเน้นไปยังเป้าหมายที่ ๓ การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่ ๔ 

การศึกษาที่เท่าเทียมกัน เป้าหมายที่ ๑๓ การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายที่ ๑๔ การใช้ประโยชน์จาก

มหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล เป้าหมายที่ ๑๕ การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก เป้าหมายที่ ๑๖ สังคมสงบสุข

ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก และเป้าหมายที่ ๑๗ ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะได้ร่วมกันผลักดันให้มีการด�าเนินการ

อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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๑๒.	การประชุมรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์โลก	ครั้งที่	 ๘	 (World	 e	-	Parliament	Conference)		
ระหว่างวันที่	 ๑	-	๗	 ธันวาคม	๒๕๖๑	ณ	ศูนย์การประชุมนานาชาติเจนีวา	 (CICG)	นครเจนีวา		
สมาพันธรัฐสวิส	

นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้น�า 
คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นายพงศ์กิตติ์ อรุณภักดีสกุล ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และ
การบริหารจัดการ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และนางพรพิศ เพชรเจริญ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เดินทาง 
ไปเข้าร่วมการประชมุรฐัสภาอเิลก็ทรอนกิส์โลก (World e - Parliament Conference) ครัง้ที ่๘ ระหว่างวนัที ่๑ - ๗ ธนัวาคม 
๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติเจนีวา (CICG) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ซ่ึงการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุม 
ที่สหภาพรัฐสภาจัดขึ้นทุก ๒ ปี เพื่อให้รัฐสภาสมาชิกสหภาพรัฐสภาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์  
และแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการท�างานของภาค
นิตบิญัญตัใิห้เข้มแขง็ยิง่ขึน้ในมติด้ิานนโยบายและจากมมุมองด้านเทคนคิ การประชมุในครัง้นี ้มหีวัข้อหลกั คอื การผลกัดนั 
การใช้นวัตกรรมด้าน ICT เพ่ือยกระดับการท�างานของรัฐสภาให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๕๐ คน จากรัฐสภาสมาชิกสหภาพรัฐสภา ๖๐ ประเทศ 

จากการเข้าร่วมการประชุมรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์โลก (World e - Parliament Conference) มีประเด็นท่ีเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการท�างานของส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
เพื่อสนับสนุนการท�างานด้านนิติบัญญัติให้แก่สมาชิกรัฐสภา ดังนี้ 

๑. รูปแบบการสือ่สารทีท่นัสมยัในระหว่างการประชุม โดยได้อาศยัเครือ่งมอืการสือ่สารท่ีใช้เทคโนโลยดีจิทัิล (digital 
technology) ในการจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. แนวทางการด�าเนินการด้านนิติบัญญัติตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
วัตถุประสงค์หลักของการประชุมในครั้งนี้ คือ เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้รัฐสภาสมาชิกสหภาพรัฐสภาได้ร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ความรู้ ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  
เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพการท�างานของภาคนติบิญัญตัใิห้เข้มแขง็ยิง่ขึน้ รวมถงึผลกัดนัการใช้นวตักรรมด้าน ICT เพือ่ยกระดบั
การท�างานของรัฐสภาให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อยกระดับระบบงานด้านนิติบัญญัติข้างต้นเป็น 
เครือ่งยนืยนัว่ารฐัสภาไทยได้ตระหนักถงึความส�าคัญของการพฒันานวตักรรมและเทคโนโลย ีICT ในยคุปัจจบัุนท่ีเป็นไปอย่าง
ก้าวกระโดด และพยายามอย่างยิง่ทีจ่ะปรบัตวัให้เท่าทนั และสอดรบักบัการเปลีย่นแปลงดงักล่าว โดยการน�าเทคโนโลย ีICT 
มาปรบัใช้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ และประสทิธผิลในการท�างานของทัง้ส�านกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร และส�านกังาน
เลขาธิการวุฒิสภา ลดการใช้ทรัพยากร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และความโปร่งใสในการท�างานของรัฐสภา 
ผ่านช่องทางการสื่อสารที่มีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการท�างานของรัฐสภาในฐานะสถาบันที่
เป็นเสาหลักของประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
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คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติยังได้พบปะบุคคลส�าคัญ ดังนี้

๑. คณะผู ้แทนฯ ได้เข้าพบปะหารือทวิภาคีกับ 
นาย Habib El Malki ประธานสภาผู้แทนราษฎรโมร็อกโก  
โดยทั้งสองฝ่ายต่างเน้นย�้าถึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
ทั้งในภาครัฐบาลและภาครัฐสภา และได้ร่วมหารือเกี่ยวกับ 
ความเป็นไปได้ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
ในโอกาสน้ัน คณะผู้แทนฯ ได้แจ้งว่าประเทศไทยจะเป็น
ประธานอาเซียนและประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ในปี ๒๕๖๒ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ช่วยส่งเสริม
บทบาทของประเทศโมรอ็กโกทีป่ระสงค์จะเข้าเป็นประเทศ 
ผู้สังเกตการณ์ของทั้งสองกรอบความร่วมมือด้วย

๑๓.	การประชุมภาครัฐสภาในโอกาสการรับรองข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้าย
ถิ่นฐานท่ีปลอดภัย	 เป็นระเบียบและปกติ	 (Parliamentary	Conference	on	occasion	of	 the	
Adoption	of	the	Global	Compact	for	Safe,	Orderly	and	Regular	Migration)	ระหว่างวันที่		
๕	-	๙	ธันวาคม	๒๕๖๑	ณ	กรุงราบัต	ราชอาณาจักรโมร็อกโก	

นายกิตติ วะสีนนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น�าคณะ 
ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์ และนายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล เดินทางไปเข้าร่วม
การประชุมภาครัฐสภาในโอกาสการรับรองข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ 
และปกติ ซึ่งจัดโดยสหภาพรัฐสภา (Inter - Parliamentary Union หรือ IPU) ร่วมกับรัฐสภาโมร็อกโก ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก 
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๒. คณะผู ้แทนฯ ได้เข้าพบปะหารือทวิภาคีกับ  

Ms. Gabriela Cuevas Barron ประธานสหภาพรัฐสภา  

ณ อาคารรฐัสภาโมร็อกโก ซึง่ประธานสหภาพรัฐสภาได้กล่าว

ขออภัยที่ไม่สามารถพบประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ได้ตามที่นัดหมายไว้เมื่อคราวการประชุมสมัชชาสหภาพ

รัฐสภา ครั้งที่ ๑๓๙ เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เนื่องด้วย 

มภีารกจิหลายประการ และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะได้มโีอกาส

พบปะหารือกับประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีกครั้ง 

ในการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาครั้งต่อไป ณ กรุงโดฮา  

รัฐการ์ตา จากน้ัน ประธานสหภาพรัฐสภาได้สอบถามถึง

พัฒนาการทางการเมืองของไทย ซึ่งคณะผู้แทนฯ ได้แจ้งให้

ทราบว่าขณะน้ีประเทศไทยก�าลังเข้าสู่การเตรียมการเพื่อ

น�าไปสู่การเลือกตั้งทั่วไป และคาดว่าจะก�าหนดวันเลือกตั้ง

ทั่วไปไว้อย่างเร็วที่สุดในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และ

อย่างช้าทีส่ดุภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามกรอบระยะ

เวลาทีก่�าหนดไว้ในรฐัธรรมนญู ซึง่ประธานสหภาพรฐัสภาได้

แสดงความยินดีต่อพัฒนาการดังกล่าว และขอทราบความ 

คืบหน้าเกี่ยวกับการเลือกตั้งในโอกาสต่อไป โดยเน้นย�้าว่า

สหภาพรัฐสภายินดีให้การสนับสนุนประเทศไทยกลับคืนสู่

ความเป็นประชาธปิไตยทีม่คีวามเข้มแขง็และยัง่ยนื นอกจากนี้  

คณะผูแ้ทนฯ ยงัได้ยนืยนัว่าสภานติิบญัญติัแห่งชาตใิห้ความ

ส�าคญัต่อกิจการของสหภาพรฐัสภา และในการประชุมครัง้นี้  

คณะผู้แทนฯ มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ประสบการณ์และความส�าเร็จในการบริหารจัดการ

การโยกย้ายถิ่นฐานของประเทศไทย
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๑๔.	การประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๖๑	 (The	2018	Annual	
Session	of	the	Parliamentary	Conference	on	the	WTO)	ระหว่างวนัท่ี	๕	-	๙	ธันวาคม	๒๕๖๑	
ณ	นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส	

พลเอก ยุทธศิลป์ โดยชื่นงาม สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

ได้น�าคณะผูแ้ทนสภานติิบญัญติัแห่งชาติ ประกอบด้วย นายสาธติ ชาญเชาวน์กลุ และพลเอก ชาตอดุม ตติถะสริ ิเข้าร่วมการ

ประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ประจ�าปี ๒๕๖๑ (2018 Annual Session of the Parliamentary Conference 

on the WTO) ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ส�านักงานใหญ่องค์การการค้าโลก นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  

ด้วยความร่วมมอืระหว่างสหภาพรฐัสภาและสภายโุรป ภายใต้หวัข้อหลกั “หนทางข้างหน้าขององค์การการค้าโลก” (WTO: 

The way forward) 

การประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ประจ�าปี ๒๕๖๑ นับเป็นการประชุมครั้งที่ ๑๔ มีผู้เข้าร่วมประชุม

ทั้งหมดประมาณ ๒๕๐ คน ประกอบด้วย สมาชิกรัฐสภา ๑๓๔ คน จาก ๕๔ ประเทศ การประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การ

การค้าโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ WTO ในฐานะองค์การระหว่างประเทศของภาครัฐบาล มีความโปร่งใส และมี

ความรับผิดชอบต่อรัฐสภาทั้งเป็นผู้แทนของปวงชนโดยให้ภาครัฐสภาเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของ WTO

โดยนายสาธิต ชาญเชาวน์กุล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ร่วมกล่าวอภิปรายต่อที่ประชุมว่า “เป็นสิ่งจ�าเป็น

อย่างมากส�าหรบัประเทศ ในการส่งเสริมการส่งออกและน�าเข้าสนิค้าและบรกิารเพือ่ประโยชน์ของประชาชนรวมทัง้เศรษฐกจิ

ของประเทศเอง ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศก�าลังพัฒนา อุตสาหกรรมของเราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ทางการค้านี้ได้ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้จัดหาสินค้าในห่วงโซ่อุปทานของโลก ประเทศไทยค่อนข้างพึ่งพาการส่งออกสินค้า 

ไปยงัสาธารณรฐัประชาชนจีนและสหรฐัอเมรกิา ข้อพพิาททางการค้าระหว่างสองประเทศย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิของ

ประเทศไทย รวมทั้งเศรษฐกิจของประเทศก�าลังพัฒนาอื่น ๆ อีกหลายประเทศอย่างแน่นอน ด้วยเหตุนี้ จึงขอสนับสนุนให้

องค์การการค้าโลกมีบทบาทน�าในการระงับข้อพิพาทเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจของประเทศก�าลังพัฒนา หากสามารถ

ท�าได้องค์การการค้าโลกก็จะได้รับความเชื่อมั่นกลับมาเช่นกัน”
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๑๕.	 การประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	สมัยที่	๒๔	(Parliamentary	Meeting	on	the	occasion	of	the	
United	Nations	Climate	Change	Conference	:	COP24)	ระหว่างวนัที	่๗	-	๑๑	ธนัวาคม	๒๕๖๑		
ณ	เมืองคราคอฟ	สาธารณรัฐโปแลนด์

คณะผู ้แทนสภานิติบัญญัติแห ่ งชาติ  น�าโดย  

ศาสตราจารย์สนทิ อกัษรแก้ว รองประธานคณะกรรมาธกิาร 

การท รัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล ้อม  คน ท่ีสี่  

สภานิตบิญัญัตแิห่งชาติ พร้อมด้วย พลอากาศเอก ทรงธรรม 

โชคคณาพิทักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ 

พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

เข้าร่วมการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐภาคี

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๔ (Parliamentary Meeting on the 

occasion of the United Nations Climate Change 

Conference : COP24) ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ ธันวาคม 

๒๕๖๑ ณ เมืองคราคอฟ สาธารณรัฐโปแลนด์ 

คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เดินทางไปยัง

ศูนย์การประชุมนานาชาติ (International Conference 

Centre) เมืองคาโตวีเซ เพื่อเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและ

เข้าร่วมกจิกรรมคูข่นานของการประชมุรฐัภาคฯี สมยัที ่๒๔  

ในภาครฐับาล ซึง่รฐับาลไทย โดยกระทรวงทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม เป็นเจ้าภาพหลักการจัดนิทรรศการ 

ดังกล่าวในนามประเทศไทย ซึ่งได้ให้ความส�าคัญกับการ 

ใช้โทนสีธรรมชาติและพันธุ์ไม้จ�าลองประดับตกแต่งนิทรรศการ ภายใต้หัวข้อหลัก “Catalyst for Change” พร้อมด้วยธีม 

ซึ่งเน้นย�้าว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศควรได้รับการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือท่ีมีพลังมากพอเพื่อให้เกิดผลลัพธ์

เป็นความส�าเร็จเช่นเดียวกับที่ทั้งโลกร่วมกันให้ความช่วยเหลือในปฏิบัติการและกู้ภัยถ�้าหลวงของทีมหมูป่า ๑๓ ชีวิต  

ทั้งนี้ ภายในนิทรรศการยังได้จัดแสดงตัวอย่างสินค้าจากผลผลิตทางการเกษตร และกิจกรรมการบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ในสาขาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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คณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เข้าร่วม

การประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สมัยที่ ๒๔ (COP 24) ณ โรงแรมปาร์ค อินน์ บาย เรดิสัน 

