สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งทีส่ อง)
วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
โดย สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวำคม ๒๕๖๓ เวลำ ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ
(เกียกกำย) ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ
ครั้งที่ ๑๐ (สมั ย สำมั ญ ประจ ำปี ค รั้งที่ ส อง) โดยมี พ ลเอก สิ งห์ ศึ ก สิ งห์ ไพร รองประธำนวุ ฒิ ส ภำ
คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนทำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุม
ได้เปิดประชุมและดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม
จำนวน ๒ เรื่อง ดังนี้
๑. รับทรำบพระบรมรำชโองกำรประกำศแต่งตั้งสมำชิกวุฒิสภำ จำนวน ๕ ท่ำน คือ
๑) พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด
๒) พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชำกำรทหำรบก
๓) พลเรือเอก ชำติชำย ศรีวรขำน ผู้บัญชำกำรทหำรเรือ
๔) พลอำกำศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ
๕) พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
ในกำรนี้สมำชิกวุฒิสภำทั้ง ๕ ท่ำน ได้กล่ำวปฏิญำณตนก่อนเข้ำรับหน้ำที่ตำมรัฐธรรมนูญ
มำตรำ ๑๑๕ ต่อที่ประชุม
๒. รับทรำบเหตุขัดข้องที่ไม่อำจบรรจุกระทู้ถำมเข้ำระเบียบวำระกำรประชุมได้ภำยใน
กำหนดเวลำ ๑๕ วัน ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จำนวน ๖ กระทู้ ดังนี้
๑) กระทู้ ถ ำม เรื่ อ ง กำรปฏิ รู ป ต ำรวจตำมรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง รำชอำณำจั ก รไทย
พุทธศักรำช ๒๕๖๐ นำยเฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี
๒) กระทู้ถำม เรื่อง กำรกำหนดระยะเวลำดำเนินงำนในทุกขั้นตอนของกระบวนกำร
ยุติธรรม นำยเฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี
๓) กระทู้ถำม เรื่อง กำรใช้จ่ำยเงินกู้ตำมโครงกำร ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
นำยเฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔) กระทู้ถำม เรื่อง กำรลดอุบัติเหตุที่จุดตัดรถไฟฟ้ำกับถนน นำยอำพล จินดำวัฒนะ
เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี
๕) กระทูถ้ ำม เรือ่ ง ผลกระทบจำกกำรทีธ่ นำคำรกรุงไทยพ้นจำกกำรเป็นรัฐวิสำหกิจ
นำยเฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี

-๒๖) กระทู้ถำม เรื่อง กำรเตรียมบุคลำกรรองรับโครงกำรเขตพั ฒนำพิเศษภำคตะวันออก
หรืออีอีซี นำยเฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี
ที่ประชุมรับทราบ
(๒) รับรองรายงานการประชุม
จานวน ๒ ครั้ง
- รับรองรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ
ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ ๒๕ สิงหำคม ๒๕๖๓ และ
ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๓๑ สิงหำคม ๒๕๖๓
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข
(๓) กระทูถ้ าม
๓.๑ กระทูถ้ ามเป็นหนังสือ

จานวน

๓

เรื่อง

๓.๑.๑ กระทู้ถ าม เรื่อง แนวทางการบูรณาการโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
จากผลกระทบโควิดในระดับตาบล นายอาพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผลการพิจารณา
สืบเนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19)
ได้ระบำดอย่ำงรุนแรงทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ผลกระทบที่ติดตำมมำอย่ำงสำคัญ คือ ระบบเศรษฐกิจ
หดตัวลงอย่ำงรุนแรงและรวดเร็ว สถำนประกอบกำรจำนวนมำกปิดกิจกำรชั่วครำว แรงงำน ลูกจ้ำง
และผู้ป ระกอบอำชีพ อิสระอยู่ในภำวะว่ำงงำน และมีแนวโน้มกำรตกงำนมำกขึ้น จำกสถำนกำรณ์
ดังกล่ำว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ เมษำยน ๒๕๖๓ เห็นชอบให้กำรบริหำรจัดกำรสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) เป็นวำระแห่งชำติ โดยบูรณำกำรควำม
ร่วมมือจำกทุกภำคส่วนอย่ำงเป็น ระบบ ภำยใต้ “พระรำชกำหนดให้อำนำจกระทรวงกำรคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหำ เยียวยำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนำ 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓” โดยมุ่งเน้นไปที่กำรฟื้นฟู เศรษฐกิจในระดับชุมชน เพื่ อให้ชุมชน
สำมำรถพึ่งพำตนเองได้ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจำกกำรทบทวนโครงกำรของหน่วยงำนภำครัฐ
ภำยใต้พระรำชกำหนดดังกล่ำวที่ลงไปปฏิบัติกำรจ้ำงงำนในชุมชน พบว่ำมี ๖ โครงกำร ได้แก่
๑. โครงกำรพั ฒ นำต ำบลแบบบู ร ณำกำร (Tambon Smart Team) กรมกำรปกครอง
กระทรวงมหำดไทย มีกำรจ้ำงผู้จบปริญญำตรี ๗,๒๕๕ ตำบล จำนวน ๑๔,๕๑๐ คน เก็บข้อมูล ๑๒ ด้ำน
๒. โครงกำร ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีกำรจ้ำงเกษตรกร แรงงำนคืนถิ่น อำสำสมัครเกษตรกร ๔,๐๐๙ ตำบล
จำนวน ๓๒,๐๗๒ คน เก็บข้อมูลด้ำนเกษตร

