
 
 
 
 
 
 
 

โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

 วันอังคำรที่ ๒๘ ธันวำคม ๒๕๖๔ เวลำ ๐๙.๓๕ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ 
(เกียกกำย) ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง 
และนำยศุภชัย  สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท ำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม  

 ก่อนเปิดกำรประชุม นำยศุภชัย  สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง ได้อนุญำตให้
สมำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือปัญหำที่ เกี่ยวกับควำมเดือดร้อนของประชำชนหรือปัญหำอื่นใด  
ตำมข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จ ำนวน ๘ คน เป็นเวลำพอสมควร 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม 
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้ 
 
 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ไม่มี) 
 
 (๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)  
 
 เรื่องด่วน  จ านวน ๑ เรื่อง 
 

 

  ผลการพิจารณา 

  นำยสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติ 
วิชำชีพกำรสัตวบำล พ.ศ. ....  ได้แถลงรำยงำนผลกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวและผล 
กำรพิจำรณำด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ทั้งในชั้นกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรี 

 - ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (เป็นร่ำงพระรำชบัญญัติเกี่ยวด้วยกำรเงิน วุฒิสภำต้องพิจำรณำให้เสร็จ
ภำยใน ๓๐ วัน และวุฒิสภำได้ลงมติให้ขยำยเวลำออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน ซึ่งจะครบ
ก ำหนดกำรพิจำรณำในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มกรำคม ๒๕๖๕) 

 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครัง้ที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
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และวุฒิสภำ ต่อที่ประชุม โดยสรุปผลกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญได้ 
ดังนี้ ร่ำงพระรำชบัญญัตินี้มีทั้งหมด ๖๕ มำตรำ และมีอัตรำค่ำธรรมเนียมท้ำยร่ำงพระรำชบัญญัติ  
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญแก้ไขเพ่ิมเติม ๖ มำตรำ มีกรรมำธิกำรสงวนควำมเห็น ๑ มำตรำ และมีสมำชิก
สงวนค ำแปรญัตติ ๒ มำตรำ  ทั้งนี้ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับร่ำงพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำวไว้บำงประกำรเพื่อให้ที่ประชุมพิจำรณำ 

  จำกนั้น ที่ประชุมจึงได้พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติในวำระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วย 
ชื่อร่ำงค ำปรำรภ แล้วพิจำรณำเรียงตำมล ำดับมำตรำ โดยได้มีกำรลงมติแก้ไขเพ่ิ มเติมมำตรำต่ำง ๆ  
จ ำนวน ๖ มำตรำ คือ มำตรำ ๓ มำตรำ ๗ มำตรำ ๑๒ มำตรำ ๒๙ มำตรำ ๓๔ และมำตรำ ๖๓  
แล้วลงมติในวำระที่ ๓ เห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่ำงพระรำชบัญญัตดิังกล่ำว ๑๕๒ เสียง ไม่เห็นด้วย ไมม่ี 
งดออกเสียง ๓ เสียง ไม่ลงคะแนน ๑ เสียง และมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด ำเนินกำรต่อไป 
 
 (๓) กระทู้ถาม (ไม่มี) 
 
 (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว     จ านวน  ๑ เรื่อง 
 

 