คราคอฟ (Park Inn by Radisson Kraków) เมืองคราคอฟ  

ซึ่งในการอภิปรายทั่วไปในหัวข้อ “Developing and 

strengthening legal and regulatory frameworks 

as enabling environments for climate action at  

the national level” โดย Ms. Maria Socorro Manguiat  

จาก UN Environment ซึง่กล่าวเกีย่วกบัการบรรลเุป้าหมาย 

ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จ�าเป็นต้องท�าความเข้าใจใน (๑) ธรรมชาติของความตกลงปารีส (๒) ธรรมชาติ

ของปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ (๓) ผลกระทบของปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ขณะที่ Dr. Alina Averchenkova จาก Grantham Research Institute ได้หยิบยกกรณีศึกษาของการมีกฎหมาย 

เฉพาะทางด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสหราชอาณาจักรและในสหรัฐเม็กซิโก ท้ายสุด Mr. Matthew 

Moorhead จาก Commonwealth Secretariat ได้กล่าวแนะน�า “Law and Climate Change Toolkit” ซึ่งเป็น 

ฐานข้อมลูเกีย่วกบัการประเมนิกฎหมายภายในประเทศของผูใ้ช้บรกิาร (User) ว่าอยูใ่นระดบัเพยีงพอหรอืไม่ต่อการจดัการ 

ปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการควรเป็นผู้ออกกฎหมายหรือผู้สนับสนุน

กระบวนการออกกฎหมาย 

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้สอบถามไปยังผู้อภิปราย 

ในประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งโดยปกติกฎหมายจะน�ามาใช้บังคับกับสังคมท้ังหมดในประเทศ แต่เนื่องจาก

สงัคมมคีวามหลากหลายทางวฒันธรรม จะมมีาตรการหรอืองค์ความรูเ้พือ่ให้สงัคมเกดิความเข้าใจและปฏบิตัติามกฎหมาย

ได้อย่างไร

นอกจากน้ี ในการอภิปราย หัวข้อ “Enabling environments for renewable energy investments”  

โดย Mr. Henk Rogers จาก Blue Planet Foundation ซึ่งกล่าวแนะน�า Blue Planet Foundation ในฐานะมูลนิธิ 

ที่อุทิศตนในการด�าเนินภารกิจด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความคิดริเริ่มต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในมลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะที่ Ms. Elizabeth Press จาก IRENA ได้กล่าว

แนะน�า IRENA ในฐานะองค์กรที่พยายามเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้พลังงานดั้งเดิมมาสู่พลังงานทางเลือก พร้อมแสดง 

ให้เห็นอัตราและการขยายตัวของการลงทุนในพลังงานทางเลือกซึ่งเพิ่มมากขึ้น อันส่งผลต่อการเพิ่มขึ้นของจ�านวน 

ต�าแหน่งงานที่ต้องการในการลงทุนดังกล่าวด้วย 

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์สนิท อักษรแก้ว หัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้สอบถามไปยังผู้อภิปราย 

ในประเด็นเกี่ยวกับการสร้างโอกาสให้แก่ประเทศท่ีไม่สามารถเข้าถึงพลังงานทางเลือกท่ีมีมูลค่าสูงเนื่องจากฐานะ 

ทางเศรษฐกจิ ซึง่ Mr. Henk Rogers ได้ตอบค�าถามว่าเดมิค่าใช้จ่ายเพือ่ลงทนุในพลงังานทางเลอืกมมีลูค่าสงูมาก แต่ค่อย ๆ   

มีมูลค่าต�่าลง จึงควรออกกฎหมายรองรับการใช้พลังงานทางเลือกให้พร้อมเมื่อพลังงานทางเลือกมีค่าใช้จ่ายซึ่งอยู่ในระดับ

ที่สามารถลงทุนได้ ขณะที่ Ms. Elizabeth Press ได้ตอบค�าถามในท�านองเดียวกันโดยเห็นว่าปัญหาคือการสร้างแรงจูงใจ 

ให้มีการลงทุนในพลังงานทางเลือกมากกว่า ซึ่ง IRENA เป็นหนึ่งในองค์กรระหว่างประเทศท่ีได้ร่วมให้ความช่วยเหลือ

ประเทศไทยอยูด้่วย และต้องการทราบความท้าทายทีไ่ทยก�าลงัเผชญิ เพือ่จะได้ร่วมกนัหาแนวทางไปสูก่ารจดัการเรือ่งนีต่้อไป
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๑๖.	 การประชุมเครือข่ายระดับโลกสมาชิกรัฐสภาเพื่อความปลอดภัยทางถนน	 (Global	
Network	for	Road	Safety	Legislators)	ระหว่างวันที่	๑๓	-	๑๔	ธันวาคม	๒๕๖๑	ณ	นครเจนีวา		
สมาพันธรัฐสวิส	

พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการบูรณาการ  

ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเครือข่ายระดับโลกสมาชิกรัฐสภา 

เพื่อความปลอดภัยทางถนน (Global Network for Road Safety Legislators) ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยมี นางสาวรัตนาภรณ์ ตั้งธนเศรษฐ์ ผู้แทนจากองค์การอนามัยโลกประจ�าประเทศไทย 

ร่วมเดินทางและปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการสนับสนุนด้านประเด็นสารัตถะในการประชุมฯ

การประชมุดังกล่าวจัดต้ังขึน้โดยการสนบัสนนุขององค์การอนามยัโลก (World Health Organization: WHO) โดยมี 

Mr. Barry Sheerman สมาชิกรัฐสภาสหราชอาณาจักร ท�าหน้าที่ประธานในการประชุมฯ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเวทีส�าหรับสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทในการออกกฎหมายได้พบปะหารือและแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัต ิ

ทีเ่ป็นเลศิ ประสบการณ์ ความคิดเหน็ นโยบายและแนวทางท่ีมปีระสทิธภิาพเพือ่ช่วยลดจ�านวนผูเ้สยีชีวติและผูท่ี้ได้รบับาดเจบ็ 

สาหัสจากการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 

พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้น�าเสนอผลงานและความคืบหน้าในการด�าเนิน

โครงการต่าง ๆ ภายใต้คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตลอดจนภารกิจ

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการสนับสนุนกฎหมายและนโยบายเพื่อความปลอดภัยทางถนน 

ที่ประชุมได้หารือในประเด็นธรรมาภิบาลของเครือข่ายฯ พร้อมสรุปร่างขอบเขตงาน (Term of Reference)  

ของสภาระหว่างประเทศเครือข่ายระดับโลกของสมาชิกรัฐสภาเพื่อความปลอดภัยทางถนน (International Council of 

the Global Network for Road Safety Legislators) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งคณะมนตรีผู้น�าสมาชิกรัฐสภา 

เพื่อความปลอดภัยทางถนน (Leadership Council of the Global Network for Road Safety Legislators) และ 

เห็นพ้องให้มีการขับเคลื่อนการก่อตั้งเครือข่ายระดับภูมิภาคขององค์การอนามัยโลกในภูมิภาคท่ียังไม่มีการริเริ่มเครือข่าย 

จึงได้มีการเสนอชื่อให้ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ในฐานะสมาชิกคณะมนตรีผู้น�าเครือข่ายฯ เป็นผู้น�าของภูมิภาคเอเชียใต้

และตะวันออก (SEARO) และมี Dr. Ganesh Mandal เป็นรองผู้น�าจากรัฐสภาเนปาล 
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๑๗.	การประชมุประจ�าปีรฐัสภาภาคพืน้เอเชยีและแปซฟิิก	ครัง้ที	่๒๗	(The	27th	Annual	Meeting	
of	the	Asia	Pacific	Parliamentary	Forum:	APPF)	ระหว่างวันที่	๑๔	-	๑๗	มกราคม	๒๕๖๒	
ณ	จังหวัดเสียมราฐ	ราชอาณาจักรกัมพูชา	

พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และรองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ  

คนทีส่อง ในฐานะหวัหน้าคณะผูแ้ทนสภานิติบญัญัตแิห่งชาต ิได้น�าสมาชิกสภานติบัิญญตัแิห่งชาต ิประกอบด้วย พลเอก สรุวชั  

บุตรวงษ์ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ เข้าร่วมการประชุมประจ�าปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชีย

และแปซิฟิก ครั้งที่ ๒๗ (The 27th Annual Meeting of the Asia Pacific Parliamentary Forum: APPF) ภายใต้หัวข้อ 

“การเสรมิสร้างความเข้มแขง็ในการเป็นหุน้ส่วนรฐัสภาเพือ่สนัตภิาพ ความมัน่คง และการพฒันาทีย่ัง่ยนื” (Strengthening 

Parliamentary Partnership for Peace, Security and Sustainable Development) โดยมีประเทศสมาชิก จ�านวน 

๒๐ ประเทศ และประเทศผู้สังเกตการณ์ จ�านวน ๑ ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ ผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติของไทยได้น�าเสนอข้อเสนอแนะ ซึ่งจะช่วยให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์

ตามที่ก�าหนดไว้ ได้แก่ 

๑) สมาชิกรัฐสภาสตรีเอเชีย - แปซิฟิกต้องส่งเสริมให้มีการน�าวาระการวิจัยเชิงนโยบายหลากหลายมิติมาใช้เพื่อให้

เกิดความเท่าเทียมทางเพศในทุกมิติ 

๒) ด�าเนนิการเพือ่ปรบัปรงุคณุภาพชวีติของสตรใีนฐานะแม่และภรรยาให้ดขีึน้ซึง่จะส่งผลให้ลกูและครอบครวัดขีึน้ 

๓) ส่งเสรมิให้สตรมีบีทบาทในเรือ่งการสร้างสนัตภิาพและความมัน่คงในฐานะตวัแทนแห่งการเปลีย่นแปลง ซึง่ต้อง

อาศยัความร่วมมือจากรฐัสภาและความเป็นหุน้ส่วนของรฐัสภาและความร่วมมอือย่างจรงิจงัจากผูน้�าในภมูภิาค ผลสมัฤทธิ์

จากการด�าเนินการจะท�าให้สตรทีกุหมูเ่หล่าได้รบัการปฏบิตัด้ิวยความเคารพและให้เกยีรต ิเดก็ชายและเดก็หญงิทกุคนได้รบั

ความรักและการดูแลเพื่อสังคมที่เป็นสุข มั่นคง อย่างยั่งยืน
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๑๘.	 การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย		
(The	Meeting	of	the	APA	standing	Committee	on	Social	and	Cultural	Affairs)	ระหว่าง
วันที่	๑๓	-	๑๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒	ณ	โรงแรมอมารี	วอเตอร์เกท	กรุงเทพฯ	

การประชมุคณะกรรมาธกิารว่าด้วยสงัคมและวฒันธรรมของสมชัชารฐัสภาเอเชีย (APA) จดัข้ึนระหว่างวนัท่ี ๑๓ - ๑๔ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ โดยมีรัฐสภาประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น จ�านวน 
๒๑ ประเทศ จากประเทศสมาชิกทั้งหมด ๔๒ ประเทศ และประเทศผู้สังเกตการณ์ ๑ ประเทศ 

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาข้อมติด้านสังคมและวัฒนธรรม จ�านวน ๙ ฉบับ ที่ได้ให้การรับรอง
ไปแล้วในการประชุมสมัชชาใหญ่ของ APA เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี และร่างข้อมต ิ
ว่าด้วยการส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานอพยพในเอเชีย ซึ่งเลื่อนการพิจารณามาจากการประชุมคณะกรรมาธิการ 
ว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาเอเชีย ในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ เมืองอิซเมียร์ สาธารณรัฐตุรกี รวมเป็น 
๑๐ ฉบับ โดยเป็นการขอรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมจากประเทศสมาชิก APA รวมท้ังข้อเสนอแนะท่ีมีต่อข้อมติดังกล่าว 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งร่างข้อมติจ�านวน ๑๐ ฉบับ ประกอบด้วย 

 ๑) ร่างข้อมตว่ิาด้วยมาตรการในการส่งเสรมิความหลากหลายทางวฒันธรรมและปกป้องมรดกทางวฒันธรรมในเอเชีย 

 ๒) ร่างข้อมติว่าด้วยการบูรณาการเอเชียด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ๓) ร่างข้อมติว่าด้วยการประสานความร่วมมือด้านความเท่าเทียมกันทางสุขภาพในเอเชีย 

 ๔) ร่างข้อมติว่าด้วยการส่งเสริมสิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงานอพยพในเอเชีย 

 ๕) ร่างข้อมติว่าด้วยสมาชิกรัฐสภาเอเชียต่อต้านการทุจริต 

 ๖) ร่างข้อมติว่าด้วยสมาชิกรัฐสภาสตรีในสมัชชารัฐสภาเอเชีย 

 ๗) ร่างข้อมติว่าด้วยการส่งเสริมความกลมเกลียวทางความเชื่อและความอดกลั้นระหว่างศาสนาต่าง ๆ 

 ๘) ร่างข้อมติว่าด้วยความร่วมมอืด้านกฎหมายและนติบิญัญตัใินการต่อต้านการขนย้ายวตัถทุางวฒันธรรมในเอเชีย 

 ๙) ร่างข้อมติว่าด้วยความร่วมมืออย่างมีประสิทธิผลในการต่อต้านการค้ายาเสพติดในเอเชีย 

 ๑๐) ร่างข้อมติว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมต่อซีเรีย อิรัก เยเมน และเมียนมา ซ่ึงมีแนวโน้ม 
ก่อให้เกิดหายนะทางด้านมนุษยธรรม

ทัง้น้ี ร่างข้อมตจิ�านวน ๑๐ ฉบบั ซึง่ทีป่ระชมุเหน็ชอบในครัง้นีจ้ะน�าเสนอเพือ่รายงานต่อคณะมนตรบีรหิารของ APA 
เพื่อพิจารณากลั่นกรองน�าเข้าสู่ที่ประชุมสมัชชาใหญ่ของ APA ครั้งที่ ๑๒ ที่จะมีขึ้นปลายปี ๒๕๖๒ ณ สาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถานเพื่อให้การรับรองต่อไป
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๑๙.	การประชุมรับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภา	ประจ�าปี	๒๕๖๒	 (The	2019	Parliamentary	
Hearing	at	the	United	Nations)	ระหว่างวันที่	๑๙	-	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๒	ณ	ส�านักงานใหญ่
สหประชาชาติ	นครนิวยอร์ก	สหรัฐอเมริกา	