-๓๓. โครงกำรพัฒ นำพื้น ที่ ต้น แบบกำรพั ฒ นำคุณ ภำพชีวิต ตำมหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นำโมเดล” กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย มีกำรจ้ำงเกษตรกร บัณฑิตจบใหม่
๓๓๗ ตำบล จำนวน ๓,๓๗๐ คน และจ้ำงคนในพื้นที่ ๒,๙๐๙ ตำบล จำนวน ๕,๘๑๘ คน
๔. โครงกำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำร (๑ ตำบล ๑ มหำวิทยำลัย)
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีกำรจ้ำงประชำชน บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษำ
๓,๐๐๐ ตำบล จำนวน ๖๐,๐๐๐ คน เก็บข้อมูลชุมชน
๕. โครงกำรพั ฒ นำป่ ำไม้ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ เพื่ อกระตุ้ น เศรษฐกิจชุ มชน กรมป่ ำไม้
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จ้ำงแรงงำนในชุมชน ๓๐,๙๔๘ คน จ้ำงงำน ๒,๙๐๙
ตำบล จำนวน ๕,๘๑๘ คน และ
๖. โครงกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะพึ่งพิง กรมส่งเสริมกำร
ปกครองท้ องถิ่น กระทรวงมหำดไทย จ้ำงประชำชน บั ณ ฑิ ต จบใหม่ และนั กศึกษำ ๗,๗๗๔ ตำบล
จำนวน ๑๕,๕๔๘ คน
จำกโครงกำร ๖ โครงกำรที่กล่ำวมำนี้ หำกไม่มีกำรบูรณำกำรกันอย่ำงเป็นระบบจะส่งผลให้
ไม่มีประสิทธิภำพที่ดี เกิดกำรซ้ำซ้อนของโครงกำร กำรใช้จ่ำยงบประมำณไม่มีประสิทธิภำพ ขอเรียน
ถำมว่ำ โครงกำรต่ำง ๆ ที่ส่วนรำชกำรเข้ำไปจ้ำงงำน ทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่แต่ละโครงกำรจะมี
แนวทำงกำรบริ ห ำรงำนในพื้ น ที่ อ ย่ ำงไร อี ก ทั้ งกำรท ำงำนในแต่ ล ะโครงกำรจะสร้ำงชุ ม ชนให้ เกิ ด
กำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมในเรือ่ งใดบ้ำง ตลอดจนจะวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพอย่ำงไรว่ำ
จะเกิดควำมยั่งยืนได้จริงในอนำคตและนำไปสู่กำรจ้ำงงำนในระยะยำวหลังจำกสิ้นสุดกำรดำเนินงำนตำม
ระยะเวลำแล้ว นอกจำกนี้ ได้มีข้อสังเกตว่ำ ทุกโครงกำรมีส่วนรำชกำรส่วนกลำงเป็นเจ้ำของโครงกำร
ทั้งสิ้น มีกำรแยกส่วนคิด แยกส่วนกำรทำงำน รำยสำขำ บำงโครงกำรมีควำมซ้ำซ้อนกันหรือไม่ รวมทั้ง
หน่วยงำนในตำบล (ท้องถิ่น ท้องที่ องค์กรชุมชน) ไม่ได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้ำของโครงกำร อีกทั้งมีกำรเก็บ
ข้อมูลหลำยด้ำน แต่เป็น กำรเก็บไปใช้ที่อื่นนอกตำบลหรือไม่ และอำจไม่สอดคล้องกับแนวทำงกำร
พัฒนำจำกฐำน จำกล่ำงขึ้นบนและกำรทำงำนแบบ A.F.P. (AREA – FUNCTION - PARTICIPATION)
ตลอดจนเสียโอกำสในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ชุมชน (ตำบล) ตำมแผนกำรปฏิรู ปประเทศและ
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนที่ ๑ และ ๔ หรือไม่
นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบ
กระทู้ถำมตอบชี้แจงว่ำ หลักกำรของโครงกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจำกผลกระทบโควิด ในระดับ
ตำบลเป็นกำรสร้ำงงำน สร้ำงอำชีพ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับชุมชน
โดยมุ่งเน้นกำรจ้ำงงำนที่เป็นคนแรงงำนและบัณฑิตจบใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของไวรัสโควิด – 19 จำกข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ โครงกำรยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำร (๑ ตำบล ๑ มหำวิทยำลัย) กระทรวงกำรอุด มศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกับโครงกำรพัฒนำตำบลแบบบูรณำกำร (Tambon Smart Team)
กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย มี ก ำรจ้ำงงำนงำนไปแล้ ว จำนวน ๑๔,๕๐๐ คน โครงกำร
๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กั บ โครงกำรพั ฒ นำพื้ น ที่ ต้ น แบบกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพชี วิ ต ตำมหลั ก ทฤษฎี ใหม่ ป ระยุ ก ต์ สู่
“โคก หนอง นำโมเดล” กรมกำรพั ฒ นำชุ มชน กระทรวงมหำดไทย มี กำรจ้ ำงงำนไปแล้ ว จำนวน
๒๙,๐๐๐ รำย