  ผลการพิจารณา 

  ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคมในฐำนะประธำนคณะอนุกรรมำธิกำรด้ำน 
กำรคมนำคมทำงน้ ำและกำรพำณิชยนำวี  (พลเรือเอก พัลลภ  ตมิศำนนท์) และอนุกรรมำธิกำร  
(ว่ำที่ร้อยตรี เลิศณรงค์  สุวรรณ) ได้ร่วมกันเสนอผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ โครงกำร
พัฒนำท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุด ระยะที่ ๓ เป็นหนึ่งในโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนในพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เพ่ือรองรับกำรลงทุน 
ของรัฐ มีเป้ำหมำยในกำรพัฒนำท่ำเทียบเรือส ำหรับรองรับกำรขนถ่ำยก๊ำชธรรมชำติและสินค้ำเหลว 
ในกลุ่มอุตสำหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นหน่วยงำนผู้รับผิดชอบ
โครงกำรดังกล่ำวและเปิดโอกำสให้ภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรลงทุนและน ำควำมเชี่ยวชำญด้ำนนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเข้ำมำช่วยในกำรด ำเนินงำน ซึ่งรูปแบบในกำรก่อสร้ำงโครงกำรก ำหนดให้ต้องมีกำรถม
ทะเลเพ่ือขยำยพ้ืนที่ท่ำเรือประมำณ ๑,๐๐๐ ไร่ โดยสิ่งก่อสร้ำงถำวรของเขตท่ำเมื่อแล้วเสร็จจะยื่นจำก
ชำยฝั่งเป็นระยะทำง ๔,๗๖๗ เมตร กำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวจึงเป็นที่มำของกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลง
เขตทำงทะเลและผลกระทบต่อกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเลโดยเทียบเคียงจำกโครงกำรถมทะเลขยำย 
ท่ำเรือในต่ำงประเทศ ซึ่งโครงกำรถมทะเลเพ่ือสร้ำงท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุด ระยะที่ ๓ นี้ อำจจะ
ส่งผลกระทบส ำคัญทั้งต่อเส้นเขตแดนทำงทะเลและกำรเปลี่ยนแปลงทิศทำงกระแสน้ ำที่ก่อให้เกิดปญัหำ
กำรกัดเซำะชำยฝั่งในพื้นที่ใกล้เคียง ท ำให้เกิดทะเลอำณำเขตของไทยมีพื้นที่เพิ่มขึ้นโดยรวมทั้งหมด ๒๘ 

 - รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบจากการถมทะเลตามโครงการ
พัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว 
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ตำรำงกิโลเมตร และอำจจะกระทบสิทธิเสรีภำพของเรือต่ำงชำติหรือรัฐอื่นที่จะใช้พ้ืนที่บริเวณดังกล่ำว 
รวมถึงอำจจะเกิดปัญหำกำรรุกล้ ำอำณำเขตทำงทะเลเพิ่มขึ้น นอกจำกนั้น ยังพบว่ำ กำรก่อสร้ำงท่ำเรือ
อุตสำหกรรมมำบตำพุด ระยะที่ ๓ อำจจะส่งผลกระทบต่อกำรกัดเซำะชำยฝั่งด้ำนตะวันออกของโครงกำร
บริเวณหำดแสงจันทร์ที่กรมเจ้ำท่ำสร้ำงเป็นเขื่อนกันคลื่นนอกฝั่งจนท ำให้สูญเสียสภำพชำยหำดยำวต่อเนื่อง
ที่สวยงำม ดังนั้น คณะกรรมำธิกำรจึงได้มีข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้  