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ น�าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
ประกอบด้วย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ และนายวรพล โสคติยานุรักษ์ เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาครัฐสภา 
ประจ�าปี ๒๕๖๒ (The 2019 parliamentary Hearing at the United Nations) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ ณ ส�านักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

การประชุมมีหัวข้อหลัก “ความท้าทายต่อแนวคิดพหุภาคีนิยมที่ก�าลังปรากฏขึ้น : การตอบสนองของภาครัฐสภา” 
(Emerging challenges to multilateralism: Parliamentary response) เพื่อทบทวนระบบพหุภาคีนิยมซึ่งก�าลังถูก
วพิากษ์วจิารณ์ว่าไม่สามารถรบัมอืกบัสถานการณ์ของโลกทีเ่ปลีย่นแปลงได้ และเพือ่อภปิรายหาแนวทางทีก่ารเมอืงภายใน
ประเทศและสถาบนัต่าง ๆ  จะช่วยสร้างเสรมิความแขง็แกร่งของระบบพหภุาคนียิมในทกุมติ ิโดยรฐัสภาจ�าเป็นต้องมส่ีวนร่วม 
ในการหารือร่วมกับสหประชาชาติเกี่ยวกับอนาคตของแนวคิดพหุภาคีนิยมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจใน
ระบบพหุภาคีให้เกิดขึ้นใหม่ โดยมี Ms. Maria Fernanda Espinosa Garcés ประธานการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  
สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๓ และ Ms. Gabriela Cuevas Barron ประธานสหภาพรัฐสภา กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม
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๒๐.	การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี	 สมัยที่	 ๖๓	 (The	Parliamentary	
Meeting	on	 the	occasion	of	 the	63rd	Session	of	 the	Commission	on	 the	Status	of	
Women)	ระหว่างวันที่	๑๒	-	๑๔	มีนาคม	๒๕๖๒	ณ	ส�านักงานใหญ่สหประชาชาติ	นครนิวยอร์ก	
สหรัฐอเมริกา	

นางสวุรรณ ีสริเิวชชะพนัธ์ สมาชกิสภานติบิญัญตัิ

แห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติ 

แห่งชาต ิเข้าร่วมการประชมุรฐัสภาในโอกาสการประชมุ

คณะกรรมาธิการว่าด้วยสถานภาพสตรี สมัยที่ ๖๓ 

ระหว่างวนัที ่๑๒ - ๑๔ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ ส�านกังานใหญ่

สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการ

อภิปรายในหัวข้อ “การสร้างหลักประกันว่าการบริการ

สาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานจะตอบสนองต่อความ

ต้องการของผู้หญิงและผู้หญิงทุกคนสามารถเข้าถึงได้” 

(Ensuring public services and infrastructure are 

responsive to the needs of and accessible to 

all women) 

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้อภิปรายถึงการจัดให้มีการ

บริการสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน เช่น การขนส่ง 

ไฟฟ้า ประปา การศึกษา และการสาธารณสุข เนื่องจาก

สตรีเป็นกลุ ่มท่ีมีแนวโน้มในการใช้บริการสาธารณะ 

มากขึ้นกว่าผู้ชายเพราะมีบทบาทในการเป็นผู้ดูแลคน 

ในครอบครวั นอกจากนี ้รฐัสภาควรค�านงึถึงการพจิารณา

จัดสรรงบประมาณในด้านการศึกษาโดยสนับสนุนให้

โรงเรียนต่าง ๆ มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่พร้อม 

ซึง่จะเป็นการช่วยเหลอืเดก็หญงิทีย่ากจนทีเ่ข้าเรยีนด้วย 

และรฐัสภาควรค�านงึถงึการพจิารณางบประมาณในการ 

ช่วยเหลือเหยื่อจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพราะเหยื่อ

ส่วนใหญ่คือผู้หญิงและเด็ก พวกเขาควรได้รับการชดใช้

ค่าเสียหายท่ีเพียงพอเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิต 

ได้อย่างปกติ

นอกจากนี้ นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ สมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ร่วมอภิปรายในที่ประชุม

หัวข้อ “นโยบายความคุ้มครองทางสังคมที่ค�านึงถึงมิติ

หญิงชายจะมีลักษณะอย่างไร” (What do gender-

responsive social protection policies look like) 
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โดยกล่าวว่า “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้ให้

หลักประกันแก่สตรีโดยระบุว่า รัฐพึงให้ความช่วยเหลือ

เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ยากไร้ และ 

ผู ้ด้อยโอกาสให้สามารถด�ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ  

และคุ ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าวถูกใช้ความ

รุนแรงหรือปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้ง

ให้การบ�าบัด ฟื้นฟูและเยียวยาผู้ถูกกระท�าการดังกล่าว 

นอกจากนี้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ - 

๒๕๖๔ ได้สร้างแนวทางเพื่อให้ผู้หญิงเข้าถึงการศึกษา

ที่มีคุณภาพรวมถึงทักษะที่เพียงพอและจ�าเป็นต่อการ

ประกอบอาชีพ ส�าหรับการคุ้มครองทางสังคมของไทยนั้นครอบคลุมประชากรทุกคนตั้งแต่เกิดจนตาย กฎหมายประกัน

สังคมมิได้ให้ประโยชน์แก่ผู้เป็นลูกจ้างในระบบการท�างานเท่านั้น หากแต่ยังรวมถึงลูกจ้างท่ีมิได้อยู่ในระบบท่ีต้องการเป็น

ผู้ประกันตนโดยสมัครใจด้วย ผู้ประกันตนยังได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตร

ของผู้ประกันตน”
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๒๑.	การประชมุคณะมนตรีทีป่รึกษาของสมชัชารฐัสภาอาเซยีนว่าด้วยยาเสพตดิอนัตราย ครัง้ที	่	๒		
ระหว่างวันที่	๑๒	-	๑๕	มีนาคม	๒๕๖๒	ณ	โรงแรมเลอ	เมอริเดียน	จังหวัดเชียงใหม่

รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะมนตรีที่ปรึกษาของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติดอันตราย  

ครัง้ที ่๒ ระหว่างวนัที ่๑๒ - ๑๕ มนีาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเลอ เมอรเิดยีน จงัหวดัเชยีงใหม่ เพือ่หารอืร่างข้อมตว่ิาด้วยการพฒันา 

ทางเลือกเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนปลอดยาเสพติด ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนาทางเลือกเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

ปลอดยาเสพติด” (Alternative Development towards a Drug - Free ASEAN Community) 

การประชุมในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาร่างข้อมติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกเพื่อมุ่งสู่เขตปลอดยาเสพติดอาเซียน 

มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดผิดกฎหมายอันเป็นหนึ่งในปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นด้าน

เศรษฐกิจ ความมั่นคง และสังคม ทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาทางเลือก (Alternative 

Development) จึงได้รับการหยิบยกขึ้นมาเป็นหนึ่งในวิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายการสร้างเขต 

ปลอดยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกกฎหมาย และมีความยั่งยืน ด้วยวิธีการส่งเสริมให้เกษตรกรท่ีปลูกพืชเสพติด 

หนัมาปลูกพชืเศรษฐกจิทีไ่ด้ราคาด ีและเสรมิสร้างคณุภาพชวีติให้ดยีิง่ขึน้ อย่างไรกต็าม ชมุชนท้องถิน่เองกม็บีทบาทส�าคญั

อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนและขจัดยาเสพติดให้หลุดพ้นจากวงจรชีวิตในสังคมระดับชุมชนโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องจะต้องให้การสนับสนุนอีกทางหนึ่งด้วย
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๒๒.	การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา	ครั้งที่	๑๔๐	และการประชุมอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	(The	140th	
Assembly	of	the	Inter	-	Parliamentary	Union	and	Related	Meetings)	ระหว่างวนัที	่๖	-	๑๐	
เมษายน	๒๕๖๒	ณ	กรุงโดฮา	รัฐกาตาร์	

การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา ครั้งที่ ๑๔๐ และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (The 140th Assembly of the 
Inter-Parliamentary Union and Related Meetings) จดัข้ึนระหว่างวนัที ่๖ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ณ กรงุโดฮา รฐักาตาร์  
ถือเป็นการประชุมสามัญ ครั้งที่ ๑ ประจ�าปี ๒๕๖๒ ของสหภาพรัฐสภา (Inter-Parliamentary Union หรือ IPU) และ 
มีคณะผู้แทนเข้าร่วมการประชุมกว่า ๘๒๕ คน จากรัฐสภาประเทศสมาชิก ๑๖๐ ประเทศ โดยการประชุมนี้เป็นการประชุม
ที่เป็นพันธกรณีของรัฐสภาไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะรัฐสภาสมาชิกได้ส่งคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
ประกอบด้วย นายกิตติ วะสีนนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ คนที่หนึ่ง ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนฯ 
และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีก ๗ คน ประกอบด้วย นางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล  
นายวรพล โสคติยานุรักษ์ นางเสาวณี สุวรรณชีพ พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล พลอากาศเอก ชูชาติ บุญชัย และ 
นายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ เข้าร่วมการประชุม

โอกาสนี ้คณะผูแ้ทนสภานติบิญัญตัแิห่งชาตขิองไทย ได้เข้าร่วมกจิกรรมการประชมุต่าง ๆ  ประกอบด้วย การเข้าร่วม 
การประชมุสมชัชาสหภาพรฐัสภา ครัง้ที ่๑๔๐ การประชมุคณะมนตรบีรหิารสหภาพรฐัสภา ครัง้ที ่๒๐๔ การประชมุสหภาพ
รฐัสภาสตรี การประชมุคณะกรรมาธกิารสามญัสหภาพรฐัสภาว่าด้วยสนัตภิาพและความมัน่คงระหว่างประเทศ การประชมุ
คณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน การประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสหภาพรัฐสภาว่าด้วย
ประชาธิปไตยและสทิธมินษุยชน การประชมุคณะกรรมาธกิารสามญัสหภาพรฐัสภาว่าด้วยกจิการสหประชาชาต ิการประชมุ
เชิงปฏิบัติการว่าด้วยเด็กทารกแรกเกิด และสุขภาพมารดา บทบาทของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติท่ีด�ารงต�าแหน่ง 
ในสหภาพรัฐสภา การเข้าร่วมการประชุมกลุ่มอาเซียน+๓ และการประชุมกลุ่มภูมิรัฐศาสตร์เอเชีย - แปซิฟิก พร้อมกันนี้  
คณะผู้แทนฯ ได้พบปะหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภามิตรประเทศ รวม ๔ วาระ ประกอบด้วย ญี่ปุ่น จีน รัสเซีย กาตาร์  
และได้หารืออย่างไม่เป็นทางการกับคณะผู้แทนเมียนมาและเวียดนาม และพบปะหารือกับประธานสหภาพรัฐสภาและ
เลขาธิการสหภาพรัฐสภา โดยคณะฯ ได้ใช้โอกาสอันดีนี้ในการสื่อสารให้ข้อมูลที่ส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินการตามโรดแมป
ของไทยในการกลับคืนสู่ประชาธิปไตยอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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๒๓.	การประชมุคณะกรรมการบรหิารสหภาพลกูเสอืรฐัสภาโลก	(World	Scout	Parliamentary	
Union:	WSPU)	ระหว่างวันที่	๑๖	-	๑๘	เมษายน	๒๕๖๒	ณ	กรุงโซล	สาธารณรัฐเกาหลี

นายธ�ารง ทัศนาญชลี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานสหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก (World Scout 
Parliamentary Union - WSPU) และประธานชมรมลูกเสือรัฐสภาไทย ได้หารือกับ นาย Yong Tak Cho เลขาธิการ
ส�านักงานสหภาพ น�าคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วย พลเอก กิตติ อินทสร และนายปรีชา วัชราภัย 
พร้อมด้วยข้าราชการส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารสหภาพลูกเสือ 
รัฐสภาโลก ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีการหารือประเด็นส�าคัญ ดังนี้

๑. การก�าหนดวันเวลาจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. การก�าหนดประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร WSPU ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

๓. การแต่งตัง้ นางสาวสตจีติร ไตรพบิลูย์สขุ ผูอ้�านวยการส�านกัองค์การรฐัสภาระหว่างประเทศ เป็นผูช่้วยส�านกังาน
เลขาธิการ WSPU เพื่อประสานงานระหว่างส�านักงานเลขาธิการ WSPU กับส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

๔. การเผยแพร่ปฏิญญากรุงเทพ ซึ่งรับรองในการประชุม WSPU ครั้งท่ี ๙ ณ กรุงเทพฯ ระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๑๔  
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เพื่อสานต่อการด�าเนินงานของกิจการลูกเสือในการพัฒนาเป้าหมายท่ียั่งยืน รวมท้ังค�ามั่น 
แห่งบัลปาราอิโซ ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และปฏิญญามะนิลา ปี พ.ศ. ๒๕๔๐

๕. การเสนอให้เพิ่มการใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาที่ใช้ในการประชุม

๖. การพิจารณาแผนปฏิบัติการการด�าเนินงานของ WSPU ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕

๗. การพจิารณาส่งคณะผูแ้ทนรฐัสภาไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบรหิาร WSPU ในเดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๒

หลังจากนัน้ คณะผูแ้ทนสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิน�าโดย นายธ�ารง ทศันาญชล ีในฐานะประธานสหภาพลกูเสอืรฐัสภาโลก  

และประธานชมรมลกูเสอืรัฐสภาไทย ได้เยีย่มคารวะ นาย Ju - Yong Lee ประธานชมรมลกูเสอืรฐัสภาเกาหล ีและรองประธาน 

