
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

 

   วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชุดที่  25 ปีที่  4 ครั้งที่  20 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ   ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าที่ประธานการประชุม 
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

(1) กระทู้ถาม      
1.1  กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

         1.1.1 กระทู้ถาม เรื่อง แนวปฏิบัติ เรื่องธรรมภิบาลของมหาวิทยาลัยที่ มี 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  (ส านักงาน ป.ป.ช.) ไม่ผ่านเกณ ฑ์  
โดย ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท   
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
    เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ติดภารกิจส าคัญ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน      
 

    1.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง การเปลี่ยนป้ายสถานีกลางบางซื่อไม่มีความเหมาะสม 
กับงบประมาณ โดย นายจิรัฏฐ์  ทองสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกล  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
    ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านคิดว่างบประมาณในการเปลี่ยนป้าย
สถานีกลางบางซื่อมีความเหมาะสมหรือไม่ และเหตุใดจึงต้องตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว  
โดยใช้ระยะเวลาถึง 15 วัน และเหตุใดจึงต้องเปลี่ยนชื่อสถานีกลางบางซื่อ ภายหลังที่มีการจัดท าป้ายชื่อ 
ถาวรเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งเหตุใดการรถไฟแห่งประเทศไทยจึงจัดจ้างบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์  
คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) ทั้งที่เพ่ิงแพ้คดีความที่มีการฟ้องร้องกันเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2565  
เป็นมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท  
       นายศักดิ์สยาม  ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ตอบกระทู้ถามว่า 
กระทรวงคมนาคมได้รับการชี้แจงจากการรถไฟแห่งประเทศไทยว่า ได้ด าเนินการว่าจ้างติดตั้งชื่อสถานีรถไฟ 
“สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์” มูลค่าจ านวน 33.169 ล้านบาท ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ติดตามตรวจสอบ
ขั้นตอนการด าเนินโครงการ ปริมาณงาน และข้อเท็จจริงอ่ืน ๆ ตามที่สมาชิกฯ ได้สอบ ถามมา ส าหรับ 
การก่อสร้างระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต รวมสถานีรถไฟกลางบางซื่อ และโครงการ
ก่อสร้างระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน โดยเริ่มต้นโครงการตั้งแต่ปี 2550 และเปิด 
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ใช้งานเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งมีการสร้างสถานีรถไฟซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของการขนส่ง 
ทางรถไฟของประเทศ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ กระทรวงคมนาคมได้พิจารณาแล้วว่า ที่ผ่านมาระบบขนส่ง
สาธารณะขนาดใหญ่ที่ให้บริการกับประชาชนในปัจจุบัน ทุกโครงการจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน
ชื่ออันเป็นมงคลนาม และถือเป็นมิ่งมงคลแก่หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ใช้บริการ กระทรวง
คมนาคมจึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการและการบริหารโครงการระบบ
รถไฟชานเมืองสายสีแดง และสถานีกลางบางซื่อ ด าเนินการขอพระราชทานชื่อโครงการดังกล่าวและพิธีการ  
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ก่อนที่จะมีการเปิดให้บริการ และได้มีหนังสือถึงส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีขึ้นกราบบังคมทูลพระกรุณาพระทานชื่อ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ต่อมากระทรวงคมนาคม
ได้รับหนังสือจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 กันยายน 2565 พระราชทานชื่อ วันที่ 5 ตุลาคม 
2565 กระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยติดตั้งชื่อพระราชทานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
บริเวณโดมด้านหน้าฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก จ านวน 2 ชุด โดยออกแบบตัวอักษรภาษาไทย “สถานีกลาง
กรุงเทพอภิวัฒน์” ขนาดสูง 3 เมตร กว้าง 2.6 เมตร หนา 40 เซนติเมตร ตัวอักษรภาษาอังกฤษ “Krung 
Thep Aphiwat Central Terminal” ขนาดสูง 2.1 เมตร กว้าง 2.2 เมตร หนา 40 เซนติเมตร ผลิตตัวอักษร
ด้วยอะคริลิคสีขาวนม ยกขอบ และซ่อนไฟด้านหลัง ทั้ งนี้  การรถไฟแห่งประเทศไทยได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานและก าหนดราคากลางโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อ 
เป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งมีวิศวกรใหญ่  
ฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้างเป็นประธาน พร้อมคณะกรรมการอีก 9 คน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565  
และต่อมาการรถไฟฯ ได้รายงานว่าการติดตั้งดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการรื้อถอนกระจกและเหล็กอะลูมิเนียม 
รับน้ าหนัก ความยาวจุดละ 60 เมตร ซึ่งต้องมีการปรับปรุงแก้ไขจากการก่อสร้างเดิมเป็นจ านวนมาก และได้มี 
การประมาณราคาโดยบริษัทที่ปรึกษาและมีคณะกรรมการก าหนดราคางาน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน  
คือ 1. งานโครงสร้างวิศวกรรม ซึ่งเป็นการรื้อถอนที่ต้องใช้รถเครนขนาดใหญ่ในการด าเนินการไม่น้อยกว่า  
จุดละ 3 ตัว เป็นงบประมาณ 6.228 ล้านบาท 2. งานด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นการติดตั้งกระจกใหม่  
งานติดตั้งโครงอะลูมิเนียม งานติดตั้งป้ายและตราสัญลักษณ์ของการรถไฟฯ จ านวน 2 ชุด เป็นงบประมาณ 
24.394 ล้านบาท 3. งานออกแบบรายละเอียดพร้อมรายการค านวณ เป็นงบประมาณ 2.92 ล้านบาท  
4. งานติดตั้งรื้อถอนกระจกระหว่างรอการติดตั้งวัสดุใหม่ เป็นงบประมาณ 1.627 ล้านบาท ท าให้โครงการนี้ 
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 33.169 ล้านบาท  
      ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้ก าหนด TOR ให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงเห็นสมควรที่จะมีการจัดจ้างแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีเหตุผล
เนื่ องจากการด าเนินโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบกับโครงการเดิม จึ งจ าเป็นต้องด าเนินการ  
แบบเฉพาะเจาะจง เมื่อการรถไฟฯ ได้รายงานการด าเนินการมายังกระทรวงคมนาคม และตนได้รับฟังข่าวสาร
จากสื่อมวลชนและพ่ีน้องประชาชน ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการก่อสร้างในโครงการปรับปรุงป้ายชื่อสถานีกลางบางซื่อเป็นสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 
และตราสัญลักษณ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 4 มกราคม 
2566 และจะทราบผลการพิจารณาภายใน 15 วัน โดยมีรองปลัดกระทรวงคมนามเป็นประธาน และมีอธิบดี
กรมการขนส่งทางรางเป็นรองประธาน และผู้แทนจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ร่วมกันตรวจสอบเพ่ือให้เกิด  
ความชัดเจนโปร่งใสต่อไป ทั้งนี้ ขอยืนยันว่ากระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะตรวจสอบไปพร้อมกับสมาชิกฯ  
ทุกท่านเพ่ือให้โครงการนี้เกิดความโปร่งใส 
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      ส าหรับประเด็นเรื่องการเปลี่ยนชื่อนั้น เป็นธรรมเนียมปฏิบัติไม่ใช่ความต้องการ 
ของตนแต่อย่างใด และมีการด าเนินการโครงการเช่นเดียวกันตั้งแต่ในอดีตมาจนถึงปัจจุบัน เช่น สนามบิน
หนองงูเห่า เปลี่ยนชื่อเป็นสนามบินสุวรรณภูมิ นอกจากนี้  สถานที่ส าคัญของทางราชการอีกหลายแห่ง 
ก็ด าเนินเช่นเดียวกัน ส่วนประเด็นการด าเนินคดีระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและบริษัท ยูนิค  
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด (มหาชน) ปัจจุบันยังไม่ถึงที่สุด และขอให้สมาชิกฯ ศึกษากฎหมาย 
ให้ดีว่าในการช าระเงินให้กับผู้รับจ้างต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ซึ่งตนได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเรื่องที่มี
การฟ้องร้องด าเนินคดีกันอยู่นั้นไม่สามารถช าระเงินได้ และอยู่ในขั้นการยื่นอุทธรณ์ต่อศาล 
 

   1.1.3 กระทู้ถาม เรื่อง เงินนิตยภัตของพระภิกษุสงฆ์เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจ
ของพระภิกษุสงฆ์ที่บริหารศาสนกิจของพระพุทธศาสนาโดย นายนิยม  เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 
    จากกรณีที่พระครูสุตญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุเจติยาราม รัฐฟลอริด้า 
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นพระธรรมทูตต่างประเทศรุ่นแรก ไม่ได้รับเงินนิตยภัตมาเป็นเวลา 1 ปี 3 เดือน 5 วัน แล้ว
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 โดยได้มีการร้องเรียนไปยังส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งได้รับการบ่ายเบี่ยง 
โดยส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ค าตอบว่า เงินนิตยภัตที่เคยได้รับนั้นได้โอนย้ายไปให้พระภิกษุ 
รูปอ่ืนแล้วจึงไม่สามารถจ่ายเงินดังกล่าวได้ และเมื่อสอบถามไปอีกครั้งก็ได้รับค าตอบว่า ได้โอนเงินดังกล่าว 
ไปให้กระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ เงินนิตยภัตเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ 
ก็ได้มีการถวายต่อเนื่อง แต่เดิมชื่อว่า เบี้ยหวัด ถวายเป็นรายปี ในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น นิตยภัต 
ถวายเป็นรายเดือน โดยเงินเดือนพระ “อัตรานิตยภัต” เริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ซึ่งเป็นเงินเดือนพระ 
ที่ ได้รับสมณศักดิ์ ระดับตั้ งแต่  พระเลขาธิการ พระสังฆาธิการ พระ เปรียญธรรม 9 ประโยค ขึ้นไป  
เริ่มต้นประมาณ 1,200 บาท ในระดับชั้นเลขานุการ เจ้าคณะต าบล จนถึงระดับสมเด็จพระสังฆราชเจ้า  
จะได้รับเงินนิตยภัต ประมาณ 37,700 บาท โดยปัจจุบันต าแหน่งที่จะได้รับเงินนิตยภัตมีเพียง 76 ต าแหน่ง
เท่านั้น ซึ่งเป็นเวลา 11 ปีแล้ว ที่เงินนิตยภัตนี้ไม่มีการปรับขึ้น โดยในฐานะที่ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี  จึงขอสอบถามว่า เหตุใดพระครูสุตญาณวิเทศ เจ้าอาวาส 
วัดมหาธาตุเจติยาราม รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในทวีปยุโรป อเมริกา เอเชีย 
จ านวนกว่า 100 รูป และอยู่ในประเทศไทยอีกประมาณ 10,000 รูป ไม่ได้รับเงินนิตยภัตตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2564   
     นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ได้รับมอบหมายให้ตอบ 
กระทู้ถามว่า เงินนิตยภัตเปรียบเสมือนเงินทุกเดือนที่พระภิกษุสงฆ์จะได้รับตามกรอบอ านาจหน้าที่   
ซึ่งมีในบัญชีทั้งหมด 48,439 รูป เป็นเงินงบประมาณประจ าปีจ านวนทั้งสิ้น 1,318,729,200 บาท มีผู้ที่ได้รับ 
การจัดสรรแล้วมีจ านวน 44,466 รูป เป็นเงิน 1,235,163,600 บาท แล้วยังมีพระที่อยู่ในบัญชีที่รอรับ 
การจัดสรรนิตยภัตอีก 3,973 รูป เนื่องจากเงินที่รับการจัดสรรไม่เพียงพอจึงต้องรอรับการจัดสรร ทั้งนี้  
บางครั้งพระภิกษุสงฆ์ไม่ได้มารับหรือไม่ได้แจ้งยืนยันสิทธิในการรับเงินเพราะเงินนิตยภัตเมื่อไม่ได้แจ้ง  
ทางส านักงบประมาณจึงพยายามตัดเงินนิตยภัตเนื่องจากมีผู้มารับไม่ครบ ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้อง 
ตั้ งกฎระเบียบในการรับ เงินนิตยภัตคือพระภิกษุที่ มีสิทธิ ได้รับ เงินดังกล่าวต้องแจ้งความประสงค์ 
ในปีงบประมาณนั้นไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม หากไม่แจ้งถือว่าสละสิทธิ เพ่ือไม่ให้เป็นปัญหาต่องบประมาณ 
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ที่ รัฐบาลจัดสรรไว้ โดยมีพระภิกษุสงฆ์หลายรูปสละสิทธิไม่รับ เงินนิตยภัต เป็นจ านวนมาก ส าหรับ 
พระครูสุตญาณวิเทศที่ได้ร้องเรียนมานั้น ในปี 2564 และ 2565 ท่านก็ไม่ได้รับเงินนิตยภัตเช่นกันเพราะไม่ได้
แจ้ง ซึ่งเงินที่พระภิกษุสงฆ์ไม่ได้มารับหรือไม่ได้แจ้งยืนยันสิทธินั้น จะน ามาจัดสรรให้กับพระภิกษุสงฆ ์
ที่รอรับเงินนิตยภัต นอกจากนี้ ในแต่ละปีจะมีการตั้งวัดใหม่ประมาณ 500 แห่ง ท าให้ต้องมีเงินนิตยภัตเพ่ิมขึ้น
อีกโดยที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ และยังมีพระภิกษุสงฆ์ที่ขยับฐานะขึ้นมารับอีกเป็นพันรูปต่อปี มีพระภิกษุสงฆ์ 
ที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สมณศักดิ์ อีกเป็นพันรูปที่ยังไม่ได้เตรียมงบประมาณไว้  มีพระภิกษุสงฆ์ 
ที่สอบเปรียญ 9 ประโยคท่ีเพ่ิมข้ึนมาในปีนี้อีกประมาณ 60 รูป  
 