  ๑. กำรแก้ไขและป้องกันปัญหำผลกระทบต่ออำณำเขตทำงทะเล เพ่ือให้เกิดควำม
ปลอดภัยในกำรเดินเรือในกรณีกำรเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ชำยฝั่งเนื่องจำกกำรถมทะเลเ พ่ือก่อสร้ำงท่ำเรือ
อุตสำหกรรมมำบตำพุด ระยะที่ ๓ กรมเจ้ำท่ำและกรมอุทกศำสตร์ควรด ำเนินกำรเร่งออกประกำศ 
ในส่วนที่รับผิดชอบให้ทันสมัยและเป็นไปตำมข้อก ำหนดของอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยควำม
ปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ. ๑๙๗๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งให้กรมเจ้ำท่ำในฐำนะผู้ออกหนังสือ
อนุญำตสิ่งล่วงล้ ำล ำน้ ำ แจ้งกำรอนุญำตถมทะเลให้กรมอุทกศำสตร์ทรำบเพื่อเปลี่ยนแปลงแผนที่เดินเรอื
ให้ทันสมัย และออกประกำศชำวเรอืให้ทรำบถงึกำรแกไ้ขแผนที่ดังกล่ำว ตลอดจนค ำเตอืนตำมมำตรฐำน
ควำมปลอดภัยในกำรเดินเรือ รวมทั้งในกำรออกใบอนุญำตก่อสร้ำงสิ่งล่วงล้ ำล ำน้ ำ ส ำหรับโครงกำร
ขนำดใหญ่ที่ต้องมีกำรถมทะเล กรมเจ้ำท่ำควรต้องก ำหนดให้เจ้ำของโครงกำรหรือผู้ขอใบอนุญำต  
ต้องแสดงผลกำรศึกษำผลกระทบต่ออำณำเขตทำงทะเลหรือเส้นขอบเขตของเขตทำงทะเลเขตต่ำง ๆ  
ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรถมทะเลดังกล่ำว ประกอบกำรขอใบอนุญำต เพ่ือให้เป็นไปตำมกฎกระทรวง  
ฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ซึ่งออกตำมควำมในมำตรำ ๑๑๗ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติกำรเดินเรือ
ในน่ำนน้ ำไทย พระพุทธศักรำช ๒๔๕๖ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษ 
ภำคตะวันออก (สกพอ.) ซึ่งก ำกับดูแลโครงสร้ำงพ้ืนฐำนขนำดใหญ่ใน ๓ จังหวัดของพ้ืนที่ภำคตะวันออก 
ควรตระหนักถึงควำมส ำคัญของผลกระทบจำกกำรถมทะเลในบำงพ้ืนที่ที่จะมีต่ออำณำเขตทำงทะเล 
ของประเทศ รวมทั้งจะต้องก ำกับดูแลกำรศึกษำและประเมินผลกระทบต่ำง ๆ ของหน่วยงำนเจ้ำของ
โครงกำรอย่ำงจริงจังและชัดเจนในทุกขั้นตอนของกำรขออนุญำตด้วย 