รัฐสภาเกาหลี โดยได้ชี้แจงผลการหารือกับส�านักงานเลขาธิการ WSPU และแผนการปฏิบัติการของ WSPU ระหว่างปี  

พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ซึ่งนาย Ju - Yong Lee เห็นด้วยกับการขยายจ�านวนประเทศสมาชิก และร่วมเสนอชื่อประเทศ 

ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ โดยส�านักงานเลขาธิการ WSPU จะด�าเนินการต่อไป
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๒๔.	การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของสมัชชารัฐสภา
เอเชีย	 (Asian	 Parliamentary	 Assembly	 Standing	Committee	 on	 Economic	 and	
Sustainable	Development)	ระหว่างวันที่	๑๗	-	๒๓	เมษายน	๒๕๖๒	ณ	เมืองนาร์ยาน	-	มาร์		
สหพันธรัฐรัสเซีย	

พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก สมาชิกสภานิติบัญญัติ 

แห่งชาต ิในฐานะหวัหน้าคณะผูแ้ทนสภานติิบญัญตัแิห่งชาติ  

ในสมชัชารฐัสภาเอเชยี และพลเรอืเอก อมรเทพ ณ บางช้าง  

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะ

กรรมาธิการว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

สมัชชารัฐสภาเอเชีย ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๓ เมษายน 

๒๕๖๒ ณ เมืองนาร์ยาน - มาร์ สหพันธรัฐรัสเซีย โดยสภา 

ผูแ้ทนราษฎรสหพนัธรฐัรสัเซยี เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุฯ  

ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีรัฐสภาสมาชิกของ APA เข้าร่วม

การประชุมจ�านวน ๒๑ ประเทศ และมีผู้ร่วมการประชุม 

จ�านวนกว่า ๑๐๐ คน

นาย Alexey Lyaschenko รองประธานสภาผู้แทน

ราษฎรสหพันธรัฐรัสเซีย และประธานคณะกรรมาธิการ 

ว่าด้วยเศรษฐกิจและการพัฒนาที่ยั่งยืนของ APA ได้กล่าว

เปิดการประชุมฯ และกล่าวต้อนรับผู ้เข้าร่วมประชุมฯ  

จากนัน้ได้มกีารประชมุคณะท�างานด้านต่าง ๆ  เช่น ด้านกองทุน 

สีเขียว การบูรณาการตลาดพลังงาน และวิกฤติน�้า เป็นต้น 
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จากน้ันได้มีการอภิปรายแก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นต่าง ๆ ของร่างข้อมติการประชุมฯ อาทิ ด้านสิ่งแวดล้อม  

การขจัดความยากจน การบูรณาการตลาดพลังงาน และ SDGs ซึ่งที่ประชุมฯ เห็นร่วมกันว่า สมาชิกรัฐสภาควรมีบทบาท

ส�าคัญในการสนับสนุนการบรรลุเจตนารมณ์ตามร่างข้อมติการประชุมฯ โดยการผลักดันการด�าเนินงานของฝ่ายบริหาร 

การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชีย และการให้ความส�าคัญการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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•	 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ร่วมงาน	อุ่นไอรัก	คลายความหนาว		
“สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์”

•	 พิธีวางศิลาฤกษ์	“สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ	ร.๙”

•	 โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม	ยั่งยืน

•	 การด�าเนินงานของคณะกรรมการประสานงาน	
เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

•	 การด�าเนินงานของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

•	 การด�าเนินงานของคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

•	 โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น		
หลักสูตร	“กระบวนการเสริมสร้างผู้น�านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

•	 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง	
บทบาทหน้าที่และอ�านาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	
สู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา	(สภาจ�าลองสัญจร)

งานด้านอื่น	ๆ

๖ส่วนที่

n L a
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พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว พระราชทาน 
พระราชานุญาตให้จัดงานฤดูหนาว ภายใต้ชื่องาน อุ่นไอรัก 
คลายความหนาว “สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์” ข้ึนระหว่าง
วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒  
ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า เพื่อเผยแพร่
ความรูค้วามงดงามของความเป็นไทย การอนรุกัษ์ ฟ้ืนฟศูลิป
วฒันธรรม ประเพณไีทย ตลอดจนให้ประชาชนได้มส่ีวนร่วม
ในการท�าบุญและสานต่อบุญไปยังผู้ประสบภัยด้านต่าง ๆ 
ซึ่งภายในงานจะได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุค ร่มรื่นด้วย
ต้นไม้นานาพันธุ์และความฉ�่าเย็นแห่งสายน�้า 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวเสด็จ พระราชด�าเนินไปทรงเปิดงาน อุ่นไอรัก 
คลายความหนาว “สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์” ตามท่ีทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดขึ้น โอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ 
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติ 
แห่งชาต ิคนทีห่นึง่ และคูส่มรส พร้อมด้วยผูบ้รหิารส�านกังาน
เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภา
นติบัิญญตัแิห่งชาต ิเฝ้าฯ รบัเสดจ็ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมงาน  
อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์”
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ในโอกาสพิเศษนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ร่วม 
ออกร้าน ณ ร้านค้าหมายเลข ๒๒ ภายในสนามเสือป่า  
ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ ภายใต้ “สายน�้าแห่งพระเมตตา 
พัฒนาประชาธปิไตย” โดยจดัแสดงภาพพร้อมพระราชด�ารสั 
ส�าคัญของรัชกาลที่ ๕ - รัชกาลที่ ๑๐ พร้อมสิ่งของเครื่องใช้ 
เก่ียวกับการเมืองการปกครอง พร้อมท้ังจัดให้มีบริการ 
ถ่ายภาพกับบัลลังก์ประธานสภาในอดีต รวมถึงกิจกรรม 
เล่นเกมตอบค�าถามเพื่อรับของท่ีระลึก ซ่ึงการจัดงาน 
อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์”  
ครัง้ท่ี ๒ ในครัง้นี ้ถือเป็นโอกาสพเิศษท่ีสมาชิกสภานติบิญัญตัิ
แห่งชาติและผู้บริหารส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้แสดง
ความจงรักภักดีและน้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษตัรย์ิแห่งราชวงศ์จกัร ีตลอดจนได้ด�าเนนิการตาม
ประมวลจริยธรรม ข้อที่ ๓ เรื่อง จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์
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พิธีวางศิลาฤกษ์  
“สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน

ไปทรงวางศิลาฤกษ์ “สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลน

นานาชาติ ร.๙” ณ บ้านเสม็ดงาม ต�าบลหนองบัว อ�าเภอ

เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๑ 

นาฬิกา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชด�าเนนิไป

ทรงวางศิลาฤกษ์ “สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ 

ร.๙” ณ บ้านเสม็ดงาม ต�าบลหนองบัว อ�าเภอเมืองจันทบุรี 

จงัหวดัจนัทบรุ ีโดยม ีศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร วชิติชลชยั  

ประธานสภานติบิญัญัติแห่งชาติ พลเอก สรุศักด์ิ กาญจนรตัน์  

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  

คณะทูตานทูุต สมาชิกสภานติบัิญญตัแิห่งชาต ิ ผูว่้าราชการ

จงัหวดัจนัทบรุ ีและประชาชนจงัหวดัจนัทบรุ ีเฝ้าทลูละอองธุลี 

พระบาทรับเสด็จ

โอกาสนี้ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์  

ทรงวางพลอย ๙ สี และทรงโปรยดอกไม้ จากนั้น เสด็จฯ  

ไปทรงปลูกต้นไม้ จ�านวน ๓ ต้น ได้แก่ ต้นรังกะแท้  

ต้นหงอนไก่ทะเล และต้นใบพาย และเสดจ็ฯ ไปทรงตดัแถบแพร 

ปล่อยพันธุ ์สัตว์น�้า พร้อมท้ังทอดพระเนตรนิทรรศการ

เกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ แผ่นศิลา

ท่ีแกะสลักพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรม

ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

ซึ่งประชาชนได้ร่วมกันจัดท�าขึ้นเพื่อประดิษฐานในสวน

พฤกษศาสตร์ก่อนเสด็จฯ กลับ
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จากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์  
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม นายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ  
คนทีห่นึง่ นายพรีะศกัดิ ์พอจติ รองประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิคนทีส่อง คณะทตูานทุตู ศาสตราจารย์สนทิ อกัษรแก้ว  
ประธานคณะกรรมการด�าเนินงานจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ พร้อมด้วยตัวแทนภาคประชาชน 
และองค์กรเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ แปลงที่จัดเตรียมไว้
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โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัต ิ

แห่งชาติพบประชาชน ด�าเนินการลงพื้นที่ 

ครบท้ัง ๗๖ จงัหวดั และกรงุเทพมหานครแล้ว 

เมือ่เดอืนมถุินายน ๒๕๖๑ จงึได้ปรบัโครงการ

สมาชิกสภานติบัิญญตัแิห่งชาตพิบประชาชน 

เป็น “โครงการสมาชิกสภานติบัิญญตัแิห่งชาติ 

พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน” เพื่อ 

ส่งเสรมิและสนบัสนนุโครงการไทยนยิม ยัง่ยนื 

ของรัฐบาล โดยเริ่มด�าเนินโครงการตั้งแต่

เดือนเมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นมา

โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน
ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน

การด�าเนนิงานของโครงการฯ เป็นการลงพืน้ท่ีพบปะ

เยี่ยมเยียนประชาชนจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อ

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิฐานรากในพืน้ทีต่าม “โครงการไทยนยิม 

ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ซึ่งเป็นนโยบาย

ของรัฐบาลให้บรรลุเป้าหมาย มีการท�างานแบบบูรณาการ

ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายลงพื้นที่

ในระดบัหมูบ้่านร่วมกนัตามแนวทางประชารฐั เพือ่รบัทราบ

ปัญหาและอุปสรรคของประชาชนในแต่ละพื้นที่ พร้อมท้ัง

เยี่ยมเยียนและให้ก�าลังใจการปฏิบัติหน้าที่ทั้งภาครัฐและ

เอกชน เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย และน�าข้อมูลที่ได้รับมาจัดท�ารายงานสรุปผลการด�าเนินโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน สรุปปัญหาในภาพรวมจากการเดินทางลงพื้นที่ ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะของแต่ละ

จงัหวดั และข้อเสนอแนะของคณะอนกุรรมการทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการพฒันาชมุชนภายในประเทศให้มคีวามเจรญิมัน่คง 

มั่งคั่ง และยั่งยืน 
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ทั้งนี้ โครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน 
ตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน อยู่ภายใต้การด�าเนินงานของคณะกรรมการ
ด�าเนินงานโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน  
ซึ่งมีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง  
เป็นประธานกรรมการ และได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดโครงการ
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน  
แบ่งจังหวัดทั้งหมด ๗๖ จังหวัด ออกเป็น ๑๕ เขต (กลุ ่มจังหวัด)  
โดยแต่ละเขตครอบคลุมพื้นท่ี ๔ - ๘ จังหวัด และแต่ละเขตมีคณะ 
อนกุรรมการฯ ดแูลรบัผดิชอบ โดยแต่ละคณะอนกุรรมการ ประกอบด้วย  
สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิประมาณ ๔ - ๖ คน รองผูว่้าราชการจงัหวดั 
ซ่ึงอยู่ในเขต ผู้ประสานงานของกระทรวงมหาดไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ข้าราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ  
คณะอนุกรรมการในแต่ละเขตได้กระจายลงพื้นท่ี ครอบคลุมเกือบ 
ทุกอ�าเภอในทุกจังหวัด ๗๖ จังหวัด และทุกคณะลงพื้นที่รวมแล้ว 
มากกว่า ๑๐๐ ครั้ง
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คณะอนุกรรมการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนตามวิถีไทยนิยม ยั่งยืน ๑๕ เขต

เขตที่ จังหวัดภายในเขต ประธานคณะอนุกรรมการฯ

๑ จังหวัดแพร่/อุตรดิตถ์/สุโขทัย/พิษณุโลก พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ

๒ จังหวัดเชียงราย/พะเยา/น่าน/ตาก พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร

๓ จังหวัดพิจิตร/นครสวรรค์/อุทัยธานี/ก�าแพงเพชร รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน

๔ จังหวัดบึงกาฬ/หนองคาย/มุกดาหาร/สกลนคร/นครพนม/

กาฬสินธุ์

นายชาญวิทย์ วสยางกูร

๕ จังหวัดลพบุรี/อ่างทอง/สิงห์บุรี/ชัยนาท พลเอก โปฎก บุนนาค

๖ จังหวัดเลย/ขอนแก่น/ชัยภูมิ/อุดรธานี/หนองบัวล�าภู พลเอก ศุภวุฒิ อุตมะ

๗ จังหวัดสระบุรี/พระนครศรีอยุธยา/เพชรบูรณ์/นครนายก/

ปราจีนบุรี/สระแก้ว 

พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข

๘ จังหวัดยะลา/ปัตตานี/นราธิวาส/สงขลา/สตูล/พัทลุง/ตรัง/

นครศรีธรรมราช

นายนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล

๙ จังหวัดอุบลราชธานี/อ�านาจเจริญ/ร้อยเอ็ด/ยโสธร นายตวง อันทะไชย

๑๐ จังหวัดชลบุรี/ระยอง/จันทบุรี/ตราด/ฉะเชิงเทรา พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์

๑๑ จังหวัดกาญจนบุรี/ราชบุรี/เพชรบุรี/นครปฐม/สุพรรณบุรี พลเอก องอาจ พงษ์ศักดิ์

๑๒ จังหวัดล�าปาง/ล�าพูน/เชียงใหม่/แม่ฮ่องสอน พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์

๑๓ จังหวัดนครราชสีมา/บุรีรัมย์/สุรินทร์/ศรีสะเกษ/มหาสารคาม นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์