        1.2 กระทู้ถามท่ัวไป  
    1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาค่าไฟฟ้าราคาแพง และการปรับโครงสร้าง 
การบริหารจัดการไฟฟ้าของประเทศ โดย นายมานพ  คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
     เนื่องจากสถานการณ์ค่าครองชีพของประชาชนในปัจจุบันมีการปรับตัวสูงขึ้น 
กระทบกับการด าเนินชีวิตของพ่ีน้องประชาชนในสภาวะที่ เศรษฐกิจหดตัว ซึ่งปัจจัยหนึ่งมาจากการปรับตัวขึ้น
ของค่าไฟฟ้า ด้วยเหตุผลว่า ก๊าซธรรมชาติขาดแคลน จึงมีการน าเข้า LNG มากขึ้น จากข้อมูลเพ่ิมเติมพบว่า 
ราคาต้นทุนก๊าซจากอ่าวไทยนั้นมีราคาที่ถูกอยู่ที่ 2 - 3 บาทต่อหน่วย และราคาก๊าซน าเข้า หรือ LNG นั้น 
มีแนวโน้มที่จะมีราคาแพงต่อเนื่องอยู่ที่ 10 บาทต่อหน่วย จึงสอบถามว่าก๊าซในอ่าวไทยเพียงพอที่จะใช้ 
ในการผลิตไฟฟ้าในประเทศหรือไม่ โดยข้อมูลครึ่งปีแรกของปี 2565 จากกระทรวงพลังงานยืนยันว่า ปริมาณ
ความต้องการใช้ก๊าซในการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 2,600 ล้านลูกบาศก์ฟุดต่อวัน ซึ่งข้อมูลการผลิตก๊าซจากอ่าวไทยนั้น
มีการผลิตได้ถึง 2,756 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งแสดงว่าก๊าซจากอ่าวไทยที่มีราคาถูก 2 บาทต่อหน่วยนั้น
เพียงพอกับการผลิตไฟฟ้าใช้ในประเทศ จึงขอสอบถามถึงมาตรการหรือขั้นตอนในการปรับโครงสร้างพลังงาน
ไฟฟ้าที่จะท าให้ราคาไฟฟ้าถูกลง และแผนหรือแนวทางในการสร้างพลังงานไฟฟ้าสะอาด 
    นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน ตอบกระทู้ถามว่า เรื่องค่าบริการรายเดือนเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
(กกพ.) ซึ่งเรื่องนี้ได้มอบหมายให้ กกพ. ดูเรื่องต้นทุนของค่าใช้จ่ายว่าเกิดขึ้นจริงหรื อไม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริการและการคิดค านวณจากปริมาณการใช้ไฟฟ้าร่วมด้วย นอกจากนี้ ยังมีเรื่องการบ ารุงรักษาเพ่ือให้
มิ เตอร์ไม่ เสื่ อมสภาพโดยเร็วและมีอายุการใช้งานยืนยาว ทั้ งนี้  กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้  
กกพ. พิจารณาว่าการคิดค่าบริการดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ ซึ่งได้รับการยืนยันว่ามีความเหมาะสม 
อย่างไรก็ตาม ตนจะรับค าถามและข้อเสนอแนะจากสมาชิกฯ ไปสอบถาม กกพ. อีกครั้ง รวมทั้งขอให้สภา  
หรือคณะกรรมาธิการการพลังงานเชิญผู้แทนจาก กกพ. มาชี้แจงว่า ค่าบริการ 38.22 บาท ประกอบด้วย
อะไรบ้าง ส่วนประเด็นก าลังการผลิตของภาคเอกชนนั้น อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ  
จึงขอให้รอค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก่อนว่าจะเป็นไปในทิศทางใด อย่างไรก็ตาม ประเด็นก าลังการผลิต
เหลือนั้น ปัจจุบันมีจ านวนน้อยลงแล้วแต่ต้องมีการค านวณที่ถูกต้อง โดยการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งที่ผ่านมา 
ตนได้ชี้แจงไปเรียบร้อยแล้ว คือ น าก าลังการผลิตของทุกประเภทมารวมกันเป็นอัตราส่วน 1 : 1 ดังนั้น  
100 หน่วยของโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์จะได้พลังงานไม่เท่ากับ 100 หน่วยของก าลังการผลิตของโรงไฟฟ้าจาก  
ก๊าซธรรมชาติ หากใช้วิธีการค านวณที่ถูกต้อง ก าลังการผลิตที่เกินมาจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 36 ไม่ใช่ร้อยละ  
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50 – 60 ซึ่งก าลังการผลิตที่เกินมานั้น มาจากความต้องการพลังงานลดลงจากช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) อุตสาหกรรมลดการผลิต การท่องเที่ยวน้อยลง แต่ในปัจจุบันตัวเลขดังกล่าวดีขึ้น
ตามล าดับ ทั้งนี้ ก าลังการผลิตส ารองมีความจ าเป็นต่อการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่สนใจเข้ามาลงทุน
ในประเทศ และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมจ่ายก าลังไฟฟ้า ซึ่งต้องชื่นชมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
ที่มีความพร้อมและศักยภาพเป็นอันดับสองของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส าหรับการแก้ไขปัญหาระยะ
เร่งด่วนในเรื่องอัตราค่าไฟฟ้าของครัวเรือนนั้น การใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ 1  – 300 หน่วย ประมาณร้อยละ 77  
ของครัวเรือนทั่วประเทศ รัฐบาลช่วยอุดหนุนมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางที่รัฐบาลต้องช่วยดูแล 
และในส่วนที่มีการใช้ไฟฟ้าเกิน 300 หน่วย แต่ไม่เกิน 500 หน่วยนั้น มีส่วนลดตั้งแต่ร้อยละ 75 – ร้อยละ 15 
รวมทั้งหมดที่รัฐบาลดูแลทั้งกลุ่มเปราะบางและกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าไม่มาเป็นร้อยละ 85 ของครัวเรือนทั้งประเทศ 
ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานก าลังพยายามหาช่องทางใช้งบประมาณจากส่วนใดหรือขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ใดเพ่ือช่วยเหลือสองกลุ่มดังกล่าวต่อไป และขอให้มั่นใจว่ากระทรวงพลังงานเล็งเห็นและเข้าใจถึง 
ความเดือดร้อนของประชาชน และควรได้รับการช่วยเหลือในช่วยเวลาที่ยากล าบาก ส าหรับประเด็น 
การปลดล็อกหรือการอนุโลมให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าได้เอง ทั้งในครัวเรือน  ตลอดจนบริษัทห้างร้าน 
และหากมีไฟฟ้าเหลือก็สามารถส่งออกไปไปขายในระบบได้ ส่วนกรณีที่มีความประสงค์จะผลิตไฟฟ้าเองนั้น  
ในอนาคตกระทรวงเป็นแผนจะสนับสนุน ไม่ใช่เป็นแค่นโยบายเท่านั้นแต่ยังมีกองทุนสนับสนุนให้กองทุน  
มีไฟฟ้าเอง โดยสามารถน ามูลสัตว์ น้ าที่ออกจากกระบวนการผลิตต่าง ๆ มาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ และหาก 
ในอนาคตมีจ านวนมากก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ซึ่งเป็นการพัฒนาให้เกิดความมั่นใจว่าประชาชน  
และชุมชนจะสามารถมีส่วนร่วมกับการผลิตก๊าซชีวิภาพได้ โดยการท าสัญญาร่วมกับเกษตรพันธสัญญา  
หรือ คอนแทรคฟาร์มมิ่ง (Contract Farming) ซึ่งการด าเนินการโรงไฟฟ้าชุมชนได้เริ่มการน าร่องไปแล้ว  
และรอท าสัญญาในเร็ว ๆ นี้ ตลอดจนเป็นเรื่องที่เปิดโอกาสให้ชุ้มและประชาชนมีโอกาสมีส่วนร่วมการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานสะอาด ในแผน 7 ปีหลังจากนี้ เป็นแผนด าเนินการในรูปแบบพลังงานสะอาดทั้งในภาคครัวเรือน
และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งมีแผนการจัดจ าหน่ายและจัดหาพลังงานสะอาดให้กับภาคอุตสาหกรรมที่มี 
ความสนใจ นอกจากนี้ ประเด็นการขอให้ยับยั้งการสร้างเขื่อนในประเทศลาวนั้น เป็นเรื่องที่ผ่านการพิจารณา
มาแล้วหลายขั้นตอนและครอบคลุมทุกมิติ สามารถด าเนินการได้โดยง่าย แต่ต้องผ่านการพิจารณา  
ของคณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง (Mekong River Commission : MRC) ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเขื่อนในลักษณะ
ที่น้ าสามารถไหลผ่าน (Run-of-River) ไม่ใช่เขื่อนกักเก็บน้ า และมีกฎกติกาชัดเจน โดยในปัจจุบันได้เกิดขึ้นแล้ว 
1 เขื่อน โดยไม่มีเสียงโต้แย้งใด ๆ และมีการดูแลสัตว์น้ าในแม่น้ าโขงทุกรูปแบบ ซึ่งสามารถสร้างคุณประโยชน์
ให้กับประชาชนในลุ่มน้ าโขงได้จ านวนมหาศาล ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการพลังงานได้ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงาน  
ก็พบว่ามีความพึงพอใจ และสามารถน าข้อมูลมาปรับใช้ในการสร้างเขื่อนในประเทศไทยได้ช่นกัน โดยต้องอยู่
บนพื้นที่ฐานที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ 
    1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม 
ขนาดเล็ก โดย นายธัญวัจน์  กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
    การบังคับใช้กฎหมายและใบอนุญาตประกอบธุ รกิจโรงแรมภายใต้กฎหมาย  
คือ กฎหมายผังเมือง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547  
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ไม่สอดคล้องกับสภาพการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน โดยการบังคับใช้ตั้งอยู่บนมาตรฐานของโรงแรมขนาดใหญ่ 
ไม่เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจของโรงแรมขนาดเล็ก สร้างภาระปัญหาให้กับผู้ประกอบการเดิมและผู้ประกอบการ
รายใหม่ในอนาคต อีกทั้งประสบสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ซ้ าเติม รัฐบาลได้ใช้
ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบ
ธุรกิจโรงแรมบางประเภท เพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถปรับปรุงอาคารและด าเนินการขอใบอนุญาต 
โรงแรมได้ โดยกฎหมายได้มีการยกเว้นความผิดและยกเว้นโทษให้ผู้ประกอบการจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวได้ศึกษาพิจารณาปัญหาดังกล่าวเพราะมีการตั้งข้อสังเกต
ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือด าเนินการ ได้รับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับโรงแรมขนาดเล็ก จึงขอสอบถามว่า
กระทรวงมหาดไทยมีโอกาสพิจารณาผลการด าเนินงานศึกษาของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวเกี่ยวกับปัญหา
ช่องว่างสูญญากาศของโรงแรมขนาดเล็กไม่สามารถประกอบการได้หรือไม่ และมาตรการการแก้ไขปัญหา 
ในระยะสั้นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายโรงแรมและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม  
ขนาดเล็กหรือโรงแรมที่มีรูปแบบเฉพาะตัว อาทิ เรือนแพ บ้านต้นไม้ รวมทั้งมีมาตรการการแก้ไขปัญหา 
ในระยะยาวเพ่ือรองรับการประกอบธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กเกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจ 
โรงแรมใหม่ โดยการปรับกฎเกณฑ์ของมาตรฐานอาคารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจโรงแรมหรือไม่  
    พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามว่า 
การแก้ปัญหาเรื่องโรงแรมนั้นไม่ใช่การแก้ปัญหาให้โรงแรมขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กแต่เป็นการแก้ปัญหา 
ให้โรงแรมหรือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ไม่สามารถขออนุญาตประกอบการตามกฎหมายได้  ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ
ที่จะต้องแก้ไข ทั้ งนี้  จากสถิติพบว่า ผู้ประกอบการโรงแรมที่มาขออนุญาตประมาณ 15,000 แห่ง  
มีกว่า 10,000 แห่ง เป็นโรงแรมขนาดเล็ก และมีโรงแรมขนาดใหญ่น้อยมาก และผู้ที่ไม่สามารถขอใบอนุญาตได้
ก็เป็นทั้งโรงแรมขนาดใหญ่และขนาดเล็กเช่นเดียวกัน ซึ่งกฎหมายทั้ง 3 ฉบับนั้น มีความจ าเป็น อาทิ กฎหมาย
ผังเมืองนั้น เมื่อจะไปตั้งโรงแรมที่ใดก็จะต้องค านึงถึงผังเมืองด้วยเพราะเป็นเจตนาของการใช้ที่ดินที่ค านึงถึง
หลักการใช้ที่ดินและความต้องการของพ่ีน้องประชาชน หากประชาชนไม่ต้องการให้มีโรงแรมก็ไม่สามารถ 
มีได้ แต่เมื่อตั้งไปแล้วก็จะหาแนวทางแก้ไข ส าหรับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารนั้น การให้บริการสาธารณะ
กับผู้คนทั่วไปจะต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น เรื่องอัคคีภัย ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร 
ในส่วนพระราชบัญญัติโรงแรมนั้น ได้ก าหนดหลักการต่าง ๆ ไว้เช่นกัน ซึ่งกฎหมายทั้ง 3 ฉบับ มีความจ าเป็น 
ที่ผู้ประกอบการจะต้องปฏิบัติตาม แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือมีผู้ที่ด าเนินการโดยไม่ได้ค านึงถึงกฎหมายและ
ด าเนินการมานานแล้วจึงเกิดปัญหาขึ้นซึ่งเราจะต้องเข้าไปแก้ไข โดยพระราชบัญญัติโรงแรมนั้นหากเป็นโรงแรม
ขนาดเล็กที่มีเจตนาเพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากก็จะไปก าหนดเรื่องของโฮมสเตย์ว่า  หากเปิดให้บริการ 
ไม่เกิน 4 ห้อง มีผู้ใช้บริการไม่เกิน 20 คน ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่และถือว่าไม่เป็นโรงแรมจึงไม่ต้องขอ
ใบอนุญาตก็จะสามารถแก้ปัญหาได้ส่วนหนึ่ง ในเรื่องของพระราชบัญญัติควบคุมอาคารก็มีความจ าเป็น 
ในเรื่องของการควบคุมความปลอดภัย ได้มีการแก้ไขเมื่อปี 2559 ซึ่งได้แก้กฎกระทรวงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารเพ่ิมเติม ปี 2561 โดยแก้ไขมาตรฐานให้สอดคล้องกับโรงแรมขนาดเล็กแต่ยังคงเรื่องของความปลอดภัย
ไว้ในระดับที่ เพียงพอต่อผู้ที่จะมาพักอาศัย เช่น ความกว้างของช่องทางเดิน โดยมาตรฐานทั่วไปอยู่ที่  
1.20 – 1.50 เมตร ก็จะลดลงเหลือ 1 เมตร พ้ืนที่ว่างภายนอกจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 10 และระยะ 
ถอยล่น เป็นต้น ทั้งนี้ ในค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ปี 2562 ได้มีการคุ้มครองว่าที่ด าเนินการ 
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ไปแล้วไม่มีความผิด โดยคุ้มครองไปถึงปี 2564 เนื่องจากคาดว่า ภายใน 2 ปี ผู้ประกอบการจะสามารถไปแจ้ง
ด าเนินการและปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐาน โดยปัจจุบันโรงแรมทั้งหมดมีประมาณ 42,000 กว่าแห่ง  
มีกว่าครึ่งที่ไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเป็นเช่นนี้มานานแล้ว โดยการที่ไม่ได้ขออนุญาตนั้น
เนื่องจากขอไม่ได้ เมื่อแก้กฎกระทรวงในเรื่องของพระราชบัญญัติโรงแรมจะท าให้โรงแรมขนาดเล็ก 7,807 แห่ง 
สามารถขอใบอนุญาตได้ เมื่อลดมาตรการต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารที่โรงแรมได้จดทะเบียน 
ไปแล้วประมาณ 15,000 แห่ง ก็สามารถท าให้ โรงแรมที่ก าลังจดทะเบียนอีก 7,399 แห่ง รวมทั้งสิ้น 
กว่า 23,000 แห่ง อีกส่วนหนึ่งคือกฎหมายผังเมือง โดยเมื่อแก้ไขแล้ว โรงแรมที่ยังติดกฎหมายผังเมือง 
ไม่สามารถขอใบอนุญาตได้ 3,355 แห่ง จะสามารถปลดล็อคได้ 3,119 แห่ง และคงเหลืออีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ 
รัฐบาลมีมาตรการแก้ไขมาโดยตลอด โดยแก้ไขให้สอดคล้องกับโรงแรมที่มีอยู่จริงในขณะนี้และยังคงการบังคับ
ที่จะท าให้มีความปลอดภัยและเป็นไปได้ในการด าเนินการทั้งหมด เพียงแต่ขณะนี้ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ สิ้นสภาพใช้บังคับไปแล้วและคงไม่มีกฎหมายใดไปทดแทนได้  อย่างไรก็ตาม ยังมีเวลา 
ที่จะให้โรงแรมต่าง ๆ ได้ปรับตัว 
 