-๔และโครงกำรพั ฒ นำป่ำไม้ สร้ำงงำน สร้ำงรำยได้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน กรมป่ำไม้ กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมกับโครงกำรอำสำสมัครบริบำลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอำยุที่มีภำวะ
พึ่งพิง กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย มีกำรจ้ำงงำนไปแล้ว จำนวน ๑,๑๖๕ รำย
ในกำรดำเนินโครงกำรที่มี ๒ หน่วยงำนร่วมกันนั้น ได้มีกำรหำรือในเบื้องต้นว่ำจะจัดให้มีกลไกในรูปแบบ
ของคณะกรรมกำรเพื่ อท ำหน้ ำที่กำกับดู แลให้ เกิด กำรบู รณำกำรในกำรทำงำนร่วมกัน ทั้ งในระดั บ
ส่ว นกลำงที่ จ ะมี กำรตั้งคณะกรรมกำรโดยมี ป ลัด กระทรวงมหำดไทยเป็ น ประธำน และผู้ แทนจำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงำนสถิติแห่งชำติ สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
กระทรวงกำรอุด มศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัต กรรม และผู้แทนจำกกระทรวงอื่น ๆ ร่วมเป็น
กรรมกำร ส่วนในระดับพื้นที่จะใช้กลไกกำรกำกับติดตำมกำรทำงำนระดับพื้นที่ในรูปแบบคณะกรรมกำร
ที่มีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเป็นประธำน ทั้งนี้ ในเรื่องของกำรสำรวจและจัดเก็บข้อมูลจะต้องมีกำรตกลงและ
ทำควำมเข้ำใจกันว่ำจะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์อย่ำงไร รวมทั้งมีกำรบูรณำกำรร่วมกันของหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้องอีกครั้ง นอกจำกนี้ ได้ให้ควำมสำคัญในเรื่องควำมซ้ำซ้อนของโครงกำรโดยผ่ำนกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรใช้เงินกู้เพื่อไม่ให้กำรจ้ำงงำนแต่ละโครงกำรมีควำมซ้ำซ้อนกัน อย่ำงไร
ก็ตำม โครงกำรทั้ง ๖ โครงกำรเป็นโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินกำรภำยใต้พระรำชกำหนดให้อำนำจ
กระทรวงกำรคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหำ เยียวยำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจำก
กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ และตำมหลักกำรในกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนเป็นชุมชนที่มีควำมเข้มแข็ง มีควำมมั่นคงจำกกำรประกอบอำชีพ
ตลอดจนสำมำรถนำไปต่อยอดในกำรประกอบอำชีพได้อย่ำงยั่งยืนในระยะยำว เช่น อำชีพเกษตรกรรม
โดยกำรฝึกอบรมเพื่อสร้ำงเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) รวมทั้งกำรส่งเสริมกำรประกอบ
อำชี พ ใหม่ เช่น กำรสร้ำงผู้ ป ระกอบกำรรำยย่ อย (SMEs) แม้ ว่ำกระทรวงกำรคลั งจะไม่ ได้ เข้ ำร่ว ม
โครงกำร แต่จะเข้ำไปร่วมสนับสนุนกำรดำเนินโครงกำรด้วย ทั้งนี้ กำรพิจำรณำอนุมัติโครงกำรทั้ง ๖
โครงกำร ได้พิจำรณำถึงผลตอบแทนที่จะได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร ตัวชี้วัดด้ำนปริมำณและคุณภำพ
และผลลัพธ์ที่จะได้รับจำกกำรดำเนินโครงกำร และยังได้ให้ควำมสำคัญกับกำรดำเนินกำรที่จะช่วยให้
เกิดควำมยั่งยืนในระยะยำวควบคู่ไปกับกำรฝึกอบรมให้ควำมรู้ เพื่อนำไปใช้ในกำรพัฒนำและต่อยอดใน
กำรประกอบอำชีพหลังสิ้นสุดโครงกำร นอกจำกนี้ได้มีกลไกในกำรติดตำมโครงกำรโดยจะมีกำรแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลโครงกำรเพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น โครงกำรเป็ น ไปตำมเป้ ำ หมำย
ประชำชนมี ร ำยได้ อ ย่ ำ งยั่ ง ยื น เป็ น ไปตำมวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงกำร ทั้ ง นี้ รั ฐ มนตรี ว่ ำ กำร
กระทรวงกำรคลังได้รับควำมคิดเห็นรวมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตั้งกระทู้ถำมไป
พิจำรณำดำเนินกำรใน ๒ ประเด็น คือ
๑. ในเรื่องของกำรใช้ข้อมูลและวิธีคิดในกำรเก็บข้อมูล แม้ว่ำคนนอกชุมชนจะเป็นผู้เก็บ
ข้อมูลของชุมชน แต่คนในชุมชนควรเป็นผู้ใช้ข้อมูลนั้นเอง รวมทั้งต้องได้รับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำน
ของรัฐให้คนในชุมชนเป็นผู้ใช้ข้อมูล และ
๒. ควรส่งเสริมให้คนในชุมชนคิดเป็น ทำเป็น รวมทั้งในระยะเวลำที่เหลืออยู่ของโครงกำร
ควรส่งเสริมให้นิติบุคคลในท้องถิ่นเป็นเจ้ำภำพเสนอโครงกำรในชุมชนนั้น ๆ เอง

-๕-

๓.๑.๒ กระทู้ถ าม เรื่อง โครงการอ่างเก็บน้าในพื้นที่จังหวัด ปราจีนบุรี นายสุรเดช
จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
ผลการพิจารณา
เนื่องจำกรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นำยประภัตร โพธสุธน) ผู้ได้รับ
มอบหมำยให้ เป็ น ผู้ ต อบกระทู้ ถ ำมติ ด ภำรกิ จ ไม่ ส ำมำรถมำตอบกระทู้ ถ ำมได้ จึ งขอเลื่ อ น กำรตอบ
กระทู้ถำมดังกล่ำวออกไปเป็นวันจันทร์ท่ี ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๔
๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมเพื่อกาหนด
รายการกิ จ การอื่ น ที่ เป็ น การสนั บ สนุ น หรื อ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม
นายชลิต แก้วจินดา เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผลการพิจารณา
เนื่องจำกรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่ำ)
ผู้ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถำมติดภำรกิจไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมได้จึงขอเลื่อนกำรตอบ
กระทู้ถำมดังกล่ำวออกไปเป็นวันจันทร์ท่ี ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๔
๓.๒ กระทูถ้ ามด้วยวาจา