๑๔ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์/ชุมพร/ระนอง/สุราษฎร์ธานี/พังงา/ภูเก็ต/

กระบี่

พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์

๑๕ จังหวัดนนทบุรี/ปทุมธานี/สมุทรสงคราม/สมุทรปราการ/

สมุทรสาคร

พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
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การด�าเนินงานของคณะกรรมการประสานงาน 
เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เคยมีกระแสพระราชด�ารัส

กับประธานองคมนตรี และคณะองคมนตรี ให้ร่วมกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง คณะองคมนตรี ได้รับสนองพระราชด�ารัส 

มาด�าเนินการในสถานศึกษา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 

พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน มีความประพฤติดี ให้มีโอกาสได้เล่าเรียนจนประกอบอาชีพได้  

รวมทั้งสร้างความพร้อมด้านกายภาพให้แก่โรงเรียน พัฒนาความรู้แก่ครู ให้สวัสดิการครู สร้างจิตส�านึกให้ครูรักศิษย์  

ศิษย์รักครู โดยพระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการกองทุนการศึกษา” โดยเริ่มด�าเนินงานสนองพระราชด�ารัส 

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ “เพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง” โดยให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในถิ่นทุรกันดาร  

ทั้งสายสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนากายภาพโรงเรียน พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน พัฒนาความรู้

ความสามารถแก่ครู ให้สวัสดิการครู โดยมีโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา จ�านวน ๔ รุ่น รวมทั้งสิ้น ๑๕๘ โรงเรียน 

(สถานศึกษาสังกัดส�านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จ�านวน ๑๑ โรงเรียน โรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน ๑๔๗ โรงเรียน)

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ต้องควบคุมไปกับการปลูกฝังระบบคุณธรรม 

จริยธรรม และจิตส�านึกของความเป็นไทย ค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงแต่งต้ังคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้การสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย  

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการ และนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง เป็นประธานกรรมการ

คณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีหน้าท่ีและอ�านาจ 

ประสานงาน ก�าหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนท่ีด้อยโอกาส ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนท่ีด้อยโอกาส รวมถึงพิจารณาแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อด�าเนินการในด้านต่าง ๆ ตามที่เห็นสมควร 

ผลการด�าเนินงาน
คณะกรรมการฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ จ�านวน ๓ คณะ ประกอบด้วย

๑. คณะอนกุรรมการด�าเนนิการจัดโครงการพฒันาผูน้�านกัประชาธปิไตยส�าหรบัเยาวชนด้วยกระบวนการลกูเสอื 

 ๑.๑ ด�าเนินการจัดโครงการพัฒนาผู้น�านักประชาธิปไตยส�าหรับเยาวชน ด้วยกระบวนการลูกเสือ

  กลุม่ภาคใต้ วนัศุกร์ที ่๓ - วนัอาทติย์ท่ี ๕ สงิหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมหาดแก้ว รสีอร์ท สงขลา อ�าเภอสงิหนคร  

จังหวัดสงขลา ประกอบด้วย โรงเรียนในพื้นที่ ๔ จังหวัด ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จ�านวน ๑๑ โรงเรียน 

และโรงเรยีนสงักดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ�านวน ๑๑ โรงเรยีน รวม ๒๒ โรงเรยีน ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 

จ�านวน ๑๗๕ คน
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 ๑.๒ โครงการการเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๙ ของครูและนักเรียนของ

โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ 

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้น�า ประสบการณ์ และเปิดโลกทัศน์ใหม่ ๆ ให้แก่ครูและ

นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จ�านวน ๑๒ คน จาก ๔ ภูมิภาค ๆ ละ ๑ โรงเรียน (โรงเรียนละ ๓ คน 

ประกอบด้วย ครู ๑ คน และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ๒ คน) ซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาหรือ

โรงเรยีนขยายโอกาสทีค่รแูละนกัเรยีนมพีืน้ฐานภาษาองักฤษด ีและมผีลงานทีโ่ดดเด่นเกีย่วกบัการน�าความรูจ้ากการอบรม

โครงการพัฒนาผู้น�านักประชาธิปไตยส�าหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปพัฒนา

และจัดกิจกรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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 ๑.๓ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ผ่านการอบรมโครงการผู้น�านักประชาธิปไตยส�าหรับเยาวชนด้วย

กระบวนการลูกเสือ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ�านาจของรัฐสภา การปกครองระบอบ

ประชาธปิไตย ตลอดจนปลกูฝังคณุธรรมจรยิธรรมและเสรมิสร้างภาวะผูน้�า โดยมคีรแูละนกัเรยีน จ�านวน ๑๑๒ คน จาก ๒๘ 

โรงเรียนทั่วทุกภูมิภาค (โรงเรียนละ ๔ คน ประกอบด้วย ครู ๑ คน และนักเรียน ๓ คน) ซึ่งพิจารณาคัดเลือกจากโรงเรียน 

ที่มีผลการด�าเนินงานที่โดดเด่นเกี่ยวกับการน�าความรู้จากการอบรมโครงการพัฒนาผู้น�านักประชาธิปไตยส�าหรับเยาวชน 

ด้วยกระบวนการลูกเสือ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปจัดกิจกรรมเผยแพร่ขยายผลและสร้างการมีส่วนร่วม 

ในโรงเรียนและชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

 ๑.๔ โครงการชุมนุมผู้น�านักประชาธิปไตยส�าหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ ในโครงการกองทุน 

การศึกษา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ - วันอาทิตย์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒  

ณ ค่ายหัตถวุฒิแคมป์ ต�าบลพญาเย็น อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

  โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้ครแูละนกัเรยีนท่ีเป็นกลุม่เป้าหมายได้แสดงพลงัความจงรกัภกัด ีความสามคัค ีและ

ความกตญัญกูตเวทติา น้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุถวายเป็นราชสกัการะแด่พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั และเพือ่ให้

ครูและนักเรียนได้มีความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง ทักษะ และประสบการณ์ในการเป็นผู้น�า ตลอดจนได้เสริมสร้าง

คุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นคนดี คนเก่ง ที่สามารถน�าไปพัฒนาตนเองได้ โดยในการด�าเนินการดังกล่าวได้มีนักเรียน

โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จ�านวน ๑๕๙ โรงเรียน โรงเรียนละ ๕ คน รวมจ�านวน ๗๙๕ คน และครูผู้ควบคุม

นักเรียน โรงเรียนละ ๑ คน รวม ๑๕๙ คน

๒. คณะอนุกรรมการการเรียนการสอนทางไกลผ่านสื่อระบบดิจิทัล

 ๒.๑ การส่งมอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

  คณะอนกุรรมการฯ ได้รบัการบรจิาคเครือ่งคอมพวิเตอร์ จากบรษิทั ทร ูคอร์ปอเรชัน่ จ�ากดั (มหาชน) ซึง่อยู่

ระหว่างการซ่อมบ�ารงุและปรบัปรงุเพือ่ส่งมอบต่อไปยงัโรงเรยีนในโครงการกองทุนการศกึษา โดยได้รบัความอนเุคราะห์จาก
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 ๒.๓ การสนับสนุนโต๊ะเก้าอี้ ชั้นวางหนังสือ ภายในห้องสมุดโรงเรียน

  ได้รับความร่วมมือจากบริษัท รีเทล บิซิเนส โซลูชั่นส์ จ�ากัด ในการจัดท�ารูปแบบการวางหนังสือบนชั้นวาง

หนังสือเสมือนได้เข้าไปในร้านขายหนังสือ เพื่อให้เด็กนักเรียนเกิดความสนใจ กระตุ้นการอยากหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเป็น

แรงผลักดนัให้เข้ามาใช้งานห้องสมดุของโรงเรยีน และได้มอบโต๊ะเก้าอีไ้ว้นัง่อ่านหนงัสอืภายในห้องสมดุ ทัง้นี ้ได้ด�าเนนิการ

ไปแล้วกับโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในรุ่นที่ ๑ - ๔ ครบทุกโรงเรียน

กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ด�าเนินการซ่อมบ�ารุงและปรับปรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ 

ซ่ึงภายหลงัจากการปรบัปรงุ มคีอมพวิเตอร์ทีพ่ร้อมใช้งาน รวมทัง้สิน้ จ�านวน ๑๓๐ เครือ่ง โดยเบือ้งต้นได้มอบให้แก่โรงเรยีน

ในโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา รวมจ�านวน ๙๕ เครื่อง

 ๒.๒ โครงการปันหนังสือให้น้อง

  ได้ด�าเนนิโครงการปันหนงัสอืให้น้อง โดยได้ด�าเนนิการเพือ่น�ากล่องรบับรจิาคหนงัสอืตดิตัง้ในสถานทีต่่าง ๆ  

จ�านวน ๑๙ แห่ง ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับบริจาคหนังสือรวม ประมาณ ๘๐,๐๐๐ เล่ม ซึ่งสามารถน�าไปบริจาคต่อทันที

ได้ประมาณ ๒๙,๐๐๐ เล่ม ในส่วนของหนังสือที่ไม่เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา  

จะน�าไปมอบให้แก่ห้องสมุดชุมชนในจังหวัดต่าง ๆ และในส่วนท่ีไม่สามารถใช้การได้จะน�าไปขายและน�าเงินท่ีได้จากการ 

ขายหนังสือไปซ้ือหนังสือที่เหมาะสมส�าหรับนักเรียนต่อไป ท้ังนี้ ในส่วนของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ด�าเนินการเพื่อน�ากล่อง 

รับบริจาคหนังสือติดตั้งในสถานที่ต่าง ๆ จ�านวน ๑๒ แห่ง นอกจากนี้ บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุน

โครงการ “ปันหนงัสอืให้น้องอ่าน” โดยจัดกจิกรรม Thaicom We Share ตอน ห้องสมดุเพือ่น้อง มอบหนงัสอืเพือ่การเรยีนรู้ 

พร้อมชั้นหนังสือและมุมส่งเสริมความรู้ติดตามข้อมูลข่าวสาร ชุดจานดาวเทียมพร้อมเครื่องรับโทรทัศน์ และกิจกรรมอื่น ๆ   

ให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จ�านวน ๒ แห่ง
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 ๒.๔ การสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาด้านสาธารณูปโภค

  บริษัท พาเนล พลัส จ�ากัด ได้สนับสนุนไม้อัด ขนาดความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๒.๔๐ เมตร หนา 

๒๕ มิลลิเมตร จ�านวน ๔๐ แผ่น ให้คณะอนุกรรมการฯ โดยมีวิทยาลัยเทคนิคดุสิตรับไปด�าเนินการจัดท�าโต๊ะเด็กนักเรียน 

จ�านวน ๖๐ ตัว ในส่วนการขนส่งโต๊ะได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ทีโอที จ�ากัด (มหาชน) ในการขนส่งไปยังโรงเรียน

บ้านโหม่งหลวง ซึ่งในการขนส่งดังกล่าวนี้จะขนส่งในลักษณะที่เป็นวัสดุพร้อมประกอบและคู่มือการประกอบ 

 ๒.๕ การสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน

  ได้ด�าเนินการจัดท�าโครงการน�าร่องอาหารกลางวันในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ซ่ึงจะสามารถ

ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหาร ระบบการด�าเนินการผลิตอาหารอย่างเป็นระบบ โดยสร้างความรับผิดชอบต่อ 

เดก็นักเรียน และเป็นการเปิดโอกาสให้ได้เรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ และโรงเรยีนสามารถด�าเนนิการเองได้โดยเปิดโอกาสในการ 

รบัการสนบัสนนุเงนิบรจิาค เพือ่น�ามาจดัตัง้กองทนุ โดยมคีณะกรรมการจากทกุฝ่ายเป็นผูบ้รหิารจดัการ ซึง่อาจจะประกอบไปด้วย  

ครู ผู้ปกครอง ผู้ประกอบอาหาร ผู้น�าชุมชน แล้วกระจายการด�าเนินงานไปทุกภาคส่วน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนได้รับ

ประสบการณ์ในการผลิตอาหาร เรียนรู้การจัดการ สร้างความรับผิดชอบ นอกจากนั้น ยังต้องมีคณะกรรมการตรวจสอบ

ผลการด�าเนินงานด้านการเงินของกองทุนฯ กระบวนการ และสรุปผลการด�าเนินการ

  คณะอนุกรรมการการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดิจิทัล เบ้ืองต้นได้น�าร่องโครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จ�านวน ๓ โรงเรียน ดังนี้

  ๑. บริษัท ไทยคม จ�ากัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนโครงการน�าร่องอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านพุพลู  

อ�าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี

  ๒. บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ�ากัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนโครงการน�าร่องอาหารกลางวัน 

โรงเรียนทาเหนือวิทยา อ�าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

  ๓. โรงเรยีนวดัทางหลวง (เทพราษฎร์รงัสรรค์)  

อ�าเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   - นายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง

   - บริษัท เอชบีซี เทเลคอม จ�ากัด

   - ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เออาร์พี เทเลคอม 

   - นายวรชาต ิอาลยัลกัษณ์ (อนกุรรมการ)
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๓. คณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

 โดยเป็นการด�าเนินการช่วยเหลือทางกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา อาทิ การปรับปรุงถนน

จากลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ปรับปรุงโรงอาหาร บ้านพักครู ขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อให้ครูและนักเรียนมีน�้าส�าหรับ

อุปโภคและบริโภค โดยด�าเนินการตามล�าดับความจ�าเป็นเร่งด่วน 

 ซึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒ ได้ท�าการมอบถังเก็บน�้าฝนคอนกรีต จ�านวน ๖ ถัง ส�าหรับรองรับและ

กักเก็บน�้าฝนเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภค โดยได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง 

อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
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การด�าเนินงานของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สภานติบิญัญตัแิห่งชาตไิด้เลง็เหน็ความส�าคญัของการน�าผลงานวจิยัและงานทางวชิาการมาใช้สนบัสนนุการด�าเนนิ