             1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ขยายถนนไหล่ทางพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
ในจังหวัดสุรินทร์ โดย นายครูมานิตย์  สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
   เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถ  
มาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 

 

1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
    1.3.1 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอให้ติดตามความคืบหน้าและด าเนินการ 
กับผู้กระท าความผิดคดี นายวรยุทธ  อยู่วิทยา โดย นายธีรัจชัย  พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี โดย นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ 
นายอนุชา  นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ตอบกระทู้ถาม 
  ส าหรับกระทู้ ถามแยกเฉพาะนี้  ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ ถาม แยกเฉพาะ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 268 
 

   ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระต่อไป ประธานฯ ขอปรึกษาเพ่ือขอน า
ระเบียบวาระการประชุมที่ 7.12 และ 7.14 คือเรื่องการขยายระยะเวลาและเรื่องตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่ง
ที่ว่าง ซึ่งยังไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุม ขึ้นมาพิจารณาก่อน โดยที่ประชุมไม่ขัดข้อง 
   7.12 คณะกรรมาธิการการศึกษา ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษากลุ่มญัตติ จ านวน  
2 เรื่อง  
         (1) กลุ่มญัตติเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ขอขยายระยะเวลาออกไปอีก 45 วัน นับตั้งแต่
วันที่ 13 มกราคม 2566  
         ด้วย นายนพคุณ  รัฐผไท ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ได้มีหนังสือแจ้งว่า 
เนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาที่ต้องพิจารณาจ านวนมาก ซึ่งต้องมีการรับฟัง 
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงขอขยายระยะเวลา 
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การพิจารณาศึกษาญัตติออกไปอีก 45 วัน นับตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2566 เป็นการขอขยายระยะเวลา 
ครั้งที่ 8 ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อที่ 106 เพ่ือประโยชน์ในการท างาน  
ของคณะกรรมาธิการ 
           ที่ประชุมเห็นชอบ   
         (2) กลุ่มญัตติเกี่ยวกับปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาและผลกระทบจากการยุบเลิก
โรงเรียนขนาดเล็ก ขอขยายระยะเวลาออกไปอีก 20 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 
         ด้วย นายนพคุณ รัฐผไท ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา ได้มีหนังสือแจ้งว่า 
เนื่องจากมีข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาจ านวนมาก จึงต้องพิจารณาศึกษาในทุกมิติอย่างรอบคอบและต้องมีการรับฟัง
ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาญัตติ
ออกไปอีก 20 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นการขอขยายระยะเวลาครั้งที่ 10 ตามข้อบังคับ  
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อที่ 106 เพ่ือประโยชน์ในการท างานของคณะกรรมาธิการ 
         ที่ประชุมเห็นชอบ 
   7.14 คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
จริยธรรม นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์  
(เรื่องร้องเรียนที่ 12) ออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2566  
   ด้วย นายนิกร  จ านง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร  
ได้มีหนังสือขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม นายมงคล สุขสินธารานนท์ เรื่องร้องเรียนที่  
12 เนื่องจากอยู่ ในระหว่างที่คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรจัดท าค าวินิ จฉัยส่วนตนเป็น 
ลายลักษอักษรจึงได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่  
11 มกราคม 2566 เป็นการขอขยายระยะเวลาครั้งที่  10 ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 ข้อที่ 27 เพ่ือประโยชน์ในการท างานของคณะกรรมการ 
   ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

   จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระ จ านวน 8 เรื่อง ดังนี้ 
   1. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการคมนาคม แทนต าแหน่งที่ ว่างลง  
1 ต าแหน่ง  เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง  
   ด้วยนายโสภณ  ซารัมย์ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม ได้มีหนังสือแจ้งว่า ขอให้ 
ตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง เนื่ องจาก สมาชิกภาพของ นายรังสรรค์  วันไชยธนวงศ์ สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคเพ่ือไทย สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงเป็นผลให้ต าแหน่งกรรมาธิการว่างลง โดยเสนอ นายนพพล   
เหลืองทองนารา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พรรคเพื่อไทย เป็นกรรมาธิการแทน 
   ที่ประชุมเห็นชอบ 
   2. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการความม่ันคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย 
ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง  
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   ด้วยนายมนูญ  สิวาภิรมย์รัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการ 
ชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ได้มีหนังสือแจ้งว่า  ขอให้ตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่ง 
ที่ว่าง เนื่องจาก สมาชิกภาพของ นายธีระ  ไตรสรณกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ  
พรรคเพ่ือไทย สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงเป็นผลให้
ต าแหน่งกรรมาธิการว่างลง โดยเสนอ นายอนันต์  ศรีพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี  
พรรคเพื่อไทย เป็นกรรมาธิการ 
   ที่ประชุมเห็นชอบ 
   3. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการปกครอง แทนต าแหน่งที่ ว่างลง 1 
ต าแหน่ง  เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง  
   ด้วยนายไพจิต  ศรีวรขาน ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง ได้มีหนังสือแจ้งว่า  ขอให้ 
ตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง เนื่องจากสมาชิกภาพของ นายอารี  ไกรนรา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพ่ือชาติ สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2560 จึงเป็นผลให้ต าแหน่งกรรมาธิการว่างลง โดยเสนอ นางบุศริณธญ์  วรพัฒนานันน์ เป็นกรรมาธิการ 
   ที่ประชุมเห็นชอบ 
   4. ตั้ งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจาก 
ภัยธรรมชาติและสาธารณภัย แทนต าแหน่งที่ว่างลง 3 ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง  
   ด้วยนางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา รองประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
จากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย คนที่หนึ่ง ได้มีหนังสือแจ้งว่า  ขอให้ตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง 
เนื่องจากสมาชิกภาพของ นายจักรพรรดิ  ไชยสาส์น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี พรรคเพ่ือไทย 
นายวุฒิชัย  กิตติธเนศวร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครนายก พรรคเพ่ือไทย และนายขวัญเลิศ  
พานิชมาท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พรรคก้าวไกล สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงเป็นผลให้ต าแหน่งกรรมาธิการว่างลง โดยเสนอ นายยุทธพงศ์   
จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพ่ือไทย และนายองอาจ  วงษ์ประยูร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี พรรคเพื่อไทย เป็นกรรมาธิการ 
   ที่ประชุมเห็นชอบ 
   5. ตั้ งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง  
   ด้วยนางพรเพ็ญ  บุญศิริวัฒนกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม คนที่หนึ่ง ได้มีหนังสือแจ้งว่า ขอให้ตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง เนื่องจากสมาชิกภาพ 
ของ นายนภดล  แก้วสุพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท สิ้นสุดลง 
ตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงเป็นผลให้ต าแหน่งกรรมาธิการ 
ว่างลง โดยเสนอ นายยอดยิ่ง  แสนยากุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท  
เป็นกรรมาธิการ 
   ที่ประชุมเห็นชอบ 
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   6. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และดิ จิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม แทนต าแหน่งที่ว่างลง 2 ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง  
   ด้วยนางสาวกัลยา  รุ่งวิจิตรชัย ประธานคณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคม และ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ได้มีหนังสือแจ้งว่า  ขอให้ตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก 
สมาชิกภาพของ นายนพ  ชีวานันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พรรคเพ่ือไทย  
และนางสาวภาดาท์  วรกานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ สิ้นสุดลง 
ตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงเป็นผลให้ต าแหน่งกรรมาธิการ 
ว่างลง โดยเสนอ นายจักรพล  ต้ังสุทธิธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย  
เป็นกรรมาธิการ 
   ที่ประชุมเห็นชอบ 
   7. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ แทนต าแหน่ง 
ที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เพราะลาออกจากต าแหน่งกรรมาธิการ  
   ด้วยนายวัชรา  ณ วังขนาย รองประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ  
คนที่สอง ได้มีหนังสือแจ้งว่า ขอให้ตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก นางสมหญิง  บัวบุตร 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ านาจเจริญ พรรคเพ่ือไทย ลาออกจากต าแหน่งกรรมาธิการ จึ งเป็นผลให้ 
พ้นจากต าแหน่งกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อที่ 108 (3) โดยเสนอ 
นายดะนัย  มะหิพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ านาจเจริญ พรรคเพื่อไทย เป็นกรรมาธิการ 
   ที่ประชุมเห็นชอบ 
   8. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการทหาร แทนต าแหน่งที่ว่างลง 2 ต าแหน่ง 
เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง  
   ด้วยนายเกรียงศักดิ์   ฝ้ายสีงาม รองประธานคณะกรรมาธิการการทหาร คนที่หนึ่ ง  
ได้มีหนังสือแจ้งว่า ขอให้ตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง เนื่องจากสมาชิกภาพของ นายเกษมสันต์  มีทิพย์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  และพลเอก สมชาย   วิษณุวงศ์ สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี พรรคพลังประชารัฐ สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงเป็นผลให้ต าแหน่งกรรมาธิการว่างลง โดยเสนอ นายปดิพัทธ์  สันติภาดา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคก้าวไกล เป็นกรรมาธิการ 
   ที่ประชุมเห็นชอบ 
  

   (2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
                  2.1 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จ านวน 2 เรื่อง 
      ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 
20 ธันวาคม 2565 ทีป่ระชุมวุฒิสภา ได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
       (1) รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ ง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
       (2) ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร ลงมติเห็นชอบแล้ว  
      ที่ประชุมรับทราบ 



- 11 - 

 

       2.2 รับทราบรายงานประจ าปี 2564 สถาบันพระปกเกล้า (ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 
2565)  
      ปี 2564 สถาบันพระปกเกล้า ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์สถาบันพระปกเกล้า ฉบับที่ 6 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568 ภายใต้วิสัยทัศน์  (Vision) "สถาบันวิชาการชั้นน าด้านการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาลและสันติวิธี มุ่งน าความรู้สู่สังคม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม" โดยสถาบันยังคงมุ่งเน้น
การพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี ผ่านการศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ  
และตอบสนองความต้องการของสังคมเสนอแนะทางออกให้กับสถานการณ์นั้น ๆ ได้พัฒนาหลักสูตรการจัด
การศึกษาอบรมให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียน 
การสอน และเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวสถาบันได้ก าหนดเป้าหมายไว้ 3 มิติ คือ มิติการพัฒนา
ประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี ในปี 2564 สถาบันได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุน 
การเลือกตั้งท้องถิ่น เพ่ือสร้างมิตีใหม่ทางการเมืองที่มีการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์ โดยรณรงค์การเลือกตั้ง
สมานฉันท์และไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ทั้งในส่วนของผู้สมัครและผู้มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดชัยภูมิ เพ่ือสร้างชัยภูมิ
โมเดลในการเลือกตั้งสมานฉันท์ ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ด าเนินกิจกรรมเพ่ือการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง  
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 1 การส่งเสริมความรู้ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจัดอบรมวิทยากรตัวคูณและผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ทางการเมือง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับองค์กรเครื อข่ายและประชาชน  
และกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่ 5 การปรับปรุงโครงสร้างและเนื้อหาของรัฐธรรมนูญเพ่ือการปฏิรูปผ่าน 
การศึกษาวิจัยเพ่ือการปฏิรูปรัฐธรมนูญ การเมือง โดยด าเนินการต่อเนื่องจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ซึ่งการด าเนินงานมีความก้าวหน้า และได้รับความร่วมมือจากองค์กรเครือข่ายเป็นอย่างดีมิติการพัฒนาการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือมุ่งน าความรู้สู่สังคม ในปี 2564 สถาบันด าเนินการวิจัยที่มุ่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
และน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง อาทิ งานวิจัยการศึกษาการจัดท า
งบประมาณที่ค านึงถึงมิติหญิงชายแบบมีส่วนร่วม (Gender Responsive Participatory Budgeting) งานวิจัย
ขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ าในพ้ืนที่ งานวิจัยการศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
ความซื่อตรงในสังคมไทย 
  มิติการพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้น าทางความคิดและการท างานเพ่ือประโยชน์แก่ส่วนรวม  
เป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สถาบันมุ่งมั่นพัฒนาและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ในปี 2564 สถาบันได้พัฒนาการเรียน
การสอนที่มุ่งให้นักศึกษาได้ด าเนินโครงการวิชาการที่เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ เช่น ก าหนดโจทย์ให้นักศึกษา 
ปปร.24 จัดท าโครงการ คือ "ผู้น ากับการลดความเหลื่อมล้ าในสังคมประชาธิปไตย" นักศึกษา ปนป.10  
คือ "ผู้น ากับความเหลื่อมล้ าหลังโควิด-19" ก่อให้เกิดโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ อาทิ โครงการ Find 
Arts การใช้ศิลปะเพ่ือสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีภาวะออทิสติก โครงการ
สุราชุมชนกับความเหลื่อมล้ าทางสังคมไทย โครงการชวาชาตรี นวัตกรรมใหม่เพ่ือชุมชนที่ยั่งยืน การจัดการ
ความขัดแย้งจากการบรรเทาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช โดยนักศึกษา สสสส.11 เป็นต้น  
  ในปี  2564 สถาบันมีความภาคภูมิใจที่ผลงานการเสริมสร้างพลังความเป็นพลเมือง  
และการรณรงค์สร้างจิตส านึกความเป็นพลเมือง ได้รับรางวัลระดับประเทศและรางวัลระดับนานาชาติ  
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ถึง 3 รางวัล คือ รางวัลเลิศรัฐประจ าปี 2564 ซึ่งเป็นรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภท
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดี จากโครงการการส่งสริมความเป็นพลเมือง 
เพ่ื อ พั ฒ นาร้อย เอ็ดอย่ างยั่ งยื น  (Citizen Empowerment for Healthy Democracy : KP-CE) ผ่ าน
กระบวนการสร้างความเป็ นพลเมืองตามวิถีประชาธิปตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข  
โดยการขับเคลื่อนผ่านสภาพลเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นพลเมืองต้นแบบที่พัฒนาพ้ืนที่
จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน และ 2 รางวัลจากสื่อรณรงค์สร้างความเป็นพลเมือง คลิปวิดีโอชุด ต่อมส านึกอักเสบ
หรือไง จากเทศกาล World Film Carnival Singapore 2021 
  สถาบันยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนางานในทุกๆ ด้าน รวมทั้งพัฒนาความสัมพันธ์กับองค์กร
วิชาการ เครือข่ายทั้ งในประเทศและต่างประเทศ  เพ่ือให้สถาบันพระปกเกล้าเป็นสถาบันวิชาการ  
ด้านการพัฒนาประชาธิปตย สันติวิธี และธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวมต่อไป 
        ที่ประชุมรับทราบ 
 

