สรุปการรับฟังความคิดเห็น
เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ....”
ของคณะกรรมาธิการการศึกษาและกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒
------------------------๑. วิธีการรับฟังความคิดเห็น
มีการรับฟังความคิดเห็นโดยการจัดการสัมมนารับฟังความคิดเห็น มีการอภิปรายและแสดง
ความคิด เห็ น จากผู้ แทนลู ก เสื อ ผู้ แ ทนบุ ค ลากรทางการลู ก เสื อ และผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ กิ จการลู ก เสื อ โดยมี
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกล่าวเปิด
การสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ
๒. จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟัง
มีการรับ ฟั งความคิด เห็ น จานวน ๑ ครั้ง เมื่ อวัน ที่ ๙ สิ งหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น.
– ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒
๓.พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
เปิดให้มีการสัมมนารับฟังความคิดเห็น ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข ๒๑๓ –
๒๑๖ ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา ๒ โดยดาเนินการจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เชิญผู้แทนลูกเสือ บุคลากรทางการ
ลูกเสือ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย กรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ลูกเสือ
๔. ประเด็นที่มีการรับฟังความคิดเห็น
ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นซึ่งเป็นสาระสาคัญการแก้ไขโดยสังเขป มีดังนี้
๑) แก้ไขบทนิยามคาว่า “บุคลากรทางการลูกเสือ” และเพิ่มบทนิยามคาว่า “ลูกเสืออาเภอ”
๒) แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ให้ ค ณะลู ก เสื อ แห่ งชาติ มี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ พั ฒ นาลู ก เสื อ เกี่ ย วกั บ การมี
จิตสาธารณะ
๓) แก้ไขเพิ่มเติมตามหลักการของพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๐๗ กล่าวคือ ปรับเปลี่ยน
การบริหารกิจการลูกเสือจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็น สานักงานลูกเสืออาเภอ
๔) กาหนดให้มีคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการและการ
บริหารงานของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ ทาหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการ
และการบริหารงานของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งกิจการลูกเสือในส่วนภูมิภาค
๕) บทกาหนดโทษ แก้ไขเพิ่มเติมให้มีการลงโทษผู้ซึ่งทาเหรียญปลอมเหรียญลูกเสือสรรเสริญ
เหรียญลูกเสือสดุดี เหรียญลูกเสือยั่งยืนด้วย และปรับเปลี่ยนโทษปรับจากเดิมหนึ่งหมื่นบาทเป็นสองหมื่นบาท
เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราโทษตามกฎหมายไทยในปัจจุบันซึ่งกาหนดว่าโทษจาคุกหนึ่งปีให้ปรับสองหมื่นบาท
๖) บทเฉพาะกาล กาหนดสาระสาคัญเกี่ยวกับการรองรับการดาเนินการต่างๆ อาทิ บรรดา
กิจ การ ทรั พย์ สิ น หนี้ สิ น และงบประมาณของส านั กงานลู กเสื อแห่ งชาติ ตามพระราชบัญ ญั ติลู กเสื อ พ.ศ.
๒๕๕๑ ไปเป็นของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ การโอนพนักงานและลูกจ้างของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ การ
โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน และงบประมาณ พนักงานและลูกจ้างของสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่

-๒–
การศึ ก ษาซึ่ งเป็ น หน่ ว ยธุ ร การของคณะกรรมการลู ก เสื อ เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาตามพระราชบั ญ ญั ติ ลู ก เสื อ
พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปเป็ น ของส านั ก งานลู ก เสื อ อ าเภอซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยธุ ร การของส านั ก งานลู ก เสื อ อ าเภอตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ลู ก เสื อ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปเป้ น พนั ก งานและลู ก จ้ างของส านั ก งานลู ก เสื อ แห่ งชาติ ต ามร่า ง
พระราชบัญญั ตินี้เมื่อมีการใช้แล้ว กรณีที่ยังไม่ได้ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารลูกเสื อ
แห่ ง ชาติ ระเบี ย บ ประกาศ ค าสั่ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ให้ น ากฎกระทรวง ข้ อ บั งคั บ
คณะลูกเสือแห่งชาติ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ใช้อยู่ใน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลม
๕. ข้อคัดค้านหรือความเห็นของหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น
จากการรับฟังความคิดเห็นมีผู้แสดงความคิดเห็ นทั้งสิ้น จานวน ๑๗ คน โดยสามารถสรุป
ประเด็นของผู้แสดงความคิดเห็นได้ ดังนี้
ประเด็น
แก้ไขบทนิยามคาว่า “บุคลากรทางการลูกเสือ”
- เพิม่ บทนิยามคาว่า “ลูกเสืออาเภอ”

- ปรับเปลี่ยนการบริหารกิจการลูกเสือจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็น สานักงาน
ลูกเสืออาเภอ
(มาตรา ๓๙ ถึงมาตรา ๔๓)