บทบาทหน้าที่และอ�านาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมทั้ง 

การด�าเนินงานของส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ปฏบัิตหิน้าท่ีส�านกังานเลขาธกิารสภานติบัิญญตัแิห่งชาต ิเพือ่เสรมิสร้างงาน 

ของฝ่ายนิติบัญญัติให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของสาธารณชนและแวดวงวิชาการ 

โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีค�าสั่งที่ ๑๘๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการ

วิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้น โดยมี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติ คนที่สอง ท�าหน้าที่

เป็นประธานกรรมการวจัิยฯ มนีกัวชิาการผูม้คีวามเช่ียวชาญและผูท้รงคณุวฒุภิายนอก เป็นกรรมการท่ีปรกึษาและกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมท้ังข้าราชการของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมเป็นกรรมการ  

โดยมีส�านักวิชาการ ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ

แนวทางการด�าเนนิงานด้านการวจิยัและพฒันาของสภานติบิญัญตัิ

แห่งชาติ ถูกก�าหนดขึ้นภายใต้หลักการส�าคัญ คือ “การพัฒนาศักยภาพ

และขีดความสามารถในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการโดยอาศัย

งานวิจัยเป็นฐานความรู้ เพื่อให้สามารถน�ามาประยุกต์ใช้และเพิ่ม

ขีดความสามารถในกระบวนการนิติบัญญัติ และการด�าเนินงานของ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้อย่างเหมาะสม มุ่งส่งเสริมและสนับสนุน

งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงงานด้านนิติบัญญัติเป็นหลัก โดยต้องมี 

เป้าหมายของผลผลิตและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ได้จริง ทั้งในเชิงนโยบาย เชิงวิชาการ และเชิงประโยชน์สาธารณะ” ได้แก่

๑. การผลิตผลงานวิจัยสนองตอบความต้องการทางวิชาการในการปฏิบัติภารกิจด้านนิติบัญญัติ

๒. การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับหน่วยงานทางวิชาการภายนอก 

เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการน�าองค์ความรู้ไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจทางด้านนิติบัญญัติ และ 

ใช้ประโยชน์ในการพิจารณาให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

๓. การพัฒนาศักยภาพการให้บริการงานทางวิชาการและงานวิจัยของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าท่ี

ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ องค์ความรู้ ข้อมูลในระบบสารสนเทศ  

เพื่อให้งานนิติบัญญัติของชาติเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ

๔. การน�าองค์ความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ โดยตอบสนองต่อภารกิจ

ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่

ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๕. การประชาสมัพนัธ์บทบาทงานด้านการวจิยัและพฒันาของสภานติบิญัญตัแิห่งชาตไิปสูส่าธารณชน เพือ่สร้างการ

รับรู้และเสริมสร้างภาพลกัษณ์ทีดี่ในสายตาของสาธารณชน และพฒันาสูก่ารมส่ีวนร่วมกบัการด�าเนนิงานของฝ่ายนติบัิญญตัิ

ของทุกภาคส่วน
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โดยมีการกระจายบทบาทหน้าที่ในรูปของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ได้แก่

๑) คณะอนกุรรมการกลัน่กรองการด�าเนนิงานด้านการวจิยั ตามค�าสัง่ 

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ ๗/๒๕๕๙  

ลงวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ค�าสั่งที่ ๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ และค�าสั่งที่ ๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘  

ท�าหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรองระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน

วิจัย โครงการวิจัยที่เสนอขออนุมัติ การพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเหมาะสม 

ในการตรวจอ่านงานวิจัย 

๒) คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลการด�าเนินงานด้านการ

วิจัย ตามค�าสั่งคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

ที่ ๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ค�าสั่งที่ ๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ 

ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ค�าสัง่ที ่๖/๒๕๕๙ ลงวนัที ่๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และค�าสัง่

ที ่๑/๒๕๕๙ ลงวันที ่๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ท�าหน้าท่ีพจิารณาตดิตามประเมนิ

ผลการด�าเนินงานด้านการวิจัยของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ความเห็น 

และข้อเสนอแนะต่อการด�าเนินโครงการวิจัยของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๓) คณะอนกุรรมการด�าเนินการส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชน ตาม

ค�าสั่งคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๙ 

ลงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ค�าสั่งที่ ๑๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ค�าสั่งที่ ๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ค�าสั่งที่ 

๒/๒๕๖๐ ลงวนัที ่๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และค�าสัง่ที ่๑/๒๕๖๑ ลงวนัที่ 

๑๔ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ท�าหน้าทีพ่จิารณาด�าเนนิการเพือ่ให้มกีารส�ารวจ

ความคิดเห็นของประชาชน เพื่อการได้มาซึ่งข้อมูลประกอบการด�าเนินงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ การประสานความ

ร่วมมอืกบัหน่วยงานภายนอกเพือ่การส�ารวจความคิดเหน็ และการถ่ายโอนภารกจิด้านการส�ารวจความคดิเหน็ของประชาชน

๔) คณะอนุกรรมการด�าเนินการก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ตามค�าสั่งคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ท�าหน้าที่ก�าหนดกรอบยุทธศาสตร์การวิจัย

ของวุฒิสภา จัดท�าร่างแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการด�าเนินงานด้านการวิจัย ก�าหนดแนวทางการเผยแพร่งานวิจัยและ 

องค์ความรูจ้ากงานวจัิยเพ่ือการใช้ประโยชน์ในกระบวนการนติบิญัญตั ิการก�าหนดแนวทางการเชือ่มโยงเครอืข่ายทางการวิจยั 

กับหน่วยงานทางการวิจัย หน่วยงานทางวิชาการ เพื่อการน�าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ 

ผลการด�าเนินงาน	(๒๕๖๑	-	๒๕๖๒)	

ด้านการน�าเสนอผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ

คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการน�าผลงานวิจัยมาใช้

ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ ภายใต้ความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส�านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา กับส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อท�าให้เกิดการน�าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน ์

ในกระบวนการนิติบัญญัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการด�าเนินกิจกรรม ดังนี้
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๑. การน�าเสนอข้อมูลเอกสารจากผลงานวิจัยของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อสนับสนุนการ

ด�าเนินงานตามบทบาทหน้าทีแ่ละอ�านาจของคณะกรรมาธกิารของสภานติบัิญญตัแิห่งชาต ิและบุคลากรในวงงานนติบัิญญตัิ 

อาทิ รายงานการวิจัย จดหมายข่าว (TRF Policy Bulletin) วารสารงานวิจัย (The TRF Forum) เอกสารสรุปข้อเสนอเชิง

นโยบายจากงานวิจัย (TRF Policy Brief) 

๒. การจัดนิทรรศการร่วมกันระหว่างส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อาคารรัฐสภา เพื่อสร้างการรับรู้และการเข้าถึงงานวิจัยแก่สมาชิก

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยน�าเสนอข้อมูลงานวิจัยของ สกว. ท่ีเก่ียวข้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ในรูปแบบสรุป ท้ังในรูปเล่มเอกสาร

และ Finding ที่บรรจุใน Flash Drive อาทิ งานวิจัยจาก สกว. ที่เกี่ยวข้องกับ

ยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี จ�านวน ๑๐๙ เรือ่ง เอกสารสรปุงานวจิยั (TRF Research 

Brief) เอกสารสรุปงานวิจัยเชิงนโยบาย (TRF Policy Brief) หนังสือจดหมาย

ข่าวประชาคมวิจัย (Research Community) หนังสือสรุปงานวิจัยที่ได้รับทุน

สนับสนุนจาก สกว. หนงัสอืผลงานวจิยัเด่น สกว. ประจ�าปี ๒๕๕๙ และประจ�าปี  

๒๕๖๐ 

โดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ และรับเอกสารด้านการวิจัยที่ทาง สกว. 

จัดท�าขึ้นเพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการนิติบัญญัติ รวมท้ังแจ้งความประสงค์ให้มีการจัดหาข้อมูลเก่ียวกับงานวิจัย

ในประเด็นที่สนใจเพิ่มเติม
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ด้านการด�าเนินการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน

คณะอนกุรรมการด�าเนินการส�ารวจความคิดเหน็ของประชาชน ได้พจิารณาเหน็ว่ารฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  

พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๗ วรรคสอง ระบุว่า “...รัฐพึงจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะ

เวลาที่ก�าหนดโดยรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วย เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับให้สอดคล้องและเหมาะสม 

กับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป” จึงเห็นควรให้มีการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการติดตามประเมินผล 

ในเชิงนโยบายของภาครัฐ และการบังคับใช้พระราชบัญญัติท่ีผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และผลักดัน 

ให้เกิดการพัฒนาการส�ารวจความคิดเห็นประชาชนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในแบบการวิจัย

เชิงส�ารวจ (Opinion Research) ตามระเบียบวิธีวิจัย โดยการเก็บรวบรวมท้ังแบบลงพื้นท่ีและทางโทรศัพท์ เพื่อให้ได ้

ผลการส�ารวจที่มีคุณภาพจากมุมมองข้อเท็จจริงของประชาชน

โดยผลักดันให้มีการจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการว่าด้วยการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน (MOU) 

ระหว่างส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภากับศูนย์ส�ารวจความคิดเห็น 

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสวนดุสิตโพล  

มหาวทิยาลยัสวนดุสติ (ฉบบัที ่๒) ขึน้ เพ่ือประโยชน์ในการสนบัสนนุ 

ภารกิจการส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาต ิเมือ่วันพฤหสับดีที ่๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๑๕ - 

๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๒

ผลการด�าเนินงานส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน

การด�าเนินงานส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนในนามของ “สภาโพล” ภายใต้ความร่วมมือตามข้อตกลง ตั้งแต่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีดังนี้

๑. เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติเครื่องส�าอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�ารวจระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ 

กุมภาพันธ์ - วันจันทร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

๒. เร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติการอ�านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ส�ารวจระหว่างวันจันทร์ที่ ๒ - วันอังคารที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๑

๓. เร่ือง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด�าเนินงานตามพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างานของคน

ต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ส�ารวจระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๓ กรกฎาคม - วันศุกร์ที่ 

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

๔. เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�ารวจระหว่าง 

วันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม - วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๕. เรื่อง ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด�าเนินงานตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ  

พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�ารวจระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ด้านการก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย

คณะอนุกรรมการด�าเนินการก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย จัดให้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ

จากหลายภาคส่วนเพ่ือการก�าหนดประเด็นและแนวทางด้านการวิจัยและพัฒนาของฝ่ายนิติบัญญัติแห่งชาติในรูปของ 

แผนยทุธศาสตร์ด้านการวจิยัในประเด็นต่าง ๆ  ได้แก่ ด้านสงัคม การเมอืง และการปกครอง ด้านการแพทย์ สาธารณสขุ และ 
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การท่องเทีย่วเพือ่สขุภาพ ด้านเกษตรและอาหาร ด้านดจิทัิลและหุน่ยนต์ 

ด้านพลังงาน ด้านการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของบุคลากร

ด้านการวจิยั และประเดน็การวจิยัทีค่วรท�าการศกึษาเร่งด่วน โดยมกีาร

พิจารณาถึงประเด็นเร่งด่วนที่ควรท�าการศึกษาวิจัย ได้แก่

(๑) การวิจัยเครื่องมือ อุปกรณ์ ผลิตผลทางการเกษตร เกษตร

อุตสาหกรรม

(๒) การวิจัยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๓) การวิจัยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน ในผู้สูงอายุ  

การลดความเหลื่อมล�้าทางสังคม 

(๔) การวิจัยรับมือกับโรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ�้า 

(๕) การวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

การลดการใช้พลังงาน

(๖) การวจิยัเพือ่ต่อยอดองค์ความรู ้การน�าไปใช้ประโยชน์ในเชงิ

เศรษฐกิจและสังคม 

(๗) การสร้างความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

ด้านการเผยแพร่ผลการด�าเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา

โดยการมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการเข้าร่วมน�าเสนอผลการ

ด�าเนินงานร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ และเผยแพร่

ข้อมูลผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา

อย่างต่อเนื่อง 

โดยน�าเสนอบทบาทหน้าที่และอ�านาจของสภานิติบัญญัติ 

แห่งชาติ กลไกการด�าเนินงานของคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าท่ีส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

ความส�าคัญของการมีส่วนร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติของหน่วยงานทางวิชาการและงานวิจัย และการน�าองค์ความรู้จาก 

งานวจิยัหรอืงานทางวชิาการไปใช้ประกอบการพิจารณาตดัสนิใจในกระบวนการนติบัิญญตั ิท้ังในด้านการตรากฎหมายออกมา 

บังคับใช้ และการติดตาม ตรวจสอบ ทักท้วง ให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะในการบริหารราชการแผ่นดินและการด�าเนินงาน

ตามแนวนโยบายของรัฐบาล 
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การด�าเนินงานของคณะกรรมการวิชาการ 
ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สภานิตบิญัญตัแิห่งชาตไิด้เลง็เหน็ความส�าคญัของการสนบัสนนุกระบวนการปฏบิตังิานด้านนติบิญัญตัใิห้แก่สมาชกิ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลบนพื้นฐานทางวิชาการ โดยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

(ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย) ได้มีค�าสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ ๗๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

คนที่สอง ท�าหน้าที่เป็นประธานกรรมการวิชาการฯ มีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

รวมทัง้ข้าราชการของส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภาเป็นกรรมการ โดยม ีส�านกัวชิาการ ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ท�าหน้าที ่

เป็นฝ่ายเลขานุการฯ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

๑) ก�าหนดนโยบายและแนวทางเพื่อการพัฒนางานด้านวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๒) ส่งเสริมและจัดให้มีการด�าเนินกิจกรรมด้านวิชาการในอันท่ีจะสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติ

ให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๓) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท�างานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 