   2.3 รับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 16 (เดือนเมษายน – มิถุนายน 2565)  
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  25 ปีที่  4 ครั้งที่  16 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565) 
  ด้วยส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ในฐานะส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ  ได้ เสนอรายงานความคืบหน้ า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 16 
(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) มาเพ่ือด าเนินการ  
  คณ ะรัฐมนตรี ได้ มี มติ เมื่ อวันที่  6 ธันวาคม 2565 รับทราบรายงานความคืบหน้ า 
ในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 16 
(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565) ตามที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะ
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศเสนอ และให้เสนอรัฐสภา
เพ่ือทราบต่อไป 
  แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) จ านวน 13 ด้าน ซึ่งแต่ละด้าน ประกอบด้วย กิจกรรม
ปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) รวมทั้งสิ้น 
62 กิจกรรม และกฎหมายที่จัดท า/ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งสิ้น 45 ฉบับ โดยได้มีแผนขับเคลื้อนกิจกรรมปฏิรูป
ประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) เป็นเครื่องมือในการถ่าย
ระดับขั้นตอนและวิธีการของแต่ละกิจกรรม Big Rock ซึ่ งมีการระบุ เป้าหมายย่อยของความส าเร็จ  
(Milestone : MS) กรอบระยะเวลาแล้วเสร็จ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และหน่วยงานร่วมด าเนินการไว้ 
อย่างชัดเจน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ  
ได้ทันการณ์ และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด รวมทั้งสามารถขับเคลื่อนการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ให้บรรลุผลภายในกรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ส าหรับรายงานความคืบหน้าฯ รอบเดือนเมษายน - มิถุนายน 
2565 เป็นการรายงาน ครั้งที่ 16 นับแต่แผนการปฏิรูปประเทศได้มีการประกาศราชกิจจานุเบกษาและมีผล 
ใช้บังคับ ได้แสดงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศ ที่ได้ด าเนินการให้เกิดผลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ  
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ในมาตรา 258 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในมาตรา 257 โดยได้เชื่อมโยงผลการด าเนินการของกิจกรรม Big Rock 
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญฯ รวมทั้งรายงาน  
ความคืบหน้าการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 
2565 และสรุปประเด็นที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ รวมถึงสถานะของกฎหมายที่เห็นควรให้มีการเร่งรัด 
ซึ่งทางวุฒิสภาได้มีการอภิปรายไว้ในวาระการประชุมของคณะกรรมาธิการติดตาม สนอแนะ และเร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ซาติ ที่รายงานต่อรัฐสภาทุกวันจันทร์สัปดาห์  
ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน โดยมีสาระส าคัญ สรุปได้ดังนี้ 
    1. สรุปความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ โดยได้สรุปผลสัมฤทธิ์ 
ของการแผนปฏิรูปประเทศท่ีด าเนินการให้เกิดผลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ ในมาตรา 258 เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายในมาตรา 257 จากข้อมูลในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ที่หน่วยงาน
รับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง  
ในการขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยในรอบรายงานสิ้นสุด
มิถุนายน 2565 มีสถานะการด าเนินการของกิจกรรม Big Rock เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อน
กิจกรรม Big Rock ร้อยละ 85.5 และกิจกรรม Big Rock อีกร้อยละ 14.5 อยู่ระหว่างการเร่งรัด ก ากับติดตาม
การด าเนินการให้บรรลุป้าหมายของแผนการปฏิรูปประเทศตามกรอบระยะของแผนที่ก าหนดไว้ต่อไป  
โดยขอยกตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศท่ีได้ด าเนินการผ่านกิจกรรม Big Rock ของแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือให้เกิดผลตามมาตรา 258 ของรัฐธรรมนูญฯ ได้ดังนี้ 
      1.1 ด้านการเมือง ได้ด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ่านกิจกรรม
ปฏิรูปที่ 3 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง 
(BR0103) เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ที่ เกี่ยวข้อง ผ่านการด าเนินงานในลักษณะประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ มีความยืดหยุ่น และมี  
ความเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของแต่ละพ้ืนที่ และกิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การส่งเสริมการพัฒนา 
พรรคการเมื อง (BR0104) โดยได้ จั ด ให้ มี แอปพลิ เคชั น  Smart Vote Civic Education เพ่ื ออ านวย 
ความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครรับเลือกตั้ง ข้อมูลพรรคการเมือง ข้อมูลที่เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง 
       1.2 ด้านบริหารราชการแผ่นดิน ได้ด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
ผ่านกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล (BR0201)  
มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน อาทิ มีระบบติดตามและประเมินผล
แห่งชาติ (eMENSCR) ซึ่งเป็นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ติดตามการด าเนินงานของส่วนราชการ มีระบบ
บริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform: PMAP) มาใช้ 
ในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้ และกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต (BR0205)  
มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีความคล่องตัวเปิดเผยตรวจสอบได้โดยใช้ระบบ e-GP  
ให้มีการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ 
      1.3 ด้านกฎหมาย ได้ด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ่านกิจกรรม
ปฏิรูปที่ 2 จัดให้มีกลไกทางกฎหมายเพ่ือให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง  
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ให้เป็นโทษปรับเป็นพินัย เพ่ือลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน (BR0302) มีการจัดท า
พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยเพ่ือให้ผู้ที่มีความผิดไม่ร้ายแรงช าระค่าปรับแทนการลงโทษทางอาญา
และไม่มีการจ าคุก เพ่ือให้การรับโทษที่เหมาะสมกับสภาพความผิดซึ่งท าให้การบังคับใช้กฎหมายเกิด 
ความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 จัดให้มีกลไกก าหนดให้ส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายน าเทคโนโลยีมาใช้ 
ในการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย (BR0303) โดยการพัฒนาให้มีระบบกลาง 
ทางกฎหมาย (เว็บไซต์ www.law.go.th) ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและ 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 
      1.4 ด้านกระบวนการยุติธรรม ได้ด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ผ่านกิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ (BR0402) โดยมีการออกค าสั่งส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ที่ 173/2564 เรื่อง การรับค าร้องทุกข์หรือค ากล่าวโทษความผิดอาญานอกเขตอ านาจการสอบสวน 
ซ่ึงจากสรุปสถิติฐานความผิดคดีอาญาในปี 2564 มีจ านวนคดีที่รับค าร้องทุกข์ จ านวน 637,780 คดี  
โดยสามารถจับกุมได้ 602,410 คดี (คิดเป็นร้อยละ 95) และกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การจัดหาทนายความอาสา
ประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่ วประเทศ (BR0403) จัดให้มีทนายความอาสาให้ค าปรึกษา 
ในสถานีต ารวจ จ านวน 203 สถานี รวมทั้งจัดให้มีการให้ค าปรึกษาทางกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์  
และจัดระบบให้มีการปล่อยชั่วคราวได้ทุกวันโดยไม่มีวันหยุด เพ่ือให้ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรม 
โดยสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมยิ่งขึ้น 
      1.5 ด้านการศึกษา ได้ด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ่านกิจกรรม
ปฏิรูปที่ 1 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย (BR1201) เด็กเล็กได้รับ 
การดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา สะท้อนได้จากอัตราการเข้าเรียนสุทธิระดับก่ อนประถมศึกษา  
อายุ 3 - 5 ปี ที่ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 75.15  มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยได้มีพัฒนาหลักสูตร 
ฐานสมรรถนะในทุกระดับชั้น กิจกรรมปฏิรูปที่  2 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การเรียนรู้ 
ฐานสมรรถนะเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 (BR1202) มีการจัดการเรียนรู้แบบ Active 
Learning การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ิมขึ้นในแต่ละปีในสถานศึกษาน าร่อง
ในพ้ืนที่นวัตกรรมการศึกษาจ านวน 539 สถานศึกษา และกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การปฏิรูปบทบาทการวิจัย 
และระบบธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ 
ปานกลางอย่างยั่งยืน (BR1205) มีระบบการสะสมหน่วยการเรียนรู้หรือ ธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)  
เพ่ือสะสมและเทียบโอนหน่วยกิจ นักเรียน/นักศึกษาในระดับช่วงมัธยมปลาย ให้สามารถโอนหน่วยกิจมาเรียน
เทียบในระดับอุดมศึกษาเพียง 2 ปี 
      1.6 ด้านเศรษฐกิจ ได้ด าเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ผ่านกิจกรรม
ปฏิรูปที่ 1 การสร้างเกษตรมูลค่าสูง (High Value Added) (BR0501) มีระบบภาษีเพ่ือความสะดวกและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้รัฐ โดยจัดให้มีระบบการยื่นแบบและช าระภาษีออนไลน์ (e-Filling) 
กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การเพ่ิมโอกาสของผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดเล็กในอุตสาหกรรมและบริการ
เป้าหมาย (BR0503) โดยการพัฒนาระบบให้บริการ SME ACCESS ด าเนินการพัฒนาเชื่อมโยงและบูรณาการ
ข้อมูลและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ และกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเป็นพลัง 
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (BR0505) เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์จ าหน่ายสินค้าได้เองผ่านระบบ
DGTFarm อตก. ดอทคอม Co-op click และตลาดเกษตรออนไลน์ 



- 15 - 

 

       1.7 ด้ าน อ่ืน  ๆ  ได้ ด า เนิ น การตามแผน ป ฏิ รูปป ระเทศ  (ฉบั บป รับป รุ ง ) ด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมปฏิรูปที่ 1 เพ่ิมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ตามเป้าหมาย 
(BR0601) มีการบริหารจัดการที่ดินท ากินแก่เกษตรกรรายย่อย และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนด าเนินการจัดที่ดิน
เพ่ือการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าชายเลนแก่ชุมชนใกล้เคียง กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ 
เขตควบคุมมลพิษ กรณีเขตควบคุมมลพิษมาบตาพุด (BR0604) โดยจัดให้มีระบบสารสนเทศด้านการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ซึ่งสามารถติดตามสถานการณ์ขยะมูลฝอยของประเทศ และน าไปสู่การก าหนดมาตรการ 
นโยบายในการจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสม ด้านสาธารณสุขผ่านกิจกรรมปฏิรูปที่ 3 การปฏิรูประบบ
บริการสุขภาพผู้สูงอายุด้านการบริบาล การรักษาพยาบาลที่บ้าน/ชุมชน และการดูแลสุขภาพตนเองในระบบ
สุขภาพปฐมภูมิเชิงนวัตกรรม (BR0703) จัดให้มีระบบฐานข้อมูลระดับประเทศด้านการคัดกรองสุขภาพ 
ของผู้สูงอายุ (Blue Book Application) และระบบข้อมูลกลางของผู้สูงอายุตามระดับการพ่ึงพิง ซึ่งใช้
โปรแกรม Long Term Care (3C) กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 การปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพและกองทุน 
ที่เกี่ยวข้องให้มีความเป็นเอกภาพ บูรณาการ เป็นธรรม ทั่วถึง เพียงพอ และยั่งยืน ด้านการเงินการคลัง 
(BR0704) มีการยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทองให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์
ได้ทุกพ้ืนที่ ด้านสังคม ผ่านกิจกรรมปฏิรูปที่ 5 การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชน (BR0905) 
โดยจัดให้มีการพัฒนาและปรับปรุงโยบายการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้ประชาชน 
    2. ความคืบหน้าการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
จ านวน 45 ฉบับ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 มีสถานะความคืบหน้าของกฎหมาย ประกอบด้วย (1) กฎหมาย  
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 7 ฉบับ โดยด าเนินการแล้วเสร็จเพ่ิมเติมจากรอบก่อนหน้า จ านวน 3  ฉบับ 
ได้แก่ 1) ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ าพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษ โดยได้รับยกเว้นการยื่นรายการตามแบบรายการของคนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาในหรือออกไป
นอกราชอาณาจักร (ตม. 6) ซึ่งเป็นกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติคนเข้าเมื อง พ.ศ. 2522 โดยได้รับ 
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 2) ประกาศกระทรวงแรงงาน โดยอาศัยอ านาจ
ตามมาตรา 14 แห่งพระราชก าหนดการบริหารจัดการการท างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และ 3) กฎกระทรวงการยื่น
อุทธรณ์และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยค าอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 โดยประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 (2) กฎหมายที่อยู่
ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 38 ฉบับ ซึ่งมีกฎหมายที่มีสถานะการจัดท า/ปรับปรุงคืบหน้ากว่ารอบรายงาน 
ที่ผ่านมา จ านวน 6 ฉบับ ทั้งนี้ ยังมีกฎหมายที่อยู่ระหว่างหน่วยงานของรัฐจัดท าร่างกฎหมาย จ านวน 25 ฉบับ 
ซึ่งเป็นหน้าที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการเร่งด าเนินการจัดท า/ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ และน าเ สนอ 
ตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป 
 3. ความคืบหน้าของประเด็นที่รัฐสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยได้สรุปรายงานตามประเด็น
อภิปรายที่คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการ  
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาในสมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง ซึ่งได้มีการบรรจุวาระ 
การประชุมไว้ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 1 และสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน รวมทั้งสรุปรายงานสถานะของกฎหมาย  
ทั้ง 10 ฉบับ ที่วุฒิสภาให้ความสนใจเป็นพิเศษ เพ่ือใช้ในการก ากับ ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินงาน  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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   4. การด าเนินการในระยะต่อไป  
   ส านักงานฯ จะได้ประสานหน่วยงานรับผิดชอบหลักและหน่วยงานร่วมด าเนินการเพ่ือเร่งรัด  
การขับเคลื่อนการด าเนินการตามกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ทั้ง 13 ด้าน ให้แล้วเสร็จและบรรลุเป้าหมายภายในกรอบระยะเวลาของแผนก าหนดไว้ ทั้งนี้ ในการด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศในระยะต่อไปภายหลังสิ้นสุดระยะเวลาของแผนการปฏิรูปประเทศ ให้ด าเนินการตามแนวทาง
ของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยหน่วยงานของรัฐ ทั้งหน่วยงานรับผิดชอบหลัก  
และหน่วยงานร่วมด าเนินการให้ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่ยังต่อเนื่องผ่านกลไกของแผนระดับที่ 2  
และแผนระดับที่ 3 และการด าเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพ่ือผลักดันให้ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศ
ตามรัฐธรรมนูญฯ เกิดผลอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งในส่วนของการติดตามและประเมินผลการด าเนินการ  
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ ให้ด าเนินการให้สอดคล้องกับหัวงระยะเวลาสิ้นสุดของแผนการปฏิรูปประเทศ 
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยส านักงานฯ จะได้ด าเนินการจัดท ารายงานความคืบหน้าฯ ตามมาตรา 270 
ของรัฐธรรมนูญฯ ส าหรับรอบรายงานเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 เป็นรอบรายงานสุดท้าย 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 