  ๒. กำรแก้ไขและป้องกันปัญหำผลกระทบต่อกำรกัดเซำะชำยฝั่งทะเล กำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย โดยส ำนักงำนท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุดควรแก้ปัญหำสภำพหำด 
แสงจันทร์ที่มีลักษณะผิดธรรมชำติให้คืนสภำพใกล้เคียงลักษณะเดิมที่เป็นชำยหำดยำวเรียบต่อเนื่องไป
ตำมธรรมชำติ ด้วยกำรดูดทรำยที่สะสมงอกทับถมด้ำนฝั่งตะวันตกของท่ำเรือในแต่ละปีไปพ่นเติม 
ปรับสมดุลชำยหำดฝั่งตะวันออก โดยอำจใช้วิธีพ่นทรำยเติมในน้ ำทะเลก่อนถึงชำยหำดเพ่ือให้กระแส
คลื่นพัดเม็ดทรำยไปเกลี่ยเติมปรับสมดุลชำยหำดในลักษณะคล้ำยธรรมชำติตลอดแนวชำยหำด  
โดยจะต้องมีกำรค ำนวณปริมำณของทรำยที่จะเคลื่อนย้ำยให้สอดคล้องและสมดุลใกล้เคียงปริมำณ  
กำรสะสมตำมธรรมชำติมำกที่สุด นอกจำกนี้ โดยที่ประเทศไทยยังขำดหน่วยงำนและเครื่องมืออุปกรณ์ 
ที่มีขีดควำมสำมำรถสร้ำงแบบจ ำลองทำงกำยภำพ (Physical model) เพ่ือใช้งำนด้ำนอุทกวิทยำ  
ด้ำนสมุทรศำสตร์ และวิศวกรรรมชำยฝั่ง (Coastal engineering) และประเมินผลกระทบต่อสิ่งต่ำง ๆ 
จำกกำรเคลื่อนตัวของน้ ำและตะกอนชำยฝั่งที่เกิดขึ้นจริงในแบบโครงสร้ำงจ ำลอง ควบคู่ไปกับวิธีกำร
ค ำนวณทำงคณิตศำสตร์และสร้ำงแบบจ ำลองเสมือนจริงในจอภำพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งเครื่องมือ
และอุปกรณ์ดังกล่ำวมีกำรออกแบบมำโดยเฉพำะและมีรำคำสูง ดังนั้น  ส ำนักนโยบำยและแผน
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ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และกรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง ควรเป็นหน่วยงำนหลัก  
ที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้เกิดขีดควำมสำมำรถนี้ขึ้นในประเทศไทย อีกทั้งกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม ควรออกระเบียบให้คณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรเพ่ือพิจำรณำรำยงำนกำรประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องพิจำรณำติดตำมกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ส ำหรับโครงกำรก่อสร้ำงขนำดใหญ่ที่มีกำรถมทะเลโดยก ำหนดให้ต้องมีกำรสร้ำงแบบจ ำลองทำงกำยภำพ 
(Physical model) เพ่ิมเติม ร่วมกับกำรจัดท ำแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์และสร้ำงแบบจ ำลอง 
เสมือนจริงในจอภำพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในขั้นตอนที่เหมำะสม เพ่ือให้กำรประเมินผลกระทบต่ำง ๆ 
มีควำมแม่นย ำชัดเจนมำกยิ่งขึ้น รวมทั้งในกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรเพ่ือพิจำรณำรำยงำน
กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ควรต้องมีผู้แทนจำกหน่วยงำนที่ดูแลรับผิดชอบกิจกำรทำงทะเล 
ให้ครบถ้วนทุกสำขำ นอกจำกนี้ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยเขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก (สกพอ.) 
ซึ่งก ำกับดูแลโครงสร้ำงพ้ืนฐำนขนำดใหญ่ใน ๓ จังหวัดของพ้ืนที่ภำคตะวันออก ควรเป็นหน่วยงำน 
ที่รับผิดชอบก ำกับดูแลกำรปฏิบัติและกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ตำมข้อเสนอแนะข้ำงต้น เพ่ือแก้ไข  
และป้องกันปัญหำผลกระทบของกำรถมทะเลตำมโครงกำรพัฒนำท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุดที่มีต่อ
กำรกัดเซำะชำยฝั่งบริเวณโดยรอบท่ำเรือมำบตำพุดให้บังเกิดผลส ำเร็จตำมข้อเสนอแนะต่อไป  

  ภำยหลังที่คณะกรรมำธิกำรได้เสนอรำยงำนต่อที่ประชุมแล้ว สมำชิกวุฒิสภำ 
ได้อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น สรุปได้ว่ำ  กำรถมทะเลขนำดใหญ่เป็นเรื่องใหม่ ประกอบกับ 
เมื่อเทคโนโลยีมีควำมเจริญก้ำวหน้ำมำกขึ้น ส่งผลให้มีกำรถมทะเลมำกขึ้นด้วย ซึ่ง โครงกำรถมทะเล 
เพื่อสร้ำงท่ำเรืออุตสำหกรรมมำบตำพุด ระยะที่ ๓ ถูกประกำศให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ และต้องปฏิบัติ
ตำมหลักเกณฑ์ที่กรมควบคุมมลพิษก ำหนด โดยเฉพำะกำรด ำเนินกำรเรื่อง EHIA ต้องมีควำมชัดเจนว่ำ
หน่วยงำนใดจะต้องด ำเนินกำรเรื่องใดบ้ำง รวมทั้งจะต้องพิจำรณำปัญหำเรื่องเขตแดนทำงทะเลซึ่งเป็น
ประเด็นส ำคัญด้วย ส ำหรับกำรสร้ำงแบบจ ำลองทำงกำยภำพ (Physical model) นั้น เป็นเรื่องที่ดี 
และถูกต้องตำมหลักวิชำกำร แต่ต้องใช้งบประมำณเป็นจ ำนวนมำก จึงต้องพิจำรณำให้รอบคอบว่ำ 
จะสำมำรถด ำเนินกำรได้จริงหรือไม่ ประกำรใด นอกจำกนี้ ขอทรำบวิธีกำรส ำรวจบ้ำนลอยน้ ำและ
วิธีกำรแก้ไขปัญหำกำรสร้ำงบ้ำนลอยน้ ำดังกล่ำว  