จานวน

๒

เรื่อง

๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การจัดซื้อถุงมือยางขององค์การคลังสินค้ากระทรวงพาณิชย์
นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ผลการพิจารณา
เนื่องจำกรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในกำรตอบกระทู้ถำมติดภำรกิจไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมได้
จึงทำให้กระทู้ถำมดังกล่ำวตกไป ทั้งนี้ หำกสมำชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถำมด้วยวำจำ ก็ให้เสนอใหม่
เพื่อให้พิจำรณำในครำวถัดไป
๓.๒.๒ กระทู้ ถ าม เรื่ อง ค่ าฝุ่ นละออง PM 2.5 ก าลั งก่ อให้ เกิ ด อั น ตรายใหญ่ หลวง
โดยเฉพาะใน กทม. นายจเด็ จ อิ น สว่ า ง เป็ น ผู้ ตั้ ง ถาม ถามรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการพิจารณา
เนื่องจำกรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในกำรตอบกระทู้ถำมติดภำรกิจไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมได้
จึงขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมด้วยวำจำไปในกำรประชุมครำวถัดไป

-๖(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

ไม่มี

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

จานวน

๑

เรื่อง

- รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๒ (ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑) (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิ สภา ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓)
ผลการพิจารณา
ในกำรพิจำรณำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนกำรตรวจเงิน แผ่นดิน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของที่ประชุมวุฒิสภำ มี ประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินและผู้แทนจำก
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน เข้ำร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรำยงำนดังกล่ำว โดยพลเอก ชนะทัพ อินทำมระ
ประธำนกรรมกำรตรวจเงิน แผ่น ดิน และนำยประจักษ์ บุ ญ ยัง ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่น ดิน กับคณะ
เป็นผู้นำเสนอรำยงำนต่อที่ประชุม
จำกนั้ น ประธำนของที่ ป ระชุ ม ได้ อ นุ ญ ำตให้ ค ณะกรรมำธิ ก ำรกิ จ กำรองค์ ก รอิ ส ระตำม
รัฐธรรมนู ญ (นำยกล้ ำนรงค์ จัน ทิ ก ประธำนคณะกรรมำธิก ำร และ นำยปิ ย พั น ธุ์ นิ ม มำนเหมิ น ท์
รองประธำนคณะกรรมำธิกำร) ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรวิสำมัญวุฒิสภำได้มีมติมอบหมำย
ให้พิจำรณำให้ควำมเห็นและข้อสังเกตต่อรำยงำนฯ ดังกล่ำว ได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม
สรุปได้ว่ำ
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ำผลกำรตรวจสอบรำยงำนกำรเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหำอย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เช่นเกิดจำกก ำร
ควบคุมภำยในไม่ตรงตำมกฎหมำย ดังนั้น สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ควรตรวจสอบพร้อมทั้ง
ทำควำมร่วมมือและอบรมข้ำรำชกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การตรวจสอบเชิ งป้ อ งกั น พบว่ำมิ ได้ ระบุ มู ลค่ ำของโครงกำรที่ ต รวจสอบ โดยเฉพำะ
โครงกำรที่ ต รวจสอบว่ำ มี ปั ญ หำ ดั งนั้ น ควรระบุ มู ล ค่ ำของโครงกำรที่ ต รวจสอบว่ ำมี ข้ อ บกพร่อ ง
และควรดำเนิ น กำรให้ เป็น ไปตำมพระรำชบัญ ญั ติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๑
การดาเนินการตามแผน/โครงการ ควรมีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำ และเทียบกับเป้ำหมำย
รวมทั้งกำรดำเนินโครงกำรต่ำงๆ ควรคำนึงถึงยุทธศำสตร์กำรตรวจเงินแผ่นดิน และยุทธศำสตร์ชำติ
และแผนกำรปฏิรูปประเทศ
การตรวจเงินของส่ วนราชการ พบว่ำไม่สำมำรถแสดงควำมเห็น ต่อรำยงำนกำรเงินได้
เนื่องจำกไม่มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรบันทึกบัญชีและรำยละเอียดให้ตรวจสอบ ดังนั้น สำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดินควรเข้ำไปตรวจสอบสำเหตุและเร่งหำทำงแก้ไข เพรำะจะส่งผลกระทบต่อกำร
จัดทำรำยงำนกำรเงินแผ่นดินและกำรจัดเก็บรำยได้ของแผ่นดิน กรณี ที่ผลกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยที่ จำนวนลดลง พบว่ำมีจำนวนลดลงจำกปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยระบุ ว่ำเนื่ องจำกต้องน ำ
กำลังคน และระยะเวลำไปใช้ในกำรตรวจสอบรำยงำนกำรเงินที่มีปริมำณมำกขึ้น และพบว่ำรำยจ่ำย