   2.4 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565) 
  เนื่องจากผู้แทนหน่วยงานที่จะเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาเข้า 
ร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมได้ จึงขอเลื่อนออกไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 
 

   2.5 รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปี 2564 
   เนื่องจากผู้แทนหน่วยงานที่จะเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาเข้า 
ร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงรายงานต่อท่ีประชุมได้ จึงขอเลื่อนออกไปก่อน 
  

  2.6 รับทราบรายงานประจ าปี 2564 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. ก าหนดการประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามกรอบการประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือ ส านักงาน ก.พ.ร. โดยเป็นไปตามมติคณะกรรมกรพัฒนา
และส่งเสริมองค์การมหาชน หรือ กพม. ซึ่งมีหลักการและแนวทางการประเมินเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน (Performance Perspective) และการประเมินศักยภาพในการด าเนินงาน 
ขององค์การมหาชนเพ่ือบรรลุเป้าหมาย (Potential Perspective) การก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับภารกิจ
ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งที่แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติ  
โดยจะเน้นการพัฒนาองค์การมหาชนสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ความสามารถในการควบคุมดูแลกิจการ 
ของคณะกรรมการองค์การมหาชน นอกจากนี้  ยังให้ความส าคัญกับการประเมินผลกระทบ ( Impact)  
โดยติดตามผลส าเร็จของตัวชี้ วัดการติดตามผลกระทบเป็นรายปี  (Monitoring KPI) อย่างต่อเนื่ อง 
ในปีงบประมาณ 2564 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
   1. มีผลการด าเนินงานการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาตามแผนงานผลผลิต/ผลลัพธ์ 
ของการด าเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ของ สทป. ในปีงบประมาณ 2564 จ านวน  
15 โครงการ 
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  2. การน าองค์ความรู้จากงานวิจัยโครงการวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) ไปพัฒนาให้เกิด 
ประโยชน์ สามารถด าเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจหรือโครงการวิจัยและพัฒนาของ สทป. จ านวน 
7 เรื่อง 
  3. การด าเนิ นการส่ งเสริมความร่วมมือ (MOU/MOA) หรือกิจกรรมกับหน่ วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศที่มีผลงานเป็นรูปธรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของ สทป. เพ่ือให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด ด้วยการน าจุดแข็งและขีดความสามารถของหน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามาสนับสนุน  
การปฏิบัติงานของ สทป. เพื่อลดการลงทุนซ้ าซ้อนในการด าเนินโครงการ 
   4. การจัดท าต้นแบบงานวิจัยและพัฒนาส่งมอบให้หน่วยงานภายนอกหรือกองทัพเพ่ือทดลอง 
ใช้งาน จ านวน 5 ต้นแบบ ท าให้เกิดความคุ้มค่าด้านการเงินและเศรษฐกิจ สามารถเพ่ิมศักยภาพในการส่งก าลัง
บ ารุงและสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีการเจริญเติบโต ส่งผลให้เกิดการสร้างงานของบุคลากร
ภายในประเทศ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศผ่านระบบอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เกิดความคุ้มค่า 
ด้านการทหารและความมั่นคง สามารถด าเนินการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในด้านเทคโนโลยีที่ประเทศ 
มีศักยภาพในการด าเนินการ และเป็นการส่งเสริมนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้เกิดการพ่ึงพาตนเอง  
ในด้านการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ 
   5. ความส าเร็จในการจัดฝึกอบรมของศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับของ สทป. 
(Defence Technology Institute Unmanned Aircraft Systems Training Centre: DTI-UTC) โดย สทป. 
ได้ผ่ านการรับรองจากสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน Certifcate of Training Organization Approva  
ตามประกาศอบังคับของ CAAT และได้รับใบประกาศนียบัตร (Certifcate) รับรองการเป็นสถาบันฝึกอบรม
ด้านการบินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ 2564 สามารถจัดฝึกอบรมได้ จ านวน 6 รุ่น สามารถสร้าง
รายได้ให้กับ สทป. เพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐ 
   6. ความส าเร็จในการรับมอบใบรับรองระบบคุณภาพ (ISO 9001:2015) จากสถาบันรับรอง
คุณภาพมาตรฐาน ISO โดย สทป. ผ่านการรับรองคุณภาพ ISO 9001:2015 ส าหรับขอบข่ายกระบวนการวิจัย
และพัฒนาด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประกอบด้วย 5 เทคโนโลยีหลัก และ 2 การให้บริการ 
   ในปีงบประมาณ 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) ยังคงเกิดการระบาดต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยพบผู้ติดเชื้อจ านวนมากและแพร่ ไปหลายจังหวัด 
ทั่วประเทศนั้น สทป. ได้ด าเนินการตามมาตรการของรัฐบาลและศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) อย่างเคร่งครัด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
และงบประมาณประจ าปี รวมทั้งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้เมื่อต้นปีงบประมาณ ทั้งนี้ สทป. ได้ปรับ
แผนการด าเนินงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้งาน มีการปรับกระบวนการท างานภายใน และมีค าสั่ง
จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ของ สทป. เพ่ือพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของโครงการวิจัยและพัฒนา เช่น การเดินทาง  
ไปปฏิบัติงานของนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการด าเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ท าให้ สทป. สามารถ
ด าเนินการได้บรรลุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้และมีผลการประเมินองค์กรตามตัวชี้วัดส านักงาน 
ก.พ.ร. อยู่ในระดับดีมาก 
    ที่ประชุมรับทราบ 
 

   (3) รับรองรายงานการประชุม      (ไม่มี) 
    



- 18 - 

 

   (4) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
   4.1 รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การคมนาคมขนส่งทางน้ า ซึ่งคณะกรรมาธิการ
การคมนาคม พิจารณาเสร็จแล้ว (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 12 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565) 
   ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม ได้แจ้งขอเลื่อนการพิจารณาเรื่องนี้ออกไปก่อน 
เนื่องจากคณะกรรมาธิการมีภารกิจจ าเป็น 
 

   4.2 รายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรม
สาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ า ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาเสร็จแล้ว 
   นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหา
อุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอน
ภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน
คณะกรรมาธิการ นายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการจัดตั้ง
กระทรวงทองถิ่น และศาสตราจารยโกวิทย  พวงงาม ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา 
การจัดตั้ งองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิ เศษ ร่วมกันน าเสนอรายงานว่า  ตามที่ที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2563 
ที่ประชุมได้มีมติต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการ
สาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ า
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 49 บัดนี้ 
คณะกรรมาธิการได้ พิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ  
และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานและข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
   ภายหลังจากการปฏิรูปการเมืองเมื่อปี 2540 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2540 ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น มีเจตนารมณ์เพ่ือลดการรวม  
ศูนย์อ านาจรัฐและกระจายอ านาจให้แก่ประชาชน ด้วยการเพ่ิมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในการจัดบริการสาธารณะ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นและเข้ามีส่วนร่วมในการรับรู้
ข้อมูลการด าเนินงานของท้องถิ่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นโดยตรง นอกจากนั้นยังสนับสนุนให้มีการกระจายอ านาจเพ่ิมมากขึ้น โดยมีการออกพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้มีกลไก 
การขับเคลื่อนนโยบายการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น มีการจัดตั้งคณะกรรมการการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขึ้น คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาแล้วเห็นว่า ที่ผ่านมาแม้ว่าจะได้มีการด าเนินการ 
ตามแผนการกระจายอ านาจฯ และแผนปฏิบัติการฯ ทั้งสองฉบับแล้ว แต่การกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ ปัจจุบันยังคงมีปัญหาที่ควรจะต้องได้รับ
การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขโดยมีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทราบหรือปฏิบัติ  
ทั้งนี้ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 ดังนี้ 



- 19 - 

 