๕) ให้ส�านกัวชิาการ ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ปฏบัิตหิน้าท่ีส�านกังานเลขาธกิารสภานติบัิญญตัแิห่งชาต ิท�าหน้าที่

เป็นฝ่ายเลขานุการฯ

คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ ระหว่างวันที่ ๑ สิงหาคม 

๒๕๖๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนี้

๑.	ด้านการประชุม
คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีการประชุม จ�านวน ๖ ครั้ง 

๒.	ด้านการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการวชิาการของสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิพจิารณาเหน็ควรแต่งตัง้คณะอนกุรรมการ เพือ่สนบัสนนุภารกจิ

ด้านการตรากฎหมายและกระบวนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานกรรมการวิชาการฯ 

จึงได้มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น จ�านวน ๒ คณะ ดังนี้
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๒.๑ คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ร่างกฎหมาย ประธานกรรมการวิชาการฯ ได้มีค�าสั่งคณะกรรมการวิชาการของ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ร่างกฎหมาย  

โดยมี นายตวง อันทะไชย เป็นประธานอนุกรรมการ

 ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการฯ มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

 ๑) รวบรวมรายชื่อร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติจากแหล่งที่มาต่าง ๆ

 ๒) ด�าเนินการวิเคราะห์ร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ๓) พิจารณาก�าหนดรูปแบบ และด�าเนินการวิเคราะห์ผลกระทบของร่างกฎหมายต่อประชาชน ตลอดจน 

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายแก่คณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องและสมาชิก 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ๔) จัดให้มีการด�าเนินกิจกรรมด้านวิชาการในอันท่ีจะสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติให้แก่

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ๕) รายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ๖) ด�าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 ผลการด�าเนินการ

 คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ร่างกฎหมายได้มีการด�าเนินงานตามอ�านาจหน้าท่ี โดยได้จัดท�าโครงการจัดตั้ง 

ไลน์กรุป๊ “วเิคราะห์กฎหมายเพือ่ สนช.” เพือ่เผยแพร่สรปุประเดน็สาระส�าคญัของร่างพระราชบญัญตัเิป็นการเฉพาะ โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่เป็นช่องทางในการสนบัสนนุข้อมลูและบทวเิคราะห์ทางวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์แก่สมาชกิสภานติบิญัญตัิ

แห่งชาติในการพิจารณาร่างกฎหมายในประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญของร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณาของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยปัจจุบันไลน์กรุ๊ปดังกล่าวมีสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด จ�านวน ๑๕๕ คน 

 คณะอนุกรรมการวิเคราะห์ร่างกฎหมายได้จัดท�าข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติและได ้

เผยแพร่ผ่านทางไลน์กรุ๊ป “วิเคราะห์กฎหมายเพื่อ สนช.” ดังนี้

 ๑. ด�าเนินการวิเคราะห์ร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ รวมถึงการวิเคราะห์

ผลกระทบของกฎหมายต่อประชาชน ตลอดจนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ร่างกฎหมาย 

 ๒. จัดท�าข้อมลู “กฎหมายวนันี”้ เป็นการประสานงานเพือ่น�าข้อมลูสาระส�าคญัของร่างพระราชบัญญตัท่ีิบรรจุ

ในระเบยีบวาระการประชมุสภานติิบญัญัติแห่งชาต ิเผยแพร่ทกุวนัทีม่กีารประชมุสภานติบิญัญตัแิห่งชาตแิละมรีะเบยีบวาระ

การประชุมพิจารณาร่างกฎหมาย 

 ๓. จัดท�าข้อมูล “เกร็ดความรู้ในวงงานสภา” เป็นข้อมูลเก่ียวกับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ 

การประชุมคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมถึงข้อมูลทางวิชาการ 

ในวงงานนิติบัญญัติ เผยแพร่สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ทุกวันอังคาร 

 ๔. เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารหรือบทวิเคราะห์อื่น ๆ ที่ส�าคัญ

 ๕. ให้บริการทางวิชาการตามความต้องการของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ๖. เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านกฎหมายของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ



สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

22
6

๒.๒ คณะอนกุรรมการก�าหนดแผนการด�าเนนิงานเสรมิสร้างความรูใ้นวงงานนติบิญัญตั ิประธานกรรมการวชิาการฯ  

ได้มีค�าสั่งคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ ๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้ง 

คณะอนุกรรมการก�าหนดแผนการด�าเนินงานเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ โดยมี รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  

สูทกวาทิน เป็นประธานอนุกรรมการ ทั้งนี้ โดยให้มีอ�านาจหน้าที่ ดังนี้

 ๑) ก�าหนดกรอบแนวทางการด�าเนินกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติในคณะกรรมการวิชาการ

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 ๒) ก�ากับ ติดตามการด�าเนินงานตามแผนการด�าเนินโครงการเสริมสร้างความรู ้ในวงงานนิติบัญญัติ  

แล้วรายงานผลการด�าเนินการให้คณะกรรมการวิชาการฯ ทราบต่อไป

 ผลการด�าเนินการ

 คณะอนุกรรมการก�าหนดแผนการด�าเนินงานเสริมสร้างความรู้ในวงงานนิติบัญญัติ ในคณะกรรมการวิชาการ

ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มีผลการด�าเนินการ ดังนี้

 ๑. การประชุมคณะอนุกรรมการฯ จ�านวน ๕ ครั้ง

 ๒. จัดท�าแผนการด�าเนินงานของคณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๒

 ๓. การสร้างเครือข่ายกับองค์กรอื่นเพื่อร่วมจัดโครงการหรือกิจกรรมด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แก่ สถาบันพระปกเกล้า และสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า
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๓.	ด้านการจัดสัมมนาวิชาการ
คณะกรรมการวิชาการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้มีการจัดท�าโครงการและกิจกรรมด้านวิชาการในอันที่จะ

สนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานด้านนิติบัญญัติของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังนี้

- โครงการสัมมนาเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา” เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ นาฬิกา  

ณ ห้องเทวกรรมรงัรกัษ์ ชัน้ ๒ สโมสรทหารบก (ถนนวภิาวดรีงัสติ) จดัโดยคณะกรรมการวชิาการของสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ  

ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์ นิด้า

๔.	ด้านการจัดท�าเอกสารทางวิชาการ
คณะกรรมการวชิาการของสภานิติบญัญัติแห่งชาต ิได้จดัท�าเอกสารทางวชิาการ เพือ่เป็นข้อมลูสนบัสนนุกระบวนการ

นิติบัญญัติแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมาธิการ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ความรู้และผลงานด้านการ 

ตรากฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้แก่

๑. หนังสือ เร่ือง “รวมสรุปสาระส�าคัญของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�าปี  

พ.ศ. ๒๕๕๙”

๒. หนังสือ เร่ือง “รวมสรุปสาระส�าคัญของกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�าปี  

พ.ศ. ๒๕๖๐”

๓. รายงานสรุปผลการสัมมนา เรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา”



สรุปผลงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

22
8

โครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น  
หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น�า 

นักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม”

สภานิตบิญัญติัแห่งชาติได้เลง็เหน็ความส�าคญัของประชาชนทกุคน ทีจ่�าเป็นต้องรูแ้ละเข้าใจในระบอบประชาธปิไตย 

พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างถูกต้องและมีคุณภาพ จึงได้จัดโครงการเสริมสร้าง 

ความพร้อมแก่ท้องถิ่น หลักสูตร “กระบวนการเสริมสร้างผู้น�านักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 

ประการแรก เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่และอ�านาจของ

สภานิตบิญัญัตแิห่งชาติ ประการทีส่อง เพือ่ให้สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาตไิด้พบปะกบัประชาชนกลุม่เป้าหมายในท้องถิน่ 

ในการรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะของประชาชนเพื่อน�ามาด�าเนินการตามบทบาทหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ต่อไป และประการที่สาม เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างเครือข่ายเข้มแข็งภาคประชาชนของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีการจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ จ�านวน ๘ ครั้ง หลังจากนั้น

ได้ด�าเนินการจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายในโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นหลักสูตร 

“กระบวนการเสรมิสร้างผู้น�านกัประชาธปิไตยแบบมส่ีวนร่วม” ซึง่กลุม่เป้าหมายเป็นผูผ่้านการอบรมโครงการเสรมิสร้าง 

ความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูสอนสังคมศึกษา ครู/บุคลากรการศึกษานอกระบบและ 

การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) สื่อมวลชน ทนายความ ผู้บริหารท้องถิ่น (นายก/ประธาน/สมาชิก) ผู้ปกครองท้องที่ 

(ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน) ศิลปินพื้นบ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)/ผู้น�าอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้น�า อช.)/

อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) รวมทั้งสิ้น ๘ ครั้ง มีผู้ผ่านการอบรมตามโครงการฯ ทั้งสิ้น จ�านวน ๙๘๔ คน  

หลังจากการจัดโครงการฯ ดังกล่าวเสร็จสิ้นได้ด�าเนินการคัดเลือกผู้ผ่านการอบรมท่ีมีผลงานโดดเด่นเป็นรูปธรรมชัดเจน  

และได้น�าความรู้ไปเผยแพร่และต่อยอดไปยังชุมชนต่าง ๆ มาเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๘ 

กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว และอาคารรัฐสภา เพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้น�านักประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง  

มีองค์ความรู้ และเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้น�าที่สามารถน�ากลับไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการท�างานเพื่อส่วนรวม
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การจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ด�าเนินการจัดโครงการฯ โดยมี 

กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นายก/สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ (ก�านัน/ผู้ใหญ่บ้าน) อาสาสมัคร 

สาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.)/ผูน้�าอาสาพฒันาชุมชน (ผูน้�า อช.)/อาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) สือ่มวลชน 

ศิลปินพื้นบ้าน ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูสอนสังคมศึกษา ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

ทนายความยวุชนประชาธปิไตย/ผูท้ีเ่คยเข้ารบัการศกึษาในโรงเรยีนกองทนุการศกึษา โดยได้ด�าเนนิการจดัโครงการเสรจ็สิน้ 

จ�านวน ๕ ครั้ง ครั้งละ ๑๓๐ คน ได้แก่

ครั้งที่ ๑ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมน�้าทองน่าน จังหวัดน่าน (กลุ่มเป้าหมายจาก

จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่)

ครั้งที่ ๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอ็มเจเดอะมาเจสติค จังหวัดสกลนคร  

(กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดสกลนคร และจังหวัดมุกดาหาร)

ครั้งที่ ๓ จดัขึน้ระหว่างวนัที ่๒๖ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมทนิดิ ีแอท ระนอง จงัหวดัระนอง (กลุม่เป้าหมาย

จากจังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี)

ครั้งที่ ๔ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงแรมตราดซิตี้ จังหวัดตราด (กลุ่มเป้าหมายจาก

จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี)

ครั้งที่ ๕ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย  

(กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา)

ส�าหรับการจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ซึ่งอยู่ในระหว่างการด�าเนินการจัดโครงการฯ จ�านวน  

๒ ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ ๖ จะจัดขึ้น ณ จังหวัดศรีสะเกษ (กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดสุรินทร์) และครั้งที่ ๗  

จะจัดขึ้น ณ จังหวัดนครสวรรค์ (กลุ่มเป้าหมายจากจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดสิงห์บุรี)
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ทั้งนี้ จากการประเมินผลการจัดโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่นฯ ท�าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาทหน้าท่ี 

และอ�านาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมาธิการ สาระส�าคัญของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ตลอดจนกระบวนการ

ออกเสียงประชามติและค�าถามเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีกท้ังยังเป็นโอกาสอันดีท่ีสมาชิกสภานิติบัญญัติ 

แห่งชาติจะได้พบปะกับประชาชนอย่างใกล้ชิด เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติกับภาคประชาชนต่อไป
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โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
บทบาทหน้าที่และอ�านาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาต ิ

สู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจ�าลองสัญจร)

สภาจ�าลองสัญจร หรือโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาทหน้าท่ีและอ�านาจของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เริ่มจัดสภาจ�าลองสัญจร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทบาทหน้าที่และ

อ�านาจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชน เสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ปลูกฝังทัศนคติ  

ภาพลักษณ์ที่ดีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนผ่านกิจกรรม “สภาจ�าลอง” โดยสถาบัน 

การศกึษาต่าง ๆ  ทัง้ในกรงุเทพมหานครและต่างจังหวดัเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมท้ังลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอื 

ในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขกับสถาบันการศึกษา (MOU) รวมทั้งสิ้น ๗๘ สถาบัน ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น ๓๖,๔๑๐ คน
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ช่วงที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ - เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒) ส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภาได้จัดกิจกรรมสภาจ�าลองสัญจร ให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จ�านวน ๑๖ สถาบัน มีเยาวชนเข้าร่วม
โครงการฯ จ�านวน ๖,๒๗๒ คน ผลการประเมินความคิดเห็นผู้เข้ารับการอบรมพบว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้รับประโยชน์
จากการเข้าร่วมโครงการฯ โดยเฉลี่ยร้อยละ ๘๒.๙๓ อยู่ในระดับมาก และหลังจากเข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชาเฉลี่ยร้อยละ ๘๖.๑๑ อยู่ในระดับมากท่ีสุด อีกท้ังผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้ทดสอบความรู้เก่ียวกับวัฒนธรรม
ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข บทบาทหน้าที่และอ�านาจของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ/วุฒิสภา โดยเฉลี่ยร้อยละ ๙๐.๕๗ ซึ่งการจัดสภาจ�าลองสัญจรในแต่ละปีท�าให้เยาวชนเข้าใจ
บทบาทอ�านาจหน้าทีข่องสภานติิบญัญัติแห่งชาติเพิม่มากขึน้และเป็นเครอืข่ายเยาวชนทีเ่ข้มแขง็ของสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 
ในการพัฒนาประชาธิปไตยของชาติ

ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในองค์ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทยและบทบาทอ�านาจหน้าที่ของ
สภานิตบิญัญัตแิห่งชาตอิย่างต่อเนือ่ง และเสรมิสร้างทกัษะการเผยแพร่ความรูสู้ร่ะดบัเยาวชน ส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา
จึงมีแผนด�าเนินโครงการฯ ในช่วงที่ ๒ เดือนมิถุนายน - เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั้งใน
กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จ�านวน ๑๔ สถาบัน และในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ สถาบันการศึกษาที่ร่วมลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงร่วมกันจะเข้าร่วม “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสภาจ�าลอง เพื่อการเรียนรู้ระบบ
งานรัฐสภา ประจ�าปี ๒๕๖๒” ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน 
ซึง่เป็นอาจารย์ทีรั่บผดิชอบสอนวชิาสงัคมศึกษาหรอืกจิกรรมการเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกบัการเมอืงการปกครอง และนกัเรยีน/
นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ผ่านกิจกรรมโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองและบทบาทอ�านาจ
หน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจ�าลองสัญจร) และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงฯ 
ร่วมกัน และสถาบันการศึกษาที่ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ และร่วมส่งโครงการ/กิจกรรมเสนอขอรับการสนับสนุนเงินรางวัล 
ประเภทการประกวดการจดักจิกรรมประชาธปิไตยในโรงเรยีน ซึง่จะเป็นการสมัมนาครัง้ส�าคญัทีจ่ะได้ร่วมกนัคดิ ร่วมกนัท�า 
และต่อยอดการพัฒนาประชาธิปไตยให้เกิดผลต่อเยาวชนมากขึ้น



ประจ�าปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

233

โครงการสมัมนาเชงิปฏบิติัการเครอืข่ายเยาวชนสภาจ�าลองฯ ในครัง้นี ้เป็นความมุง่มัน่ในการเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วม 

ทางการเมืองให้แก่เยาวชนให้มีการจัดกิจกรรมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ และร่วมเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่  

ขยายผล และการเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบงานรัฐสภา สภานิติบัญญัติแห่งชาติและการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งคาดหวังว่าจะท�าให้เกิดความร่วมมืออย่างยั่งยืนและ 

เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติต่อไป



ประมวลภาพกิจกรรม

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๗ส่วนที่

n L a
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กิจกรรมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
(สิงหาคม ๒๕๖๑ - เมษายน ๒๕๖๒)

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

คณะกรรมการโครงการพลกิฟ้ืนคนืป่าชายเลนสูธ่รรมชาต ิเพือ่น้อมร�าลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ร่วมกับศูนย์การทหารม้าจังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม “ปั่นปลูกป่า”  

เพื่อรณรงค์สนับสนุนโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติฯ โดยมี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ คนที่สอง เป็นประธานในพิธีและปล่อยขบวนนักปั่นจักรยาน ณ อ�าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

นายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั รองประธานสภานติบัิญญตัแิห่งชาต ิคนทีห่นึง่ รกัษาราชการแทนประธานสภานติบัิญญตัิ

แห่งชาต ิน�าสมาชิกสภานติิบญัญติัแห่งชาติ และคณะผูบ้รหิารส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา ปฏบัิตหิน้าท่ีส�านกังานเลขาธกิาร

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร
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วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ๗๖ จังหวัด ณ รัฐสภา โดยมี 

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 

รองประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิคนทีห่นึง่ กล่าวรายงาน และนายพรีะศกัดิ ์พอจติ รองประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาติ 

คนที่สอง กล่าวถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการฯ

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดแถลงผลงาน ๔ ปี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อเป็นการรายงานผลการด�าเนินงานของ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติในด้านต่าง ๆ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนท่ีหนึ่ง พร้อมด้วยประธานคณะกรรมาธิการสามัญ

ประจ�าสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้ง ๑๖ คณะ และคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  

เข้าร่วมแถลงผลงานและตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ อาคารรัฐสภา ๑ กรุงเทพมหานคร
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วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีบ�าเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ครบรอบ ๒ ปี และเพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธาน 
ในพิธี และมีนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน
สภานิตบิญัญัตแิห่งชาต ิคนทีส่อง สมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิคณะผูบ้รหิารและข้าราชการส�านกังานเลขาธกิารวฒุสิภา 
ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมในพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ๒ กรุงเทพมหานคร

โอกาสน้ี คณะกรรมการด�าเนินโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดกิจกรรมรณรงค์และ 
ปฏิบัติการจิตอาสา “เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ ๔ ณ บริเวณชุมชนวัดนรนาถสุนทริการาม และชุมชนวัดอินทร์

วันที่ ๒๐ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

สภานิติบัญญัติแห่งชาติจัดโครงการสัมมนาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๖๑ ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์  
เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง  
ในฐานะประธานกรรมการจดัโครงการสมัมนาสมาชกิสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิประจ�าปี ๒๕๖๑ เป็นประธานเปิดการสมัมนา  
และพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะรองประธานกรรมการจัดโครงการฯ กล่าวรายงาน 

โอกาสนี้ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เดินทางศึกษาดูงานโดยแบ่งเป็น ๒ คณะ เพื่อศึกษาดูงานในพื้นที่  
โดยคณะที ่๑ ศกึษาดูงานและรบัฟังสรปุผลการด�าเนนิงานของศนูย์การเรยีนรูโ้ครงการตามแนวพระราชด�ารฯิ คลองภกัดรี�าไพ  
ต�าบลจนัทนมิติ อ�าเภอเมอืงจนัทบรุ ีจงัหวดัจนัทบรุ ีและคณะที ่๒ ศกึษาดงูาน และรบัฟังสรปุผลการด�าเนนิงานของศนูย์พฒันา 
ไม้ผลตามพระราชด�าริ ณ ศูนย์พัฒนาไม้ผลตามพระราชด�าริ ต�าบลท่าหลวง อ�าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 
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วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมพิธีบ�าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร�าลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ 

พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยม ีศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร วชิิตชลชัย ประธานสภานติบัิญญตัแิห่งชาติ  

ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ๕๗๐ รูป ณ พระลานพระราชวังดุสิต และร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมร�าลึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

คณะกรรมการสวัสดิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรมดินเนอร์ทอล์ก (Dinner Talk) “ก้าวต่อไป 

ของประเทศไทย” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาต ิเป็นประธานเปิดงาน และนายประเสรฐิ บุญสมัพนัธ์ ประธานจดักจิกรรมดนิเนอร์ทอล์ก ในคณะกรรมการสวสัดกิาร 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวต้อนรับ โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนท่ีหนึ่ง  

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมงานในครั้งนี้

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บรรยายภาพรวม เรื่อง “ก้าวต่อไปของประเทศ” 

และนายกอบศักด์ิ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี บรรยายเรื่อง “เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับ 

การพัฒนาเศรษฐกิจไทย”
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วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

คณะกรรมการบรูณาการ ประสานงานกรณกีูช้พีฉกุเฉนิ สภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิร่วมกบัห้างสรรพสนิค้าวอเตอร์เกท  

พาวลิเล่ียน และกลุม่เพือ่นแทก็ซีไ่ทยอนิเตอร์เพือ่การท่องเทีย่ว จดัอบรมให้ความรูก้ารปฐมพยาบาลเบือ้งต้น การช่วยฟ้ืนคนืชพี  

(CPR) และเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และมอบรางวัลในโครงการ “เสริมสร้างจิตส�านึกการใช้รถใช้ถนน 

จากคลิป VDO” โดยมี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนท่ีหนึ่ง เป็นประธานในพิธี  

ณ ลานห้างสรรพสินค้าวอเตอร์เกท พาวิลเลี่ยน กรุงเทพมหานคร 

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

คณะกรรมการโครงการประกวดออกแบบสตกิเกอร์ไลน์ รณรงค์ยตุคิวามรนุแรงต่อเดก็ สตร ีและบคุคลในครอบครวั 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และ 

บคุคลในครอบครวั และมอบประกาศเกยีรติคุณแด่บคุคลผูอ้ทุศิตนเพือ่การยตุคิวามรนุแรงในสงัคม โดยม ีศาสตราจารย์พเิศษ 

พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี และนางสุวรรณี สิริเวชชะพันธ์ ประธาน 

กรรมการฯ กล่าวรายงาน ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ กรุงเทพมหานคร
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วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน 

สภานิตบิญัญัตแิห่งชาติ คนทีห่นึง่ นายพรีะศกัด์ิ พอจติ รองประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิคนทีส่อง สมาชกิสภานติบิญัญตัิ

แห่งชาติ พร้อมด้วย นายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะผู้บริหาร  

และข้าราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้น�าผ้าพระกฐิน 

พระราชทานในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” ไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จ�าพรรษา ณ วัดนรนาถสุนทริการาม  

แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

สภานิตบัิญญติัแห่งชาติ โดยคณะกรรมการโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิของสภานติบัิญญตัแิห่งชาต ิรวบรวมกฎหมายที่

สนบัสนนุในโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ได้จดังานแถลงข่าวเปิดตวัหนงัสอื “ศาสตร์พระราชา : ผูน้�าโลกในการพฒันา 

อย่างยัง่ยนื รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด�าร ิในพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช  

บรมนาถบพิตร” ฉบับภาษาอังกฤษ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมการโครงการฯ และนายตวง อันทะไชย  

ประธานคณะอนุกรรมการด�าเนินงานจัดการแถลงข่าว ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ 

กรุงเทพมหานคร
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วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วชิติชลชยั ประธานสภานติบัิญญตัแิห่งชาต ิน�าสมาชิกสภานติบัิญญตัแิห่งชาต ิวางพานพุม่ 

ดอกไม้ในนาม “สภานิติบัญญัติแห่งชาติ” และนายนัฑ ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าท่ีเลขาธิการสภานิติบัญญัติ 

แห่งชาติ น�าคณะผู้บริหารและข้าราชการส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าท่ีส�านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ วางพานพุ่มดอกไม้ในนาม “ส�านักงานเลขาธิการวุฒิสภา” ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

สภานิตบิญัญติัแห่งชาติ ได้จดั “โครงการประกวดผลงาน เรือ่ง “ความด”ี ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” หรือ D7Days “ท�าดี ท�าได้ทุกวัน” รอบชิงชนะเลิศ โดยมี นายสุรชัย  

เล้ียงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนท่ีหนึ่ง เป็นประธานในพิธีตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศ 

และพิธีประกาศผลและมอบรางวัล ครู D7Days ส�านึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย ณ ห้องประชุมรัฐสภา 

กรุงเทพมหานคร



ประจ�าปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

243

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

คณะกรรมการด�าเนนิโครงการจิตอาสาเพือ่สงัคม สภานติบัิญญตัแิห่งชาต ิจดักจิกรรมรณรงค์และปฏบัิตกิารจติอาสา  

“เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” ครั้งที่ ๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณด้านข้าง 

อาคารรัฐสภา ๑ กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒ 

ศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร วชิติชลชยั ประธานสภานติบัิญญตัแิห่งชาต ิเป็นประธานในพธิบีวงสรวงอญัเชิญพระบรมรปู 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปบูรณะซ่อมแซม ณ ส�านักช่างสิบหมู่ อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

และพิธีบวงสรวงพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง และพระภูมิชัยมงคล อัญเชิญไป ณ สถานที่จัดเตรียมไว้ 

โดยพธิดีงักล่าวจดัขึน้ ณ ลานพระบรมราชานสุาวรย์ีพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั หน้าอาคารรฐัสภา กรงุเทพมหานคร
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วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

มอบเงนิจากสภานติิบญัญติัแห่งชาติ จ�านวน ๖๓,๐๐๐ บาท ให้แก่สภาเดก็และเยาวชนแห่งประเทศไทย เพือ่น�าไปฟ้ืนฟพูืน้ที ่

ที่ได้รับผลกระทบจากพายุปาบึก ณ อาคารรัฐสภา ๑ กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในคณะกรรมการด�าเนินโครงการ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมกับส�านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และมูลนิธิ

สรา้งสรรคเ์ด็ก จดัโครงการยกย่องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลทีท่�างานอทุิศตนเพือ่ผู้ด้อยโอกาสในสังคม พร้อมจัดพิธีมอบรางวัล 

“จิตอาสาดีเด่น : พลังความดีเพื่อแผ่นดิน” ณ อาคารรัฐสภา ๒ กรุงเทพมหานคร
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วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ 

คณะกรรมการด�าเนนิโครงการจิตอาสาเพือ่สงัคม สภานติบัิญญตัแิห่งชาต ิจดักจิกรรมรณรงค์และปฏบัิตกิารจติอาสา  

“เราท�าความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี 

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วชิติชลชยั ประธานสภานติบิญัญตัแิห่งชาต ิเป็นประธานในพธิ ีและมนีายสรุชยั เลีย้งบญุเลศิชยั  

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และข้าราชการของส�านักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา และส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร บุคลากรในวงงานรัฐสภา และสื่อมวลชนประจ�ารัฐสภา  

ร่วมกิจกรรมบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณรัฐสภา กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒ 

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการ

ส�านักงานเลขาธกิารวฒุสิภา ร่วมพธิมีหามงคลบ�าเพญ็กศุลอทุศิถวายพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั พระบาทสมเดจ็ 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ พระลาน

พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
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วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยคณะกรรมการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชนินีาถ ในรชักาลที ่๙ ได้จดัพธิมีอบประกาศเกยีรตคิณุให้แก่ผูส้นบัสนนุการด�าเนนิโครงการฯ โดยม ีศาสตราจารย์พเิศษ 

พรเพชร วชิติชลชัย ประธานสภานิติบญัญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพธิมีอบประกาศเกยีรตคิณุ และมพีลโท ชยัยทุธ พร้อมสขุ  

ประธานคณะกรรมการฯ และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ร่วมในพิธี 
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