-๗งบประมำณด้ำนบุคคลำกรค่อนข้ำงสูง ดังนั้น ควรวำงแผนระยะยำวในกำรเตรียมกำลังคนรองรับกับ
ปริมำณงำนที่มำกขึ้น และพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้สัมพันธ์กันเพื่อช่วยประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำน
ข้ อเสนอของส านั ก งานการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น จำกกรณี ที่ ส ำนั กงำนเสนอว่ำควรแก้ ไข
กฎหมำยว่ำด้วยวินั ยกำรเงิน กำรคลังของรัฐ และกฎหมำยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกส่งผลต่อกำร
ปฏิบัติงำน ดังนั้น สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินควรวำงกลยุทธ์ด้ำนบุคลำกร หรือัตรำกำลังให้มำกขึ้น
มำกกว่ำกำรเสนอแก้ไขกฎหมำย
ภำยหลังจำกที่คณะกรรมำธิกำรได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำแล้ว ประธำนของที่ประชุม
ได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นและมีข้อซักถำม สรุปได้ว่ำ พระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ห้ำมเก็บค่ำธรรมเนียมจำกกำรตรวจสอบ
บัญชี แต่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ออกระเบียบของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดให้
เก็บค่ำธรรมเนียมจำกกำรตรวจสอบบัญชี อำจเกินอำนำจตำมที่พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ ำ ด้ ว ยกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕ ๖๑ ก ำหนดไว้ ประกอบกั บ ตำมมำตรำ ๗๙ (๒)
แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้ กองทุน
เพื่ อ กำรพั ฒ นำกำรตรวจเงิน แผ่ น ดิ น มำจำกรำยได้ จำกค่ ำธรรมเนี ย มต่ ำงๆ ในกำรปฏิ บั ติ งำนของ
สำนั กงำนกำรตรวจเงินแผ่น ดิน ซึ่งรำยได้ดังกล่ำวจะไม่รวมถึงค่ำสอบบัญชีจำกหน่วยรับตรวจสอบ
เนื่องจำกบทบัญญัติดงั กล่ำวมีวัตถุประสงค์เพื่อมิให้สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินเรียกค่ำสอบบัญชีจำก
หน่ ว ยรั บ ตรวจสอบ อย่ ำ งไรก็ ต ำมพบว่ ำ คณะกรรมกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ได้ มี ก ำรออก ระเบี ย บ
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินว่ำด้วยกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบของ
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้กำหนดให้สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินสำมำรถ
เรียกค่ำสอบบัญชีจำกหน่วยงำนบำงประเภทได้ กรณีดังกล่ำวนี้จะเป็นปัญหำไม่ชอบด้วยกฎหมำยภำยใต้
มำตรำ ๗๙ (๒) แห่ งพระรำชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
หรือไม่
กำรตรวจสอบกำรใช้งบประมำณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินไม่ควรใช้เวลำในกำรตรวจสอบนำน ซึ่งจะทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับผลกระทบ
ไม่สำมำรถดำเนินโครงกำรได้อย่ำงต่อเนื่องเพรำะจะต้องรอกำรตรวจสอบจำกสำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินก่อน ดังนั้น ไม่ควรใช้ระยะเวลำนำนเป็นปี ควรดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในเวลำ ๓ - ๖ เดือน
กำรใช้งบประมำณขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน บำงโครงกำรเหมือนกัน
แต่ใช้งบประมำณต่ำงกัน เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบำงแห่งใช้งบประมำณ ๑ ล้ำนบำท บำงแห่ง
ใช้งบประมำณ ๓ แสนบำท เป็นต้น สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินควรแนะนำกำรใช้งบประมำณ รวมถึง
ในกำรเสนอรำคำกลำงควรใช้ห ลักเกณฑ์เดียวกันในทุกท้องที่หรือไม่ เนื่องจำกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นบำงแห่งอยู่ในพื้นที่เข้ำถึงสะดวก แต่บำงแห่งอยู่ในพื้นที่ห่ำงไกลเข้ำถึงยำกทำให้มีค่ำขนส่งสูง
กำรตรวจสอบเงิน แผ่นดิ น สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินควรมีกลไกที่ง่ำยและคล่องตัว
เพื่อให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบได้ง่ำยยิ่งขึ้ น นอกจำกนี้สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ควรจัดทำโครงกำรเพื่อกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำด้ำนกำรตรวจสอบเงินแผ่นดินต่อไป
ในอนำคต