    1. การแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
       1.1 ปัญหาความไม่ชัดเจนของอ านาจหน้าที่ 
       สภาพปัญหา : ปัจจุบันยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการอ่ืนว่าบริการสาธารณะ 
หรือกิจกรรมสาธารณะ หรือภารกิจใดเป็นของรัฐบาลและส่วนราชการต้องท า หรือบริการสาธารณะใด 
เป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือบริการสาธารณะใดที่จะต้องท าร่วมกัน ซึ่งจะต้องก าหนดให้
ชัดเจน จากปัญหาความไม่ชัดเจนนี้ท าให้เกิดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน ส่งผลกระทบต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าด าเนินการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ท าให้ถูกเรียกเงินคืนจากส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน ประกอบกับการวินิจฉัยของเจ้าหน้าที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินแต่ละพ้ืนที่/เขต  
ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เนื่องจากความไม่ชัดเจนในการพิจารณาของหน่วยงานตรวจสอบและความไม่
ชัดเจนของกฎหมาย 
       แนวทางด าเนินการ 
       1) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและกฎหมาย  
ว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการ เช่น พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ให้มีความสอดคล้องกัน โดยก าหนดว่ารัฐบาล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ใครควรจัดท าบริการสาธารณะเรื่องอะไรและในเรื่องใด โดยการออกแบบก าหนดและจัดแบ่งภารกิจให้ชัดเจน
ตั้งแต่แรกว่า ภารกิจใดที่เป็นหน้าที่ของรัฐและรัฐควรท า และภารกิจใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรท า
หรือมีศักยภาพที่จะท าได้ หรือภารกิจใดที่จะต้องท าร่วมกันระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้  
เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการจัดท าบริการสาธารณะ เกิดประสิทธิภาพ และมีความชัดเจนในเรื่องของ 
การถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ 
       2) ผลักดันให้มีประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดขึ้นและให้ มีผลใช้บังคับ
โดยเร็ว โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบให้ชัดเจนสอดคล้อง
กับขนาด และบริบทพ้ืนที่แต่ละแห่ง 
       1.2 ปัญหาการกระจายอ านาจ และการถ่ายโอนภารกิจ 
      สภาพปัญหา : ส่วนราชการเจ้าของภารกิจเดิมขาดเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการถ่าย
โอนภารกิจให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ โดยหลายส่วนราชการไม่มีการด าเนินการตามกระบวนการ  
และขั้นตอนที่ก าหนดไว้ในแผนการกระจายอ านาจฯ และแผนปฏิบัติการการถ่ายโอนภารกิจ บางบริการ
สาธารณะที่มีการถ่ายโอนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะภารกิจที่ใช้งบประมาณในการจัดบริการ
สาธารณะสูง เช่น ภารกิจโครงสร้างพ้ืนฐาน ราชการส่วนกลางไม่ได้ถ่ายโอนงบประมาณไปให้เพียงพอในภารกิจ
ที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการในภารกิจนั้นได้ ปัญหาด้านงบประมาณที่ไม่
สมดุลกับภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดท าบริการ
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอและท่ัวถึง รวมถึงการขาดการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 
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      แนวทางด าเนินการ 
      (1) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและกฎหมาย  
ว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการ โดยก าหนดมาตรการบังคับหรือลงโทษกรณีที่หน่วยงาน  
ของรัฐไม่เร่งรัดด าเนินการถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่นตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจ และผลักดันกฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ  
ฉบับใหม่ หรือร่างพระราชบัญญัติก าหนดกรอบและเป้าหมายการจัดท าบริการสาธารณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ให้มีผลใช้บังคับโดยเร็ว 
      (2) ภารกิจใดที่รัฐบาลเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรต้องท า ต้องให้ส่วนราชการ
เดิมถ่ายโอนภารกิจนั้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
เรื่องใดให้ถ่ายโอนงบประมาณไปพร้อมกัน เช่น การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) 
ส านักงบประมาณต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอโดยการตัดงบประมาณจากส่วนราชการเดิมไปให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรตั้งงบประมาณในภารกิจที่ถ่ายโอนแล้วให้หน่วยงานเดิมอีก 
      (3) เมื่อส่วนราชการใดถ่ายโอนภารกิจใดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการแล้ว  
ส่วนราชการนั้นควรลดบทบาทลง โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าภารกิจนั้นแทน โดยให้คงไว้เพียง 
ท าหน้าที่ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ 
      (4) คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการ
จัดท ามาตรฐานการจัดบริการสาธารณะให้แล้วเสร็จ เพ่ือเป็นมาตรฐานขั้นต่ าที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น
จัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
      1.3 ปัญหาที่เกิดจากส่วนราชการเจ้าของภารกิจ 
      สภาพปัญหา : ส่วนราชการตีความบริการสาธารณะที่จะถ่ายโอนว่าเป็นบริการสาธารณะ 
ด้านความมั่นคงหรือไม่ เนื่องจากหลักการถ่ายโอนบริการสาธารณะจะไม่ครอบคลุมถึงบริการสาธารณะ 
ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง จึงมีส่วนราชการหลายแห่งตีความบริการสาธารณะของตนว่าเป็นเรื่องความมั่นคง  
ไม่สามารถถ่ายโอนได้ เช่น งานทะเบียนราษฎร งานบัตรประจ าตัวประชาชน งานดูแลการรับซื้อ/ขายของเก่า  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครองที่ไม่ให้มีการถ่ายโอน เนื่องจากเกี่ยวพันกับความมั่นคงซึ่งยังขาด
การศึกษาทางนโยบายและการปฏิบัติงานว่าบริการสาธารณะที่อ้างว่าเกี่ยวข้องกับความมั่นคงนั้นเกี่ยวข้อง
อย่างไร และไม่มีการพิจารณาการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการน าตัวแปรด้าน  
พ้ืนที่มาพิจารณา เพ่ือแยกแยะภารกิจที่ถ่ายโอนในพ้ืนที่ที่จะมีปัญหาความมั่นคงกับพ้ืนที่ที่ไม่มีปัญหา 
ด้านความมั่นคง ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้ส่วนราชการเจ้าของภารกิจเสนอให้มีการถอนบัญชีภารกิจ/  
งานที่จะต้องถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ ส่วนราชการเจ้าของบริ การสาธารณะ 
ยังตีความว่าภารกิจในความรับผิดชอบเป็นเรื่องทางเทคนิควิชาการ หรือการเชื่อมเครื่อข่ายที่ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ ไม่อาจถ่ายโอนบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปด าเนินการได้  เช่น  
การบริการสาธารณะ การจดทะเบียนรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกที่อ้างการบริหารจัดการในการเชื่อมโยง
เครือข่ายข้อมูลทะเบียนรถยนต์และเกี่ยวข้องกับการลักลอบสวมทะเบียนรถยนต์ การโจรกรรมรถยนต์  
ซึ่งกรมการขนส่งทางบกใช้เป็นข้ออ้างการไม่ถ่ายโอนบริการสาธารณะนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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      แนวทางด าเนินการ 
      (1) รัฐบาลควรเร่งรัดให้ส่วนราชการเดิมถ่ายโอนภารกิจที่เกี่ยวกับการจัดบริการสาธารณะ
ด้านต่าง ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น 
      (2) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและกฎหมาย  
ว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการ 
      (3) ส่งเสริมให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างส่วนราชการเจ้าของภารกิจและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูล เช่น ข้อมูลด้านสาธารณสุข ข้อมูลด้านประชากร เป็นต้น 
      1.4. ปัญหาด้านโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      สภาพปัญหา: ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความแตกต่างกันในเรื่องของขนาด
บริบทพ้ืนที่ รวมถึงรายได้ เนื่องจากการออกแบบโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการออกแบ บ
โครงสร้างที่ไม่ค านึงถึงขนาด บริบทพ้ืนที่ และรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะที่ต้องเป็นไปตามโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ท าให้เกิด
ปัญหาในการบริหารงานเพราะมีศักยภาพไม่เท่ากัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กมีข้อจ ากัดทั้งในเรื่อง
ของบุคลากร และงบประมาณ ประกอบกับการก าหนดอ านาจหน้าที่ไว้ในกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่มีศักยภาพใน  
การบริหารงาน กฎหมายก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจั งหวัดต้องด าเนินการในภารกิจที่มีขนาดใหญ่  
หรือภารกิจที่เป็นภาพรวมทั้งจังหวัด และภารกิจใดที่ท้องถิ่นขนาดเล็กไม่สามารถด าเนินการได้ก็ร้องขอให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเข้าไปด าเนินการแทนหรือสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการได้ 
      แนวทางด าเนินการ 
      (1) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและกฎหมาย 
ว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการ โดยการออกแบบโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
รูปแบบให้มีขนาด บริบทพ้ืนที่ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ เช่น การยกฐานะ หรือการควบรวมพ้ืนที่ให้มีขนาด 
ใหญ่ขึ้น รวมถึงการก าหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง ทั้งตามที่
กฎหมายก าหนดและหน้าที่ใหม่ที่ยังไม่เคยปรากฏมาก่อนให้ทันกับสถานการณ์บ้านเมื องที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยก าหนดรายได้ให้เพียงพอ 
      (2) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและกฎหมาย  
ว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนเรื่อง  
ของรายได้และที่มาของรายได้ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดท าบริการสาธารณะกิจกรรม
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสัดส่วน
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนว่ามีรายได้ในเรื่องใด เพียงพอต่อการบริหารงานและลด  
การพ่ึงพาจากภาครัฐลง เพ่ือมีความเป็นอิสระในการบริหารงานมากขึ้น 
      (3) ก าหนดฐานภาษีรูปแบบใหม่ ก าหนดที่มาของรายได้ และแหล่งรายได้ให้ชัดเจน โดย
ต้องพิจารณากฎหมายอ่ืนประกอบว่าเป็นภาษีหรือรายได้ที่ท้องถิ่นต้องได้รับหรือไม่ ทั้งนี้ อาจก าหนดรายได้  
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หลายประเภท เพ่ือเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพ่ิมขึ้นในอนาคต เช่น ภาษีการศึกษา 
ภาษีสิ่งแวดล้อม ภาษีค่าธรรมเนียมสนามบิน เป็นต้น 
      (4) ควรจัดสรรงบประมาณการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการให้ 
ทุกพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในแต่ละจังหวัด เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีความเก่ียวข้องกับการพัฒนา
จังหวัดในภาพรวม 
      (5) ผลักดันให้มีกฎหมายรายได้ท้องถิ่นใช้บังคับเป็นการเฉพาะ 
      (6) ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าโครงการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดท าบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะด้านต่าง ๆ โดยการจัดสรรงบประมาณ
อุดหนุนเฉพาะกิจให้เพียงพอ 
      (7) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรต้องก าหนดแนวทางปฏิบัติในการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานให้ชัดเจน อาทิ กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะให้การสนับสนุนท้องถิ่นขนาดเล็ก 
เช่น การสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษา หรือด้านอื่น ๆ สามารถท าได้หรือไม่ มีหลักเกณฑ์ข้ันตอนอย่างไร  
เป็นต้น เพ่ือไม่ให้ต้องถูกตรวจสอบในภายหลัง 
      (8) รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรออกแบบโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ท างานได้ง่ายมีความคล่องตัว มีมาตรการเพ่ือป้องกันการทุจริต มีระบบธรรมาภิบาลมีความยึดโยงกับ
ประชาชน โดยให้สามารถแก่ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
      1.5 ปัญหาด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปัญหาเกี่ยวกับการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอื่น 
      สภาพปัญหา : ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีข้อจ ากัดไม่เอ้ือต่อการจัดบริการสาธารณะ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งบางบริการไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากไม่มีระเบียบ กฎหมายรองรับ 
ทั้งในส่วนของกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองที่ไม่ชัดเจนในเรื่องอ านาจหน้าที่ท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอ านาจด าเนินการได้ หรือด าเนินการไปแล้วก็อาจถูกเรียกเงินคืน รวมถึงกฎหมาย 
ของหน่วยงานอ่ืนที่เป็นอุปสรรค เช่น กรณีที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นขอใช้พ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
ของหน่วยงานอ่ืนในการจัดท าบริการสาธารณะก็ติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย เช่น กรณีขอใช้ที่ดินของกรมป่าไม้ 
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด  
ซึ่งค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนมีข้อจ ากัดท าให้การด าเนินการล่าช้าส่งผลกระทบต่อการขอใช้งบประมาณที่อาจ 
ไม่ทันตามก าหนดเวลาหรือกรณีขอใช้ที่ดินของวัดเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์  
พ.ศ. 2505 บัญญัติว่าต้องเป็นการเช่าเท่านั้น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กมีงบประมาณไม่มาก  
ก็อาจไม่สามารถด าเนินการได้ท าให้ประชาชนขาดโอกาสในการได้รับบริการสาธารณะจากภาครัฐ 
      แนวทางด าเนินการ 
      (1) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและกฎหมาย 
ว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการ 
      (2) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
เป็นต้น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายนั้นด้วย เพ่ือให้สามารถบริหารงานได้ เช่น  
กรณีกฎหมายจัดตั้งก าหนดให้ท้องถิ่น บ ารุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรให้มีอ านาจใน 
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การบริหารงาน หรือกรณีการขอใช้ที่ดินของกรมป่าไม้เพ่ือท าถนนหรือบริการสาธารณะควรให้หน่วยงาน
เจ้าของพ้ืนที่ก าหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนในการขออนุญาตหรือการอนุญาต อนุมัติง่ายขึ้นเพ่ือไม่ให้เกิด 
ความล่าช้าและทันต่อการขอใช้งบประมาณในการจัดบริการสาธารณะนั้น 
      (3) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ต่าง ๆ ให้เป็นอ านาจ
พิจารณาอนุญาตระดับจังหวัดเพ่ือให้การพิจารณามีความรวดเร็ว เช่น การขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ที่อยู่  
ในความรับผิดชอบของกรมที่ดินเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะจะต้องปฏิบั ติระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
โดยการเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีเห็นชอบก่อน ซึ่งควรแก้ไขระเบียบดังกล่าวให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการให้ความเห็นชอบ 
      1.6 ปัญหาด้านบุคลากร และการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน 
      สภาพปัญหา : ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบปัญหาด้านบุคลากร ทั้งกรณี
บุคลากรจ านวนไม่เพียงพอและกรณีงบประมาณในการบริหารงานบุคคลไม่ให้เกินร้อยละ 40 เนื่องจากบางแห่ง
มีขนาดเล็ก มีกรอบอัตราก าลังน้อย เมื่อมีภารกิจมากขึ้นก็ท าให้ขาดแคลนบุคลากรที่จะท างานในภารกิจ 
ที่เพ่ิมมากขึ้นหรือบางแห่งที่มีศักยภาพก็อาจจ้างพนักงานจ้างมาช่วยงานมากขึ้นท าให้ค่าใช้จ่ายมากขึ้น  
ตามไปด้วย นอกจากนี้เมื่อมีการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น การถ่ายโอนภารกิจ  
มากขึ้น นอกจากปัญหาคนท างานมีไม่เพียงพอแล้วยังประสบปัญหาในเรื่องการท างานตามภารกิจถ่ายโอนด้วย 
เนื่องจากบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความรู้ความช านาญในงานนั้น เช่น การถ่ายโอนภารกิจ
ด้านชลประทาน ด้านขนส่งที่อาจต้องใช้เทคนิควิธีในการด าเนินงาน หรือขาดวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลต่าง ๆ 
      แนวทางด าเนินการ 
      (1) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและกฎหมาย  
ว่ด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจในการด าเนินการ ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงการส่งเสริมให้มี
การบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เช่น การก าหนดให้หน่วยงานที่ถ่ายโอนภารกิจเป็นพ่ีเลี้ยงให้  
การแนะน าช่วยเหลือ และให้มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงมีคู่มือ  
ในการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจงานนั้น 
      (2) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เพ่ือแก้ปัญหากรณี 
ขาดแคลนบุคลากร 
      (3) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรก าหนดแนวทางในการเพ่ิมศักยภาพให้แก่บุคลากร
ส่วนท้องถิ่น ในการสนับสนุนให้มีการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ให้แก่บุคลากรของท้องถิ่นในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจที่จะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต 
      (4) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นควรก าหนดแนวทางหรือวิธีปฏิบัติในการบูรณาการ
ร่วมกันเพ่ือให้เจ้าหน้าที่สามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว เช่น การส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจัดท าแผนที่ ภาษีการส ารวจ
ที่ดินเพ่ือจัดเก็บภาษีในพ้ืนที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานอ่ืน เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยให้มีการบูรณาการด้านข้อมูลเมื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ส ารวจข้อมูล
นั้นไว้แล้ว เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็สามารถน าข้อมูลนั้นมาใช้ได้ 
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   2. การแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ าให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  
   คณะกรรมาธิการได้ศึกษาเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนา
แหล่งน้ าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว พบว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาสามารถพิจารณาด าเนินการ 
ได้ใน 2 กรณี ดังนี้ 
      2.1 กรณีการก่อสร้างแหล่งน้ าใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ไม่สามารถ
ด าเนินการก่อสร้างแหล่งน้ าแห่งใหม่ตามภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน เนื่องจากศักยภาพขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นไม่เพียงพอต่อการรองรับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ประกอบกับปัจจัยด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ปัญหา 
ด้านบุคลากร เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ และขาดความรู้ความเข้าใจด้านวิศวกรรมการก่อสร้างแหล่งน้ า 
ด้านอุทกวิทยา ด้านธรณีและปฐพีวิทยา ด้านส ารวจภูมิประเทศ การออกแบบด้านชลศาสตร์และโครงสร้าง 
ประมาณการราคางาน การจัดท าราคากลาง วิธีการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญา  
และการประเมินผล รวมถึงปัญหาด้านงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอในการก่อสร้างแหล่งน้ าใหม่ 
      แนวทางด าเนินการ 
      2.1.1 ก าหนดให้จังหวัดหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท าหน้าที่ด าเนินการจัดหา
หน่วยงานที่มีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการก่อสร้างหรือบ ารุงรักษาแหล่งน้ าเพ่ือแนะน าให้ความช่วยเหลือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการก่สร้างแหล่งน้ า ในด้านวิศวกรรมการก่อสร้างแหล่งน้ า ด้านอุทกวิ ทยา  
ด้านธรณีและปฐพีวิทยา ด้านส ารวจภูมิประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การออกแบบโครงสร้าง การออกแบบ
อาคาร การคิดราคางาน วิธีการก่อสร้าง การบริหารสัญญา การส ารวจออกแบบการควบคุมการก่อสร้าง  
และการประเมินผล 
      2.1.2 รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาแหล่งน้ าให้แก่ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอและเหมาะสมกับกรอบภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง 
      2.1.3 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยก าหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขการถ่ายโอนภารกิจด้านการ พัฒนา 
แหล่งน้ าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและสมัครใจในการรับโอนภารกิจแหล่งน้ า ทั้งนี้  
หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ยังไม่มีความพร้อมให้ส่งคืนภารกิจถ่ายโอนดังกล่าวให้แก่หน่วยงานเจ้าของ
ภารกิจเดิม 
   2.2 กรณีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมแหล่งน้ าที่ได้รับการถ่ายโอนแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 (ฉบับที่ 1) แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 1) แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ก าหนดให้ส่วนราชการถ่ายโอนภารกิจเรื่องการจัดการน้ าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   แนวทางด าเนินการ 
   2.2.1 ให้หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจัดฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ  
ด้านวิศวกรรมการก่อสร้างแหล่งน้ า ด้านอุทกวิทยา ด้านธรณีและปฐพีวิ ทยา ด้านส ารวจภูมิประเทศ 
การออกแบบโครงสร้าง การออกแบบอาคาร การคิดราคางาน วิธีการก่อสร้าง การบริหารสัญญา การส ารวจ
ออกแบบ การควบคุมการก่อสร้าง การประเมินผล กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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   2.2.2 แก้ไขหลักกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
แหล่งน้ าขนาดเล็กให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยค านึงถึงปริมาณแหล่งน้ าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละแห่งได้รับการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   2.2.3 แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ือก าหนดกระบวนการให้หน่วยราชการเจ้าของภารกิจเดิม
สามารถช่วยเหลือด าเนินการบ ารุงรักษาหรือซ่อมแชมแหล่งน้ าที่ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นกรณีเกินกว่าศักยภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดสามารถด าเนินการได้  
   2.2.4 เร่งรัดด าเนินการถ่ายโอนภารกิจตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นโดยเร็วเมื่อด าเนินการก่สร้างแล้วเสร็จ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถขอตั้งงบประมาณ
ในการบ ารุงรักษาแหล่งน้ าดังกล่าวได้ 
   2.2.5 ก าหนดให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจระดับจังหวัดเชิญหน่วยงานที่ด าเนินการ
ก่อสร้างและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนซึ่งเอกสารสูญหายมาจัดท าหนังสือยืนยันการถ่าย
โอนเป็นหลักฐานขึ้นใหม่ เพ่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้มีหลักฐานในการขอตั้ งงบประมาณ  
ในการบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
   2.2.6 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ า
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและสมัครใจในการรับถ่ายโอนภารกิจแหล่งน้ า หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใดยังไม่มีความพร้อมให้ส่งคืนภารกิจการถ่ายโอนดังกล่าวให้หน่วยงานเจ้าของภารกิจเดิม 
   2.2.7 แก้ไขกฎหมายเพื่อปรับลดปริมาตรเก็บกักของแหล่งน้ าที่ต้องด าเนินการถ่ายโอนภารกิจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากเดิม "ไม่เกินสองล้านลูกบาศก์เมตร" แก้ไขเป็น "ไม่เกินหนึ่งล้านลูกบาศก์
เมตร"  
   2.2.8 ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ควรก าหนดประเภทของแหล่งน้ าที่มีอยู่หลายประเภทว่าแหล่งน้ าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ 
เป็นลักษณะใด และมีประเภทใดบ้าง แหล่งน้ าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการร่วมกับส่วนราชการอื่น  
มีประเภทใดบ้างและแหล่งน้ าที่เป็นความรับผิดชอบของส่วนราชการอ่ืนมีประเภทใดบ้าง 
   3. การจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนการพัฒนาการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในระดับชาติ คณะกรรมาธิการได้ศึกษาเพ่ือหาแนวทางปฏิรูปส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ านาจ เพื่อให้การขับเคลื่อนเรื่องของการปกครองท้องถิ่น
และการกระจายอ านาจด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยผลการศึกษาได้ก าหนดไว้ 5 รูปแบบ ดังนี้ 
      1. รูปแบบองค์การมหาชน 
      2. รูปแบบส านักงานคณะกรรมการท้องถิ่นแห่งชาติ (สคทช.) 
      3. รูปแบบกระทรวงท้องถิ่น 
      4. รูปแบบสภานิติบัญญัติท้องถิ่นแห่งชาติ 
      5. รูปแบบสภานิติบัญญัติคณะกรรมการท้องถิ่นแห่งชาติ 
   จากท้ัง 5 รูปแบบ คณะกรรมาธิการพิจารณาแล้วเห็นว่ารูปแบบของส านักงานคณะกรรมการ
ท้องถิ่นแห่งชาติ (สคทช.) มีโอกาสความเป็นไปได้ในการผลักดันให้เกิดการจัดตั้ง ได้จริงมากที่สุดโดยรวม
หน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ (1) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
(2) ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ (3) ส านักงาน