  ผู้แทนคณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคมในฐำนะประธำนคณะอนุกรรมำธิกำรด้ำน 
กำรคมนำคมทำงน้ ำและกำรพำณิชยนำวี (พลเรือเอก พัลลภ  ตมิศำนนท์) และอำจำรย์คณะพำณิชยนำวี
นำนำชำติมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (รองศำสตรำจำรย์เชิดวงศ์  แสงศุภวำนิช) ได้ชี้แจงประเด็นข้อสังเกต
ของสมำชิกวุฒิสภำ สรุปได้ว่ำ กำรถมทะเลเกี่ยวข้องกับอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกฎหมำยทะเล 
ค.ศ. 1982 (UNCLOS 1982) ซึ่งอนุสัญญำดังกล่ำวระบชุัดเจนวำ่ สิ่งก่อสร้ำงที่ยื่นออกไปในทะเลถือเปน็
เส้นฐำนด้วย ดังนั้น คณะกรรมำธิกำรจึงเสนอให้มีกำรระบุไว้ในหนังสืออนุญำตสิ่งล่วงล้ ำล ำน้ ำด้วยว่ำ 
สิ่งก่อสร้ำงที่จะยื่นออกมำในทะเลดังกล่ำวกระทบอำณำเขตทำงทะเลหรือไม่ อย่ำงไร เพ่ือให้เกิดควำม
ชัดเจน นอกจำกนี้ กำรก่อสร้ำงบ้ำนลอยน้ ำในบริเวณที่พ้นจำกทะเลอำณำเขตนั้น ไม่สำมำรถกระท ำได้
โดยชอบ เนื่องจำกบริเวณที่พ้นทะเลอำณำเขตดังกล่ำวยังเป็นเขตต่อเนื่องที่อยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติ
กำรเดินเรือในน่ำนน้ ำไทย พระพุทธศักรำช ๒๔๕๖ ซึ่งอยู่ในอ ำนำจของรัฐชำยฝั่ง และเจ้ำหน้ำที่สำมำรถ
ทรำบว่ำมีกำรสร้ำงบ้ำนลอยน้ ำได้โดยใช้เรือและอำกำศยำนในกำรส ำรวจตรวจสอบเพ่ือด ำเนินคดี 
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ตำมกฎหมำยต่อไป ส ำหรับในส่วนของกำรสร้ำงแบบจ ำลองทำงกำยภำพ (Physical model) นั้น  
แม้จะมีรำคำแพง แต่กำรก่อสร้ำงโครงกำรขนำดใหญ่ย่อมต้องกำรทรำบควำมแม่นย ำของผลกระทบ  
ต่ำง ๆ ที่จะเกิดขึ้น เนื่องจำกเมื่อมีกำรก่อสร้ำงจริงไปแล้ว หำกเกิดปัญหำภำยหลัง จะแก้ไขได้ยำกมำก 
จึงควรที่จะให้มีกำรสร้ำงแบบจ ำลองทำงกำยภำพร่วมกับกำรจัดท ำแบบจ ำลองทำงคณิตศำสตร์ 

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธกิาร 
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
 (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา     จ านวน ๑ เรื่อง 
 

 

  ผลการพิจารณา 

  ในกำรพิจำรณำรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของทุนหมุนเวียน ประจ ำปีบัญชี ๒๕๖๒ 
มีผู้แทนจำกกรมบัญชีกลำงเข้ำร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงรำยงำนดังกล่ำว โดยที่ปรึกษำด้ำนพัฒนำระบบ
กำรเงินกำรคลัง กรมบัญชีกลำง (นำงภัทรพร  วรทรัพย์) เป็นผู้น ำเสนอรำยงำนต่อที่ประชุม  

  จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้คณะกรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ กำรเงิน  
และกำรคลัง ซึ่งประธำนวุฒิสภำมอบหมำยให้พิจำรณำศึกษำรำยงำน และคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ 
กิจกำรวุฒิสภำเห็นชอบให้น ำเสนอรำยงำนผลกำรพิจำรณำศึกษำดังกล่ำว โดยรองประธำน
คณะกรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ กำรเงิน และกำรคลัง  คนที่ห้ำ (นำยปิยพันธุ์  นิมมำนเหมินท์)  
ได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ ในปีบัญชี ๒๕๖๒ มีทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น ๑๑๕ ทุน 
มีทุนหมุนเวียนที่เข้ำสู่ระบบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของกรมบัญชีกลำง จ ำนวน ๙๗ ทุน  
ผ่ำนเกณฑ์ จ ำนวน ๔๕ ทุน ต้องปรับปรุงประสิทธิภำพกำรด ำเนินงำน จ ำนวน ๔๔ ทุน และไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
จ ำนวน ๘ ทุน นอกจำกนี้  มีทุนหมุนเวียนที่ไม่เข้ำสู่ระบบกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของ
กรมบัญชีกลำง จ ำนวน ๑๘ ทุน ส ำหรับสถำนะทำงกำรเงินของทุนหมุนเวียนในภำพรวม ประจ ำปีบัญชี 
๒๕๖๒ ทุนหมุนเวียนมีสินทรัพย์ จ ำนวน ๔.๓๕ ล้ำนล้ำนบำทเศษ เพ่ิมขึ้นจำกปีบัญชี ๒๕๖๑  
จ ำนวน ๒.๒ แสนล้ำนบำทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๒ มีหนี้สิน จ ำนวน ๑.๖๙ ล้ำนล้ำนบำทเศษ เพ่ิมขึ้น
จำกปีบัญชี ๒๕๖๑ จ ำนวน ๕.๓ หมื่นล้ำนบำทเศษ คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๗ มีรำยได้ จ ำนวน ๖.๓  
แสนล้ำนบำทเศษ มีค่ำใช้จ่ำย จ ำนวน ๕.๒ แสนล้ำนบำทเศษ ส่งผลให้ทุนหมุนเวียนมีรำยได้สูงกว่ำ
ค่ำใช้จ่ำย จ ำนวน ๑.๑ แสนล้ำนบำทเศษ หรือเพ่ิมขึ้นจำกปีบัญชี ๒๕๖๑ จ ำนวน ๖๕๔ ล้ำนบำท  
ทั้งนี้ คณะกรรมำธิกำรได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะให้มีกำรติดตำมและก ำกับดูแลกำรใช้จ่ำย
งบประมำณของทุนหมุนเวียนที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  

 - รายงานสรุปผลการด าเนินงานของทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕๖๒ 
(ตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘) (เป็นเรื่องที่เลื่อน
มำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) วันอังคำรที่ ๑๔ ธันวำคม 
๒๕๖๔) 
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ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยหรือวัตถุประสงค์ที่ขอรับกำรสนับสนุน รวมทั้งควรติดตำม เร่งรัด และแก้ไข
ปัญหำทุนหมุนเวยีนที่มผีลกำรประเมินไม่ผ่ำนเกณฑ์ อีกทั้งควรก ำหนดกรอบมำตรฐำนในกำรประเมนิผล
ทุนหมุนเวียนให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน และควรปรับปรุงกำรด ำเนินงำนของทุนหมุนเวียนที่มีคะแนน 
ผลกำรประเมินเฉลี่ยในภำพรวมต่ ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำน เร่งรัดทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นใหม่และ 
อยู่ระหว่ำงเตรียมควำมพร้อมให้เข้ำสู่ระบบกำรประเมินผลกำรด ำเนนิงำน และควรรำยงำนผลกำรก ำกบั
ดูแลและกำรน ำส่งทุนหรือผลก ำไรส่วนเกินของทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดิน 