-๘พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้กำหนด
แบ่งแยกอำนำจของคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินในกำรกำหนดหลักเกณฑ์และมำตรฐำนกำรตรวจ
เงินแผ่นดิน และอำนำจของผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดินในฐำนะผู้ปฏิบัติในส่วนของสำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่น ดิ น ออกจำกกัน ไว้ชัด เจน ท ำให้ เกิด กำรถ่วงดุลอ ำนำจซึ่ งกัน และกัน นอกจำกนี้ กฎหมำยยั งได้
ก ำหนดให้ มี ก องทุ น ส ำหรั บ ส ำนั ก งำนตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ไว้ ส ำหรั บ ใช้ ในกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ในส่ ว น
ที่ไม่สำมำรถใช้เงินจำกงบประมำณได้ ซึ่งจะทำให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร
สำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่น ดิ นมิ ได้มี หน้ ำที่ ในกำรตรวจสอบเฉพำะเรื่องของกำรใช้เงิน
งบประมำณเท่ ำนั้ น แต่ ยั งตรวจสอบรวมไปถึ งเรื่อ งกำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ต ำมกฎหมำยและตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภำพไปพร้อมกันด้วย จำกรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนกำรตรวจ
เงิ น แผ่ น ดิ น พบข้ อ บกพร่ อ งในทุ ก ด้ ำ นโดยเฉพำะด้ ำ นผลสั ม ฤทธิ์ ข องโครงกำรพบข้ อ บกพร่ อ ง
ร้อยเปอร์เซ็น ต์ ดังนั้น สำนั กงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินควรให้คำแนะนำแก่หน่วยรับตรวจเนื่องจำก
บำงหน่วยงำนดำเนินกำรไปโดยไม่มีเจตนำทุจริตหรือดำเนินกำรไปโดยไม่เข้ำใจ ทั้งนี้ เพื่อให้ข้อบกพร่อง
ด้ำนต่ำงๆ ลดลง สำมำรถดำเนินกำรได้โดยไม่ผิดกฎหมำย และจะเกิดควำมคล่องตัวมำกยิ่งขึ้น
มำตรำ ๕๗ แห่ ง พระรำชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ ำ ด้ ว ยกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ ก ำหนดให้ ใ นกรณี ที่ ห น่ ว ยรั บ ตรวจสอบถำมเกี่ ย วกั บ กำรปฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ กฎหมำยว่ำด้วยวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ หรือในเรื่องที่อยู่
ในอำนำจกำรตรวจสอบของผู้ว่ำกำร ให้ ผู้ว่ำกำรหรือเจ้ำหน้ำที่ที่ ได้รับ มอบหมำยตอบข้อสอบถำม
เป็นหนังสือโดยเร็วซึ่งต้องไม่ช้ำกว่ำสำมสิบวันนับแต่วันได้รับกำรสอบถำม
กรณีดังกล่ำว ที่ผ่ำนมำหน่วยรับตรวจสอบได้มีหนังสือสอบถำมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติหน้ำที่
มำยังสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ตอบข้อสอบถำมไปยังหน่วย
รับตรวจสอบหรือไม่อย่ำงไร และควรจะทำอย่ำงไรที่จะให้เกิด ประโยชน์กับสำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดินและหน่วยรับตรวจสอบ หำกเป็นไปได้คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินควรจะออกหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติในบำงเรื่องที่เป็นปัญหำขององค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่นภำยใต้มำตรำ ๕๗ ให้สำมำรถ
ทำงำนได้อย่ำงถูกต้อง ลดข้อผิดพลำด และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
สภำพปัญหำสำคัญที่พบ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นไม่สำมำรถดำเนินกำรตำมหน้ำที่
และอำนำจตำมที่กฎหมำยจัดตัง้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ นัน้ ๆ กำหนดได้เนื่องจำกพบว่ำมีบำงกรณีที่
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยไม่เปิดช่องให้ดำเนินกำรได้ ซึ่งทำให้เกิดปัญหำในกำรดำเนินกำรตำมหน้ำที่
และอำนำจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำมที่กฎหมำยจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละ
ประเภทกำหนดไว้ ดังนั้น สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ควรประชำสัมพันธ์หรือสร้ำงกลไกในกำร
สื่อสำรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทรำบถึงระเบียบหรือประกำศที่เกี่ยวข้องกับกำรเบิกจ่ำยเงิน
แผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ควรมี
กำรพั ฒ นำระบบกำรตรวจสอบเงิ น แผ่ น ดิ น โดยใช้ ร ะบบเทคโนโลยี ส ำรสนเทศเพื่ อ ลดระยะเวลำ
กำรจัดเก็บเอกสำรของหน่ วยรับตรวจ อีกทั้งถ้ำใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรตรวจสอบเงิน
แผ่นดิน จะทำให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลในกำรตรวจเงินแผ่นดินได้โดยง่ำยอีกด้วย
หลังจำกนั้นผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่ำ ประเด็นกำรเข้ำตรวจสอบแล้ว
พบข้อบกพร่อง สตง.ได้พยำยำมแก้ไขปัญหำร่วมกับหน่วยงำนรับตรวจ เช่น เรื่องระยะเวลำ ๙๐ วัน
ที่ห น่ วยรับตรวจต้องส่งรำยงำนกำรเงินให้ สตง. ตรวจสอบ ที่พบว่ำในปีที่ผ่ำนๆ มำ ยังมีหน่วยงำน