- 26 - 

 

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เข้ามาเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีสถานะเทียบเท่า
กระทรวง และขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี ซึ่งท าให้เกิดความเป็นเอกภาพในการประสานงานและการด าเนินการ
โดยมีภารกิจหลักของการจัดตั้งหน่วยงานที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ (1) ภารกิจในทางการเมือง เป็นการก าหนด
นโยบายด้านต่าง ๆ และ (2) ภารกิจในเชิงส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองส่วนท้องถิ่น ในการก าหนดทิศทาง 
(Road Map) การปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต  
   แนวทางด าเนินการ 
   3.1 แก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 14  
การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือเสนอประเด็นการจัดตั้งคณะกรรมการท้องถิ่นแห่งชาติเป็นประเด็นในการปฏิรูป
ประเทศตามพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 
   3.2 จัดท าร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการท้องถิ่นแห่งชาติหรือพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... โดยให้ความส าคัญกับองค์ประกอบและอ านาจห น้าที่ของ
คณะกรรมการท้องถิ่นแห่งชาติ 
   3.3 ก าหนดให้มีส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการท้องถิ่นแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการท้องถิ่นแห่งชาติ โดยเน้นให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว เปิดโอกาสให้ข้าราชการสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถโอนย้ายหรือมาช่วยราชการเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการ
ท้องถิ่นแห่งชาติได้โดยง่าย ไม่มีเงื่อนไขและข้ันตอนการอนุมัติที่ยุ่งยากซับซ้อน 
   3.4 แก้ไขกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข เพ่ิมเติม พระราชบัญญัติจัดตั้ งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ  และ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
   4. การจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ 
  คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
ที่ควรพิจารณาด าเนินการจัดตั้งขึ้น เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องต่อบริบทลักษณะพิเศษหรือลักษณะเฉพาะ
ของท้องถิ่นนั้น ๆ ใน 2 รูปแบบ คือ 
     1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเชิงพ้ืนที่ เป็นการจัดตั้งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นมาเพ่ือท าหน้าที่ชับเคลื่อนการส่งมอบบริการสาธารณะทั้งการส่งมอบบริการ
สาธารณะที่มีลักษณะทั่วไป (General Function) และการส่งมอบบริการสาธารณะที่มีลักษณะเฉพาะ 
(Special Function) ให้ตรงตามเจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังของประชาชนในท้องถิ่น 
และตรงตามลักษณะพิเศษหรือลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นนั้น ๆ ประกอบด้วย 
        1.1 การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในพ้ืนที่ที่มีลักษณะพิเศษหรือ
ลักษณะเฉพาะ "ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด" การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีพ้ืนที่
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดนั้น พ้ืนที่ต่าง ๆ ในจังหวัดควรมีความใกล้เคียงกันหรือไม่มีความแตกต่างกันในมิติ 
ทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ มากจนเกินไป ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต จังหวัดจัดการ
ตนเองต่าง ๆ ฯลฯ 
        1.2 การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในพ้ืนที่ที่มีลักษณะพิเศษหรือ
ลักษณะเฉพาะ "ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของจังหวัด" ประกอบด้วย นครแม่สอด นครเกาะสมุย นครแหลมฉบัง  
เมืองทุ่งสง เมืองหัวหิน และท้องถิ่นอ่ืน ๆ ที่ประชาชนในท้องถิ่นมีความต้องการจัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
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     2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเชิงภารกิจ ถือเป็นการจัดตั้งองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขึ้นในพ้ืนที่ที่มีลักษณะพิเศษและ/หรือลักษณะเฉพาะบางแห่งที่มีลักษณะภารกิจ
เฉพาะบางประการ (Special Function) อาทิ พ้ืนที่เมืองประวัติศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งไม่เหมาะสมต่อการจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเชิงพ้ืนที่ขึ้นมาท าหน้าที่บริหารจัดการท้องถิ่นแทนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปที่มีอยู่เดิม โดยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเชิงภารกิจ  
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับประเทศไทยสามารถด าเนินการได้ใน 2 แนวทาง คือ 
        2.1 องค์กรนิติบุคคลท้องถิ่นท่ีจัดท าภารกิจ  
        จัดตั้งขึ้นเพ่ือจัดท าภารกิจใดภารกิจหนึ่งหรือหลายภารกิจเป็นการเฉพาะและในพื้นที่ที่มี
ขอบเขตรับผิดชอบที่ชัดเจนซึ่งอาจครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป
เพียงแห่งเดียวหรือหลายแห่ง โดยการจัดตั้งองค์กรนิติบุคคลท้องถิ่นถือเป็นการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (New Units of Government) ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น 
พ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย - ศรีสัชนาลัย - ก าแพงเพชร ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสุโขทัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดก าแพงเพชร เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล 
อีกหลายแห่ง 
        2.2 ความร่วมมือระหว่างท้องถิ่น ที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลเข้ามาท าหน้าที่ในการจัดท า
ภารกิจการให้บริการสาธารณะที่มีลักษณะพิเศษหรือลักษณะเฉพาะเชื่อมโยงหลายพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป โดยไม่จ าเป็นจะต้องมีการยุบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป
ในพ้ืนที่หรือจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลท้องถิ่น ทั้งนี้ ในระยะยาว
ของความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นนั้นยังมีความจ าเป็นยิ่งที่จะต้องจัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลท้องถิ่นเข้ามาส่งมอบบริการสาธารณะดังกล่าวแทน เนื่องจากความยั่งยืน
และความต่อเนื่องของความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษด าเนินไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอเพ่ือให้รัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องน าไปพิจารณา
ประกอบก าหนดเป็นนโยบาย มาตรการ หรือจัดท าร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ดังนี้ 
     แนวทางด าเนินการ 
     1. รัฐบาลต้องด าเนินการกระจายอ านาจให้กับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาให้เป็น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษโดยสมบูรณ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งมิติด้านภารกิจการพัฒนาและส่งมอบ
บริการสาธารณะที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ต้องด าเนินการถ่ายโอนภารกิจที่ เป็นอ านาจหน้ าที่ให้กับ
กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็นผู้ด าเนินการโดยสมบูรณ์ มิติด้านการคลังและการงบประมาณ ที่ควรถ่าย
โอนอ านาจหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมนียมต่าง ๆ ให้กับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาเป็น
ผู้ด าเนินการจัดเก็บเอง พร้อมจัดสรรหรือถ่ายโอนรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่กฎหมายบัญญัติให้
เป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้กับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา และมิติด้านการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น ที่ควรให้กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยามีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
และสามารถก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ บัญชีเงินเดือน ฯลฯ ได้อย่างเป็นอิสระและเหมาะสมกับลักษณะพิเศษ
ของท้องถิ่น นอกจากนี้เพ่ือให้การพัฒนากรุงเทพมหานครและการส่งมอบบริการสาธารณะทั้งที่มีลักษณะทั่วไป 
(General Function) กับการส่ งมอบบริการสาธารณ ะที่ มี ลั กษณะเฉพาะ (Special Function) ของ
กรุงเทพมหานคร สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างรวดเร็ว เป็นรูปธรรม และ
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ตรงตามเจตนารมณ์ ความต้องการ และความคาดหวังของประชาชนในท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร จึงควร
ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการท้องถิ่นกรุงเทพมหานครจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
แบบชั้นเดียว (One Tier) ที่กรุงเทพมหานครมีอ านาจหน้าที่และภารกิจการส่งมอบบริการสาธารณะอย่าง 
รอบด้าน ครอบคลุมทั้งอ านาจหน้าที่และภารกิจโดยภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นบน (Upper 
Tier) เช่นเดียวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกับอ านาจหน้าที่และภารกิจในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นล่าง (Lower Tier) เฉกเช่นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบล ไปสู่
โครงสร้างการบริหารจัดการท้องถิ่นกรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแบบ  
สองชั้น (Two Tier) ที่ประกอบไปด้วย กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
ชั้นบนของกรุงเทพมหานคร (Upper Tier) ที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลมีอ านาจหน้าที่และจัดท าภารกิจ 
ด้านการพัฒนาท้องถิ่นกรุงเทพมหานครโดยภาพรวมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษในลักษณะ
เดียวกันกับเทศบาลนครหรือนครบาลหรือองค์กรนิติบุคคลท้องถิ่นที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนของกรุงเทพมหานคร 
ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษชั้นล่างของกรุงเทพมหานคร (Lower Tier) มีอ านาจหน้าที่
และจัดท าภารกิจด้านการพัฒนาท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและส่งมอบบริการสาธารณะที่มีลักษณะทั่วไปและ
ลักษณะเฉพาะเพ่ือตอบสนองต่อการด าเนินวิถีชีวิต ความต้องการ และความคาดหวังของประชาชนในท้องถิ่น
กรุงเทพมหานครภายในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  2. รัฐบาลต้องเร่งด าเนินการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเชิงพ้ืนที่ที่ผ่าน
กระบวนการพิจารณาและศึกษาการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเชิงพ้ืนที่มาอย่างละเอียด
แล้ว ประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเชิงพ้ืนที่นครแม่สอด จังหวัดตาก องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเชิงพ้ืนที่นครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษเชิงพ้ืนที่นครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 
   3. รัฐบาลต้องด าเนินการพิจารณาท้องถิ่นอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพและมีลักษณะพิเศษหรือลักษณะ
เฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาจัดตั้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบพิเศษเชิงพ้ืนที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อนการบริหารจัดการท้องถิ่นและส่งมอบบริการสาธารณะที่มีลักษณะ
ทั่วไป (General Function) เช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปและบริการสาธารณะที่มี
ลักษณะพิเศษ (Special Function) ของพื้นที่นั้น ๆ โดยการพิจารณาท้องถิ่นอ่ืน ๆ สามารถ แบ่งได้ 2 ลักษณะ
พ้ืนที่ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเชิงพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด
ภูเก็ต สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส) จังหวัดจัดการตนเอง 
ฯลฯ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเชิงพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัด ประกอบด้วย 
เมืองทุ่งสงและเมืองหัวหิน 
  4. รัฐบาลต้องด าเนินการผลักดันให้เกิดการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ  
เชิงภารกิจ ซึ่งถือเป็นการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (New Units of Government) 
เพ่ือให้หน่วยงานใหม่ของท้องถิ่นที่มีโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ บุคลากร การคลังและงบประมาณ และระบบ  
การบริหารจัดการที่มีความคล่องตัวและเหมาะสมต่อการจัดท าภารกิจให้บริการสาธารณะเฉพาะประเภท  
โดยการผลักดันให้เกิดการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเชิงภารกิจนั้น คณะกรรมาธิการ  
เห็นว่ารัฐบาลและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการใน 2 ส่วน คือ  
  ส่วนแรก รัฐบาลต้องด าเนินการผลักดันและประกาศใช้ร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช .... มาตรา 103 ที่ได้บัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งสหการหรือบริษัทจ ากัดหรือองค์การ 
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ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนไว้ เพ่ือให้องค์กรนิติบุคคลท้องถิ่นที่จัดท าภารกิจดังกล่าวเข้ามาท าหน้าที่จัดท าภารกิจ  
การพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริการสาธารณะที่มีลักษณะพิเศษหรือลักษณะเฉพาะเชื่อมโยงหลายพ้ืนที่
รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไป  
  ส่วนที่สอง รัฐบาลต้องด าเนินการพิจารณา ศึกษา จัดท าร่างประมวลกฎหมาย และ
ประกาศใช้กฎหมายกลางว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเชิงภารกิจ พุทธศักราช .... 
เจตนารมณ์ ขั้นตอน กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติชัดเจนในการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษเชิงภารกิจในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเจรจาต่อรองขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการทั้งในด้านงบประมาณ การจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญ
การจัดหาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและการร่วมมือกับนิติบุคคลอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในมิติต่าง ๆ  
ในการจัดท าบริการสาธารณะ 
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ  
และกรรมาธิการ ได้ตอบชี้แจงเป็นเวลาพอสมควรแล้ว 
   ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับรายงานการพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการ
สาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ า
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ตามข้อบังคับการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ข้อ 88 เพ่ือส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 
 