  จำกนั้น ที่ปรึกษำด้ำนพัฒนำระบบกำรเงินกำรคลัง กรมบัญชีกลำง (นำงภัทรพร  
วรทรัพย์) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ คณะกรรมกำรบริหำรทุนหมุนเวียนได้มีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกบั
กำรจัดตั้งทุนหมุนเวียนไว้ด้วยว่ำ ทุนหมุนเวียนที่จะมีกำรจัดตั้งขึ้นต้องไม่มีควำมซ้ ำซ้อนกับทุนหมุนเวียน
ที่มีอยู่แล้ว รวมทั้งต้องไม่สร้ำงภำระด้ำนงบประมำณของประเทศ นอกจำกนี้ ในปีบัญชี ๒๕๖๓  
มีทุนหมุนเวียนที่มีผลกำรประเมินดีขึ้นจำกปีบัญชี ๒๕๖๒ เช่น กองทุนพัฒนำผู้ประกอบกำรเทคโนโลยี
และนวัตกรรม กองทุนพัฒนำดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคม และมีทุนหมุนเวยีนที่มีผลกำรประเมนิลดลง
จำกปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เช่น กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนำเกษตรกร ซึ่งกรมบัญชีกลำงจะได้น ำเสนอ
รำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของทุนหมุนเวียน ประจ ำปีบัญชี ๒๕๖๓ ต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภำ
ต่อไป ส ำหรับทุนหมุนเวียนที่มีผลกำรประเมินต่ ำกว่ำ ๓ คะแนน ติดต่อกัน ๓ ปี นั้น คณะกรรมกำร
บริหำรทุนหมุนเวียนอำจจะพิจำรณำยุบเลิก ยุบรวมกับทุนหมุนเวียนอื่น หรือปรับปรุงเพ่ือให้กำร
ด ำเนินกำรของทุนหมุนเวียนดังกล่ำวมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น รวมทั้งจะต้องมีกำรจัดท ำแผนฟ้ืนฟู 
ทุนหมุนเวียนที่มีผลกำรประเมินต่ ำกว่ำ ๓ คะแนน ติดต่อกัน ๓ ปี ด้วย  ทั้งนี้ กรมบัญชีกลำงขอรับ
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำรในประเด็นต่ำง ๆ ไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  

  ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
 
 (๖) เรื่องที่เสนอใหม่     จ านวน ๒ เรื่อง 
 

 
 

  ผลการพิจารณา 

  ในกำรพิจำรณำรำยงำนกำรเงินแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของที่ประชุม
วุฒิสภำ มีผู้แทนจำกกรมบัญชีกลำง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยรัฐวิสำหกิจ ส ำนักงำนบริหำรหนี้
สำธำรณะ และกรมธนำรักษ์ เข้ำร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงรำยงำนดังกล่ำว โดยที่ปรึกษำด้ำนพัฒนำ 
ระบบบัญชี กรมบัญชีกลำง (นำงอัญชลี  ศรีอ ำไพ) เป็นผู้น ำเสนอรำยงำนต่อที่ประชุม  

  จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้คณะกรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ กำรเงิน 
และกำรคลัง ซึ่งประธำนวุฒิสภำมอบหมำยให้พิจำรณำศึกษำรำยงำน และคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
กิจกำรวุฒิสภำเห็นชอบให้เสนอรำยงำนผลกำรพิจำรณำศึกษำดังกล่ำว โดยรองประธำนคณะกรรมำธิกำร