-๙จำนวนมำกไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ทันภำยในกำหนดเวลำ แต่ปัจจุบันหลังจำกได้แก้ปัญหำร่วมกันทำให้
มีจำนวนลดน้อยลง และในกำรเข้ำไปตรวจสอบ สตง.ได้ให้คำแนะนำหน่วยรับตรวจในกำรดำเนินกำร
ที่ถูกต้องตำมพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และเป้ำหมำยต่อไปคือ ปัญหำ
กำรรำยงำนไม่ทันภำยในกำหนดเวลำจะต้องเป็นศูนย์
ประเด็นเรื่องกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ สตง. ได้จัดอบรมให้ควำมรู้กับหัวหน้ำส่วนรำชกำร
ให้เข้ำใจแนวทำงปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังฯ และมีโครงกำรจะจัดอบรมให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติด้วย แต่เนื่องจำกมีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด -19 ทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบ
กำรจัดโครงกำร เป็นกำรให้ควำมรู้ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ นอกจำกนี้ยังมีกำรจัดทำคู่มือในกำรใช้จ่ำยเงิน
แผ่นดิน จำแนกเป็น เรื่องๆ ทยอยเผยแพร่ผ่ำนทำง Application และ Facebook Fanpage ชุมชน
ท้องถิ่น และในอนำคตจะพยำยำมจัดทำคู่มือให้ครอบคลุมในทุกเรื่องเผยแพร่ต่อไป
ในประเด็นเรื่องหน่วยรับตรวจบำงหน่วยที่ยังไม่ชัดเจนว่ำเป็นหน่วยรับตรวจหลักที่ สตง.
ต้องเข้ำไปตรวจสอบนั้น สตง. จะได้ดำเนินกำรจัดทำแนวทำงกำรตรวจสอบที่เหมำะสมต่อไป
ประเด็นกำรแก้ปัญหำเรื่องจำนวนบุคลำกรที่ไม่เพียงพอนั้น สตง. ได้เริ่มนำกำรตรวจสอบ
ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ ขณะนี้อยู่ในระหว่ำงกำรตรวจพิจำรณำของคณะกรรมกำร และจะเป็น
โครงกำรที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และมีกำรพัฒนำร่วมกับหน่วยงำนด้ำน Digital เช่น
ETDA/สวทช./สำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล ซึ่งจะมีกำรลงนำมข้อตกลงร่วมกันในวันที่ ๒๑ ธันวำคม
๒๕๖๓ เพื่อพัฒ นำระบบกำรตรวจสอบผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ นอกจำกนี้ สตง. ได้พัฒนำโปรแกรม
FAMS ซึ่งสำมำรถตรวจสอบข้อมูลรำยงำนกำรเงินของหน่วยงำนผ่ำนทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะเริ่ม
ใช้ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นอกจำกนี้ สตง. พยำยำมจะนำระบบ AI เข้ำมำช่วยในกำรตรวจสอบ
ด้วย แต่ยังมีข้อจำกัดเกี่ยวกับฐำนข้อมูล ซึ่ง Nectec พยำยำมช่วยยกระดับกำรจัดทำฐำนข้อมูลของ
สตง. โดยวำงแผนกำรตรวจสอบให้ครอบคลุมตำมแผนยุทธศำสตร์ชำติทั้ง ๕ ด้ำน
ประเด็นเรื่ องกำรอนุ ญำตให้ มีผู้สอบบัญชีจำกภำยนอกของภำคเอกชนเข้ำมำดำเนินกำร
ช่วยเหลืองำนด้ำนกำรตรวจสอบนั้น ขณะนี้ยังไม่มีควำมชัดเจน แต่ สตง.ได้พยำยำมผลักดันและได้ขอ
ควำมร่วมมือจำกภำคเอกชนในกำรดำเนินกำรเรื่องดังกล่ำว
ประเด็ น เรื่องระเบี ยบคณะกรรมกำรตรวจเงิน แผ่น ดิ น ว่ำด้ ว ยกำรจัด เก็ บ ค่ ำธรรมเนี ย ม
กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรตรวจสอบของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่องดังกล่ำวมีปัญหำ
ว่ำไม่ สำมำรถจัด เก็ บ ได้เนื่ อ งจำกอำจมี ปั ญ หำในข้ อกฎหมำยซึ่งยังมีก ำรตี ควำมและยังไม่ มีข้ อสรุป
ที่ชัดเจนว่ำจะดำเนินกำรอย่ำงไร ซึ่งในระหว่ำงนี้ สตง. ได้มีกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนสำกลในกำร
บริหำรจัดกำรและ สตง. รับที่จะนำประเด็นดังกล่ำวไปหำรือกับคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินและ
จะรำยงำนควำมคืบหน้ ำในโอกำสต่อไป และสำหรับกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนี ยมจำกกำรตรวจสอบ
กองทุนนั้นจะได้มีกำรหำรือเพื่อจัดทำแนวทำงกำรจัดเก็บที่เหมำะสมต่อไป
ประเด็นเรื่องกำรตรวจสอบ อปท. นั้น ได้ยึดตำมระเบียบของกระทรวงมหำดไทย โดยได้มี
กำรหำรือร่วมกับ อปท. โดยขอควำมร่วมมือให้กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นกำหนดแนวทำงและ
ระเบียบว่ำกรณีใดสำมำรถดำเนินกำรได้ กรณีใดไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ และเผยแพร่ใ ห้ทรำบทั่วกัน
ซึ่ งปั จ จุ บั น กำรจั ด กิ จ กรรมส่ งเสริม วัน ส ำคั ญ และกิ จ กรรมตำมประเพณี มี แ นวทำงให้ จั ด กิ จ กรรม
ได้ ม ำกขึ้ น และหำกอปท. ยั ง มี ข้ อ สงสั ย สตง. มี ก ำรตอบข้ อ ซั ก ถำมตลอดเวลำ และพยำยำม
ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนต่ำงๆ รับทรำบผ่ำนทำง สื่อ Social media ต่ำงๆ และรวมทั้งให้เจ้ำหน้ำที่

- ๑๐ สตง. ให้ ค ำแนะน ำในขณะเข้ ำ ตรวจ ส ำหรั บ กำรตรวจสอบรำยงำนกำรเงิ น ของหน่ ว ยงำนนั้ น
มี ห น่ ว ยรั บ ตรวจจ ำนวนมำก สตง. มิ ได้ ด ำเนิ น กำรครบ ๑๐๐ เปอร์ เซ็ น ต์ แ ต่ จะใช้ วิ ธีก ำรประเมิ น
ควำมเสี่ยงมำพิ จำรณำประกอบกำรตัด สิ นใจตรวจสอบ ซึ่งต่ อไปจะได้น ำข้อ เสนอของท่ำนสมำชิ ก
ในเรื่องจำนวนงบประมำณของโครงกำรมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรพิจำรณำด้วย
ประเด็น เรื่องกำรร่วมมือกับภำคประชำชนในกำรตรวจสอบ มีกำรให้ควำมรู้กับนักเรียน
นักศึกษำ ประชำชนทั่ว ไป เพื่ออธิบำยควำมสำคัญ ของกำรตรวจเงินแผ่นดิน มีกำรจัด ทำและเสนอ
Project pilot โดยนักศึกษำ เพื่อเสนอไอเดียกำรดำเนินกำรภำยใต้ข้อจำกัดของกฎหมำย
อนึ่ง สำหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมำชิกในประเด็นอื่น ๆ นั้น สำนักงำนกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน ขอรับไว้เพื่อดำเนินกำรต่อไป
ที่ประชุมพิจารณารับทราบ
(๖) เรื่องที่เสนอใหม่