   4.3 รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการข้อมูลประวัติ
อาชญากรรม ซึ่งคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน พิจารณาเสร็จแล้ว 
   นายศุภชัย  ใจสมุทร ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและ 
สิทธิมนุษยชน และนายชวลิต  วิชยสุทธ์ รองประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและ 
สิทธิมนุษยชน คนที่สอง ร่วมกันน าเสนอรายงานว่า คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและ 
สิทธิมนุษยชน มีหน้าที่และอ านาจตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 90 (1) กระท า
กิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่ เกี่ยวกับการด าเนินการตามแนวนโยบาย  
ด้านกฎหมาย การยุติธรรม สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน สิทธิในกระบวนการยุติธรรม และความเป็นธรรมในระยะ
เปลี่ยนผ่าน ดังนั้น การพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่ เกี่ยวกับการด าเนินการ 
ตามแนวนโยบายด้านกฎหมาย และการยุติธรรม จึงเป็นหนึ่งในภารกิจส าคัญของคณะกรรมาธิการ ซึ่งประวัติ
อาชญากรรมเป็นข้อมูลส าคัญต่อการด าเนินงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งในชั้นสืบสวนสอบสวน จับกุม 
ตลอดจนการพิจารณาพิพากษาคดีเพ่ือรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและปกป้องสังคมจากอาชญากรรม
ร้ายแรง การบริหารจัดการงานทะเบียนประวัติอาชญากรรมในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น  
ประวัติบุคคล ลายพิมพ์นิ้วมือ ต าหนิรูปพรรณของผู้กระท าความผิดและทรัพย์สินต่าง ๆ จึงเป็นเครื่องมือส าคัญ
ประการหนึ่งที่จะช่วยให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเป็นไปได้ง่าย 
และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม การจัดเก็บ การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลประวัติอาชญากรรม 
มีความเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน การจะน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริ งนั้น จ าเป็นต้องมี 
การบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงถึงกันและมีความทันสมัย รวมถึงมีกฎหมายหรือแนวทาง  
การด าเนินงานที่ชัดเจน กล่าวโดยสรุป หากจะพิจารณาถึงความส าคัญและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดท าประวัติ 
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อาชญากรรมในทางสากล  ซึ่งคณะกรรมาธิการได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในประเด็นดังกล่าวและได้น า 
เรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาธิการในประเด็นอัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง ศาลไม่ประทับรับฟ้อง 
และคดีศาลยกฟ้อง ซึ่งหมายความว่าบุคคลนั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จึงไม่ควรมีความผิดดังกล่าวปรากฏอยู่  
ในขณะเดียวกันการเก็บข้อมูลประวัติอาชญากรรมก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
ซึ่งหลายหน่วยงานที่ยังคงมีความจ าเป็นต้องเก็บและใช้ข้อมูลดังกล่าวในการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
ของตนทั้งในชั้นการสืบสวน สอบสวนและการพิจารณาคดี เพ่ือน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ อันจะน ามา 
ซึ่งการรักษาความสงบเรียบร้อยและปกป้องสังคมจากอาชญากรรมร้ายแรง  
   คณะกรรมาธิการได้การศึกษาเอกสารวิชาการ กฎหมาย และรับ ฟังความคิดเห็นจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกมิติ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ 
   1. กรณีเร่งด่วน 
      1.1 คณะกรรมาธิการเห็นควรให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเร่งรัดด าเนินการลบประวัติ 
ตามเงื่อนไขในคดีที่อัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง ศาลไม่ประทับรับฟ้อง และศาลยกฟ้อง ซึ่งมีจ านวนรายการที่แจ้ง
ไว้ประมาณ 150,000 รายการ โดยเร็ว 
      1.2 คณะกรรมาธิการเห็นควรให้กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทยและส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ บูรณาการข้อมูลที่ถูกบันทึกประวัติอาชญากรรม โดยให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
      1.3 คณะกรรมาธิการเห็นควรให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
มีการปรับปรุงข้อมูลสถานะของบุคคลที่มีประวัติต้องสงสัยตามพระราชก าหนดการบริหารราชการ ใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ให้เป็นปัจจุบัน 
      1.4 คณะกรรมาธิการเห็นควรให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติออกข้อปฏิบัติเพ่ือเสนอแนวทาง
เร่งด่วนในการด าเนินงานของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เกี่ยวกับการปรับปรุงฐานข้อมูลประวัติอาชญากรรม
ในส่วนของประชาชน ซึ่งอยู่ในเงื่อนไขคดีที่อัยการสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง ศาลไม่ประทับรับฟ้อง และศาลยกฟ้อง 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีแนวทางในการปฏิบัติต่อประชาชนที่ประสบปัญหาและอุปสรรคจากการตรวจพบ
ข้อมูลประวัติอาชญากรรมที่ยังไมได้ถูกลบออกจากฐานข้อมูล 
   2. การด าเนินการในข้ันตอนต่อไป 
      2.1 คณะกรรมาธิการเห็นควรให้กระทรวงยุติธรรมเร่งรัดการด าเนินงานเสนอร่าง
พระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและด าเนินการตามขั้นตอน  
การตรากฎหมาย และเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาโดยเร็ว 
      2.2 คณะกรรมาธิการเห็นควรให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติพิจารณาออกระเบียบส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติโดยการแยกทะเบียนประวัติที่ใช้จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาหรือจ าเลยออกเป็น 2 ทะเบียน 
ได้แก่ ทะเบียนประวัติผู้ต้องหา และทะเบียนประวัติอาชญากร เป็นต้น และกระจายอ านาจการคัดแยกให้
ต ารวจภูธรจังหวัด และกองบังคับการต ารวจนครบาล 1 - 9 สามารถคัดแยกได้เองใน 3 หัวข้อ คือ อัยการ 
สั่งเด็ดขาดไม่ฟ้อง ศาลไม่ประทับรับฟ้อง และศาลสั่งยกฟ้อง เพ่ือให้สามารถจัดการข้อมูลประวัติอาชญากรรม 
ได้ดียิ่งขึน้ 
   ที่ประชุมเห็นชอบด้วยกับรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหา 
การจัดการข้อมูลประวัติอาชญากรรม และเห็นชอบกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ตามข้อบังคับ  
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อ 88 เพ่ือส่งไปยังคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 
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   4.4 รายงานการพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่าง 
True กับ DTAC และการค้าปลีก – ค้าส่ง ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว  (เรื่องตาม
ระเบียบวาระหมายเลข 4.2 – 4.4 ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่  16  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565) 
   นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์  นาครทรรพ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคม ระหว่าง True กับ DTAC และการค้าปลีก – ค้าส่ง 
น าเสนอรายงานว่า ตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2565 และครั้งที่ 60 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 
2564 ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบ
กรณีการควบร่วมกิจการโทรคมนาคม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส 
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ) ญัตติด่วน เรื่องขอให้ 
สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชนจากการควบรวมกิจการ
โทรคมนาคมและการค้าปลีก ตลอดถึงผลกระทบจากการขยายตัวของทุนขนาดใหญ่ที่กระทบทุนชาวบ้าน  
ขนาดเล็ก เพ่ือหามาตรการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคและทุนชาวบ้าน (นายสาทิตย์  วงศ์หนองเตย กับคณะ
เป็นผู้เสนอ) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึ กษาผลกระทบ 
ต่อประชาชนกรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคม 2 ราย คือ True และ DTAC ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ
ประชาชน (นายสิริพงศ์   อังคสกุลเกียรติ  เป็นผู้ เสนอ) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชน กรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคมและ
การค้าปลีก - ค้าส่ง เพ่ือหามาตรการคุ้มครองประชาชนโดยเร่งด่วน (นายระวี  มาศฉมาดล เป็นผู้เสนอ)  
ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบที่มีต่อประชาชน
และผู้บริโภค กรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และ 
กลุ่มเทเลนอร์ หรือดีแทค (นายมนูญ  สิวาภิรมย์รัตน์ เป็นผู้เสนอ) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชนจากการควบรวมกิจการโทรคมนาคม  
และการค้าปลีก และการขยายตัวของทุนขนาดใหญ่ที่กระทบต่อทุนขนาดเล็ก เพ่ือหามาตรการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและทุนขนาดเล็ก (นายกูเฮง  ยาวอหะซัน เป็นผู้เสนอ) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร 
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชน เรื่อง กรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคม 
2 ราย คือ True และ DTAC ลดการผูกขาดระหว่างเครือข่ายโทรคมนาคม (นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  
เป็นผู้เสนอ) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการของ  
ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระหว่างบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) กับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส  
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด (มหาชน) (นางสาวภาดาท์  วรกานนท์ เป็นผู้ เสนอ) และญัตติด่วน เรื่อง ขอให้ 
สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อประชาชนจากการควบรวมกิจการ
โทรคมนาคมและการค้าปลีก ตลอดถึงผลกระทบจากการขยายตัวของทุนขนาดใหญ่ที่กระทบทุนชาวบ้าน 
ขนาดเล็ก เพ่ือหามาตรการคุ้มครองประชาชนผู้บริโภคและทุนชาวบ้าน (นายวิสาร  เตชะธีราวัฒน์ เป็นผู้เสนอ) 
และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคม
ระหว่าง True กับ DTAC และการค้าปลีก - ค้าส่ง ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562  
ข้อ 49 และข้อ 50 โดยก าหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ 90 วัน ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564  
ถึงวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ต่อมาคณะกรรมาธิการได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาอีกจ านวน  
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90 วัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ถึงวันอังคารที่ 21มิถุนายน 2565 รวมระยะเวลาการพิจารณา
ศึกษา 180 วัน บัดนี้ คณะกรรมาธิการได้ด าเนินการพิจารณาศึกษาญัตติดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงน าเสนอ
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือพิจารณา 
   จากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการและจัดท ารายงานผลการพิจารณาศึกษา 
ปรากฏผลการด าเนินการ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
   ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
   ด้วยกิจการโทรคมนาคมประเภทข้อมูลส าหรับโครงข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่  ถือเป็น
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของประชาชน บทบัญญัติตามมาตรา 60 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 ความส าคัญว่า "...รัฐต้องรักษาไว้ซึ่งคลื่นความถี่และสิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม  
อันเป็นสมบัติของชาติเพ่ือใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน การจัดให้มีการใช้ประโยชน์  
จากคลื่นความถี่ ตามวรรคหนึ่ง ไม่ว่าจะใช้เพ่ือส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม หรือเพ่ือ
ประโยชน์อ่ืนใดต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ และประโยชน์สาธารณะ  
รวมตลอดทั้งการให้ประชาชนมีส่วนได้ใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่ด้วย อีกทั้ง รัฐต้องจัดให้มีองค์กรของรัฐ  
ที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือรับผิดชอบและก ากับการด าเนินการเกี่ยวกับคลื่นความถี่  
องค์กรดังกล่าวต้องป้องกันมิให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โดยไม่ค านึงถึงสิทธิ 
ของประชาชนทั่วไปโดยประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากคลื่นความถี่โครงข่ ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับ 
การติดต่อสื่อสารด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านสัญญาณอินเตอร์เน็ต ( Internet) รวมถึงการด าเนินกิจกรรม 
ผ่านระบบปฏิบัติการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ แพลตฟอร์ม (Platform) อีกทั้งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยใน 
การใช้บริการช าระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ (Mobile Payment) การใช้บริการซื้อสินค้าและบริการ  
(Online Shopping) การศึกษาทางไกล (Online Distance Learning) และยังเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ
ของการพัฒนาธุรกิจและบริการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อาทิ ธุรกิจสถาบัน
การเงิน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ปรากฎข่าวการรวมธุรกิจโทรคมนาคมระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด (มหาชน) (True) ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้เครือเจริญโภคภัณฑ์ และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด (มหาชน) (DTAC) ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเทเลนอร์ของประเทศนอร์เวย์ โดยเป็นการพิจารณาสร้าง 
ความร่วมมืออย่างเท่าเทียมกัน (Equal Partnership) โดยทั้งสองบริษัทจะมีการปรับโครงสร้างธุรกิจและจัดตั้ง
บริษัทข้ึนใหม ่
   ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
   จากการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ มีข้อสังเกตต่อกรณีการรวมธุรกิจกิจการ
โทรคมนาคมระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
และกรณีการรวมธุรกิจการค้าปลีก - ค้าส่ง เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
   1. การไม่พยายามบังคับใช้กฎหมายขององค์กรอิสระ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน  
   2. การออกมาตรการเฉพาะหรือมาตรการในการก ากับดูแลหรือมาตรการต้องห้ามหรือ
เงื่อนไขภายหลังเอกชนได้รับอนุญาตให้รวมธุรกิจของทั้งสองกรณี ยังไม่สร้างความมั่นใจกับประชาชน  
ขาดความเป็นไปได้ที่จะปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผล และขาดความเป็นไปได้ในการติดตามวัดผลหรือก ากับดูแล 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   จากข้อสังเกตในภาพรวมและปมปัญหาดังกล่าว คณะกรรมาธิการมีข้อเสนอให้ฝ่ายนิติบัญญัติ
โดยสภาผู้แทนราษฎร มอบหมายให้คณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภาผู้แทนราษฎร  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 90 (3) สานต่อและด าเนินการติดตามตรวจสอบ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรอิสระ รวมถึงขยายผลไปสู่การด าเนินการดูแลกิจการของรัฐวิสาหกิจ 
หรือเอกชนที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมต่อไป นอกจากนี้ ข้อสังเกตกรณีการรวมธุรกิจกิจการ
โทรคมนาคมระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
ภายใต้หน้าที่และอ านาจที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณาศึกษาผลกระทบกรณีการรวม
ธุรกิจกิจการโทรคมนาคมระหว่างบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส  
คอมมูนิเคชั่น จ ากัด ภายใต้ความเข้าใจร่วมกันที่ว่า "รัฐต้องมีอ านาจในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตการรวมธุรกิจ
และก ากับดูแลกระบวนการการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคม เพ่ือจะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน  
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว" และคณะกรรมาธิการมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพิจารณาด าเนินการ ส่วนข้อสังเกตกรณีการรวมกิจการการค้าปลีก – ค้าส่ง จากการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการ ประกอบการรับฟังการชี้แจงข้อมูลและข้อคิดเห็นของส านักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้า คณะกรรมาธิการไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขประกอบการอนุญาตให้รวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี. รีเทล 
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด และบริษัท โลตัสส์ สโตร์ส  (ประเทศไทย) จ ากัด จึงมีข้อสังกตและข้อเสนอแนะ 
ต่อคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณา 
   จากนั้น ประธานฯ ได้สั่งปิดประชุมเวลา 18.38 นาฬิกา  
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