- กาหนดให้มีคณะกรรมการการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการและ
การบริหารงานของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
(มาตรา ๔๗ –มาตรา ๕๐)

ข้อคัดค้านหรือความเห็น
ไม่มีผู้คัดค้าน
- ควรกาหนดความหมายว่า “ลูกเสือในเขตพื้นที่
สานักงานเขต”
- ควรแก้ไขเป็น “ให้หมายความรวมถึงลูกเสือเขต
กรุงเทพมหานคร”
- องค์ประกอบคณะกรรมการลูกเสืออาเภอตามร่าง
มาตรา ๓๙ ควรกาหนดให้มีผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา เป็นกรรมการดังเดิมเพื่อมิให้เกิดผล
กระทบต่อการบริหารจัดการกิจการลูกเสือ ประกอบกับ
ลูกเสือส่วนใหญ่สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ร่างมาตรา ๓๘ ควรแก้ไขจาก “ให้มีสานักงานลูกเสือ
เขตพื้นที่การศึกษาอาเภอ เพื่อการบริหารงานลูกเสือใน
อาเภอ” เป็น “ให้มีสานักงานลูกเสืออาเภอเพื่อการ
บริหารงานลูกเสือในอาเภอ”
- การกาหนดให้มีสานักงานลูกเสืออาเภอดาเนินกิจการ
ลูกเสือในระดับอาเภอแทนสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อาจทาให้การขับเคลื่อนภารกิจไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร การดาเนินงานอาจขาดตอน เพราะมีการตั้ง
สานักงานใหม่ขึ้นมา
- มาตรา ๔๓ ควรแก้ไขเพิ่มเติม “ให้มีสานักงานลูกเสือ
อาเภออยู่ในที่ว่าการอาเภอนั้น”
เห็นด้วยกับการมีคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดาเนินการและการบริหารงานของ
สานักงานลูกเสือแห่งชาติ แต่การกาหนดให้
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาตินารายงานของ
คณะกรรมการติดตามฯ มารายงานต่อสภาลูกเสือไทย
เพื่อพิจารณา อาจทาให้มีความล่าช้าและเกิดปัญหาอื่น

-๓ประเด็น

ข้อคัดค้านหรือความเห็น
ได้ เนื่องจากสภาลูกเสือไทยมีการกระชุมอย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้งเท่านั้น ดังนั้น การพิจารณารายงานของ
คณะกรรมการติดตามฯ ควรยุติในชั้นการพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ
- บทกาหนดโทษ แก้ไขเพิ่มเติมให้มีการลงโทษผู้ - ควรมีการลงโทษผู้ที่แต่งตัวเป็นลูกเสือโดยมิได้รับการ
ซึ่งทาเหรียญปลอมเหรียญลูกเสือสรรเสริญ
รับรองตาแหน่งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เหรียญลูกเสือสดุดี เหรียญลูกเสือยั่งยืนด้วย
- ควรมีการลงโทษบุคคลซึ่งตั้งกองลูกเสือพิเศษขึ้นมา
- ปรับเปลี่ยนโทษปรับจากเดิมหนึ่งหมื่นบาทเป็น โดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง
สองหมื่นบาท เพื่อให้สอดคล้องกับอัตราโทษตาม
กฎหมายไทยในปัจจุบันซึ่งกาหนดว่าโทษจาคุก
หนึ่งปีให้ปรับสองหมื่นบาท
- บทเฉพาะกาล กาหนดสาระสาคัญเกี่ยวกับการ - ควรเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบเวลาการออก
รองรับการดาเนินการต่างๆ อาทิ บรรดากิจการ กฎหมายลาดับรอง
ทรัพย์สิน หนี้สิน และงบประมาณของสานักงาน
ลูกเสือแห่งชาติตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.
๒๕๕๑ ไปเป็นของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
- การโอนพนักงานและลูกจ้างของสานักงาน
ลูกเสือแห่งชาติ การโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน
หนี้สิน และงบประมาณ พนักงานและลูกจ้างของ
สานักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วย
ธุรการของคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษาตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.
๒๕๕๑ ไปเป็นของสานักงานลูกเสืออาเภอซึ่ง
เป็นหน่วยธุรการของสานักงานลูกเสืออาเภอตาม
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปเป้นพ
นักงานและลูกจ้างของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้เมื่อมีการใช้แล้ว
- กรณีที่ยังไม่ได้ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ระเบียบ
ประกาศ คาสั่ง เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้นากฎกระทรวง ข้อบังคับ
คณะลูกเสือแห่งชาติ ระเบียบ ประกาศ หรือ
คาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.
๒๕๕๑ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
๖. คาชี้แจงเหตุผลรายประเด็น
ประเด็น
- ปรับเปลี่ยนการบริหารกิจการลูกเสือจาก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็น สานักงาน
ลูกเสืออาเภอ