จานวน ๑

เรื่อง

- ประกาศคณะกรรมการตรวจเงิน แผ่ น ดิ น เรื่ อ ง นโยบายการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑)
ผลการพิจารณา
ในกำรพิจำรณำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนกำรตรวจเงิน แผ่นดิน ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของที่ประชุมวุฒิสภำ มีประธำนกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินและผู้แทนจำก
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน เข้ำร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรำยงำนดังกล่ำว โดยพลเอก ชนะทัพ อินทำมระ
ประธำนกรรมกำรตรวจเงิน แผ่น ดิน และนำยประจักษ์ บุ ญ ยัง ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่น ดิน กับคณะ
เป็นผู้นำเสนอรำยงำนต่อที่ประชุม
จำกนั้ น ประธำนของที่ ป ระชุ ม ได้ อ นุ ญ ำตให้ ค ณะกรรมำธิ ก ำรกิ จ กำรองค์ ก รอิ ส ระ
ตำมรัฐธรรมนูญ (นำยกล้ำนรงค์ จันทิก ประธำนคณะกรรมำธิกำร และ นำยปิยพันธุ์ นิมมำนเหมิ นท์
รองประธำนคณะกรรมำธิกำร) ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรวิสำมัญวุฒิสภำได้มีมติมอบหมำย
ให้พิจำรณำให้ควำมเห็นและข้อสังเกตต่อรำยงำนฯ ดังกล่ำว ได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม
สรุปได้ว่ำ นโยบำยกำรตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีโครงสร้ำงสำระครบถ้วน
ตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ยังให้ควำมสำคัญกับกำรแก้ปญ
ั หำเยียวยำและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รบั ผลกระทบจำกกำรระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ โดยมีข้อสังเกต ดังนี้ เรื่องที่สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินยังไม่ได้
ด ำเนิ น กำรตำมข้ อ สั ง เกตของคณะกรรมำธิ ก ำรในปี ก่ อ น เช่ น กำรเร่ ง รั ด กำรก่ อ สร้ ำ งส ำนั ก งำน
กำรแก้ ปั ญ หำกำรท ำงำนตำมข้ อ เสนอแนะจำกรำยงำนกำรตรวจสอบกำรท ำงำนของส ำนั ก งำน
กำรตรวจเงิน แผ่นดิน (โดยกรมบัญชีกลำง) และนโยบำยประจำปีควรเขียนในลักษณะที่ชัดเจนและ
เป็นรูปธรรมที่จะสำมำรถนำไปสู่กำรปฏิบัติได้ กำรวำงนโยบำยควรต้องเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล

- ๑๑ เน้นกำรทำงำนที่โปร่งใสตรวจสอบได้และควรให้ควำมสำคัญต่อกำรพิจำรณำผลลัพธ์กำรดำเนินกำร
โครงกำรของหน่วยงำนของรัฐว่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือไม่
ทิศทำงและเป้ำหมำยในกำรตรวจเงินแผ่นดิน กำรตรวจเงินแผ่นดินจะต้องเป็นไปตำมหลัก
ธรรมำภิบำลและหลักเกณฑ์มำตรฐำนเกี่ยวกับกำรตรวจเงินแผ่นดิน กำรตรวจสอบหน่วยรับตรวจโดย
คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภำพกำรจ่ำยเงิน กำรให้คำปรึกษำ แนะนำ หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ
กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังและงบประมำณแผ่นดินแก่หน่วยรับตรวจ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมำประยุกต์ใช้
เพื่อ ให้ กำรตรวจเงิน แผ่น ดิน และกำรบริหำรจัด กำรองค์กรมี ประสิทธิภำพและให้ ควำมรู้คำแนะน ำ
เกี่ยวกับกำรตรวจเงินแผ่นดินแก่ภำคประชำชน และกำรเข้ ำถึงรำยงำนกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดิน
กำรดำเนิน งำนเพื่ อกำรพัฒ นำกำรตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ควร
เผยแพร่ ป ระมวลกำรให้ ค ำปรึ ก ษำ แนะน ำ ไปยั ง ส ำนั ก งำน กำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ทุ ก จั ง หวั ด
หน่วยรับตรวจ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ควรต้องพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลระหว่ำงสำนักต่ำงๆ ของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินให้มีกำรบูรณำกำรร่วมกันและเป็น
เอกภำพด้วย
คณะกรรมกำรตรวจเงิน แผ่น ดิ น (คตง.) ควรส่ งนโยบำยประจ ำปี ถั ด ไปมำยั งส ำนั กงำน
เลขำธิกำรวุฒิสภำ ภำยในไตรมำสสุดท้ำยของปีงบประมำณเพื่อให้สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินนำ
นโยบำยดังกล่ำวไปดำเนิ น กำรจัด ทำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม รับรองได้ตั้งแต่ไตรมำสแรกของ
ปีงบประมำณถัดไป
ที่ประชุมพิจารณารับทราบ
(๗) เรื่องอื่น ๆ
เลิกประชุม เวลา ๑๓.๒๐ นาฬิกา

ไม่มี