คาชี้แจง
ที่ผ่านมากิจการลูกเสือในระดับอาเภอได้กาหนดให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลทาให้
เกิดความซบเซา ดังนั้น จึงกาหนดให้มีสานักงานลูกเสือ
อาเภอเพื่อบริหารงานลูกเสือในอาเภอ

-๔ประเด็น
คาชี้แจง
- กาหนดให้มีคณะกรรมการการติดตาม
เป็นการกาหนดหลักการขึ้นใหม่เพื่อให้มีคณะกรรมการ
- ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการและการ
ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการและ -ติ๔ดตาม
การบริหารงานของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ บริหารงานของสานักงานลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้การ
(มาตรา ๔๗ –มาตรา ๕๐)
ดาเนินกิจการลูกเสือมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น
- บทกาหนดโทษ แก้ไขเพิ่มเติมให้มีการลงโทษ เนื่องจากปัจจุบันโทษสาหรับบุคคลที่แต่งเครื่องแบบลูกเสือ
ผู้ซึ่งทาเหรียญปลอมเหรียญลูกเสือสรรเสริญ หรือประดับเครื่องหมายลูกเสือโดยไม่มีสิทธิเพื่อให้บุคคลอื่น
เหรียญลูกเสือสดุดี เหรียญลูกเสือยั่งยืนด้วย
เชื่อว่าตนมีสิทธิ หรือแต่งกานเลียนแบบหรือประดับ
- ปรับเปลี่ยนโทษปรับจากเดิมหนึ่งหมื่นบาท เครื่องหมายเพื่อให้บุคคลอื่นหลงเชื่อว่าตนเป็นลูกเสือหรือ
เป็นสองหมื่นบาท
บุคลากรทางการลูกเสือมีโทษที่น้อย
จึงเห็นควรเพิ่มอัตราโทษ ทั้งนี้ การเพิ่มอัตราโทษเพื่อให้
สอดคล้องกับอัตราโทษตามกฎหมายไทยในปัจจุบันซึ่ง
กาหนดว่าโทษจาคุกหนึ่งปีให้ปรับสองหมื่นบาท
- บทเฉพาะกาล กาหนดสาระสาคัญเกี่ยวกับ ด้วยกฎหมายลาดับรองที่ต้องออกตามความใน
การรองรับการดาเนินการต่างๆ อาทิ บรรดา ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีจานวนหลายฉบับ และบางฉบับมี
กิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน และงบประมาณของ เนื้อหาที่ต้องพิจารณามาก การกาหนดระยะเวลาในการออก
สานักงานลูกเสือแห่งชาติตามพระราชบัญญัติ กฎหมายลาดับรองอาจทาให้การดาเนินการในทางปฏิบัติไม่
ลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปเป็นของสานักงาน
สามารถทาได้ทัน ประกอบกับ เมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
ลูกเสือแห่งชาติ
ประกาศใช้ ด้วยบทบัญญัติของกฎหมายสานักงานลูกเสือ
- การโอนพนักงานและลูกจ้างของสานักงาน
แห่งชาติจะต้องรีบดาเนินการประกาศใช้กฎหมายลาดับรอง
ลูกเสือแห่งชาติ การโอนบรรดากิจการ
มิฉะนั้น จะไม่สามารถดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้
ทรัพย์สิน หนี้สิน และงบประมาณ พนักงาน
และลูกจ้างของสานักงานลูกเสือเขตพื้นที่
การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยธุรการของ
คณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาม
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปเป็น
ของสานักงานลูกเสืออาเภอซึ่งเป็นหน่วยธุรการ
ของสานักงานลูกเสืออาเภอตาม
พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ ไปเป้นพ
นักงานและลูกจ้างของสานักงานลูกเสือ
แห่งชาติตามร่างพระราชบัญญัตินี้เมื่อมีการใช้
แล้ว
- กรณีที่ยังไม่ได้ออกกฎกระทรวง ข้อบังคับ
คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ระเบียบ
ประกาศ คาสั่ง เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ให้นากฎกระทรวง ข้อบังคับ
คณะลูกเสือแห่งชาติ ระเบียบ ประกาศ หรือ
คาสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ.
๒๕๕๑ ที่ใช้อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับมาใช้บังคับโดยอนุโลม

-๕–
๗. การนาผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทาร่างกฎหมาย
พิจารณาผลการรับฟังความคิดเห็นและและได้นาความคิดเห็นบางส่วนมาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่อ
เป็ น ประโยชน์ ต่อการดาเนิ น การของส านักงานลู กเสื อแห่ งชาติและกิ จการลู กเสื อไทย รวมทั้งได้ พิจารณา
ประเด็น ข้อสงสัย หรือคาถามต่างๆ เพื่อนาไปใช้เป็นข้อมูลในการยกร่างกฎหมายลาดับรองของพระราชบัญญัติ
ลูกเสือต่อไป

-----------------------------------------------------