 ๖.๑ รายงานการเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามมาตรา ๗๕ 
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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กำรเศรษฐกิจ กำรเงิน และกำรคลัง คนที่ห้ำ (นำยปิยพันธุ์  นิมมำนเหมินท์) ได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำ
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รัฐบำลมีรำยได้รวมทั้งสิ้นจ ำนวน ๒.๕๗  
ล้ำนล้ำนบำทเศษ ลดลงจำกปงีบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ ำนวน ๑.๑๒ แสนล้ำนบำทเศษ คิดเป็นร้อยละ 
๔.๑๘ เป็นผลมำจำกกำรจัดเก็บรำยได้ที่ลดลงของหน่วยจัดเก็บ ได้แก่ กรมสรรพำกร กรมสรรพสำมิต 
และกรมศุลกำกร แต่กำรน ำส่งรำยได้ของรัฐวิสำหกิจเพ่ิมขึ้นจำกปีก่อน เนื่องจำกมีกำรน ำส่งรำยได้
บำงส่วนเหลื่อมปีมำจำกปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นอกจำกนี้ รัฐบำลมีค่ำใช้จ่ำยรวมทั้งสิ้น จ ำนวน 
๓.๕ ล้ำนล้ำนบำทเศษ เพ่ิมขึ้นจำกปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ ำนวน ๔.๘ แสนล้ำนบำทเศษ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๕.๙๔ ประกอบด้วยรำยกำรที่ส ำคัญ ได้แก่ รำยจ่ำยจำกเงินงบประมำณของหน่วยงำน 
ค่ำใช้จ่ำยตำมมำตรกำรของรัฐ ค่ำใช้จ่ำยอุดหนุนหน่วยงำนภำครัฐ และค่ำใช้จ่ำยอื่น  ทั้งนี้ คณะกรรมำธิกำร 
ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรำยงำนกำรเงินแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
สรุปได้ดังนี้ 

  ๑. โดยที่มำตรำ ๖๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ก ำหนดให้รัฐต้องรักษำ
วินัยกำรเงินกำรคลังอย่ำงเคร่งครัดเพ่ือให้ฐำนะทำงกำรคลังของรัฐมีเสถียรภำพและมั่งคงอย่ำงยั่งยืน  
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ ประกอบกับวุฒิสภำได้มีควำมเห็นและข้อสังเกต  
ในกำรพิจำรณำรำยงำนกำรเงินแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่ำ ควรมีกำรพิจำรณำถึง
แนวทำงและวิธีกำรในกำรปรับปรุงรูปแบบกำรน ำเสนอรำยงำนกำรเงินแผ่นดินและรำยงำนผลกำรตรวจสอบ
รำยงำนกำรเงินแผ่นดินของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม เพ่ือให้สำมำรถ
สะท้อนให้เห็นถึงกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำว่ำ รัฐมีกำรด ำเนินกำรที่เป็นกำรรักษำวินัยกำรเงินกำรคลัง 
ตำมที่รัฐธรรมนูญก ำหนดมำกน้อยเพียงใดเพ่ือให้ฐำนะทำงกำรคลังของรัฐมีเสถียรภำพและมั่นคง 
อย่ำงยั่งยืน รวมทั้งมีกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรคลัง กำรจัดท ำงบประมำณ กำรจัดหำรำยได้ กำรใช้จ่ำย 
กำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง และกำรก่อหนี้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ ตำมหลักกำร
รักษำเสถียรภำพและกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืนและหลักควำมเป็นธรรมในสังคม ตำมควำมใน
มำตรำ ๖ แห่งพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มำกน้อยเพียงใด  

  ๒. รำยละเอียดในหมำยเหตุประกอบงบแสดงรำยงำนกำรเงินแผ่นดินควรแสดง 
หรือระบุรำยละเอียดเพ่ิมขึ้น โดยเฉพำะเรื่องของมูลค่ำที่ดินที่ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงหรือไม่มีกำรประเมิน 
สินทรัพย์ใหม่ เนื่องจำกเป็นส่วนหนึ่งของกำรแสดงภำพรวมทรัพย์สินของรัฐบำลที่จะสะท้อนถึงรำยได้
ของภำครัฐด้วย  

  ๓. โดยที่กำรจัดท ำรำยงำนกำรเงินแผ่นดินของภำครัฐตำมกฎหมำยเป็นกำรใช้
รูปแบบและศัพท์เฉพำะทำงกำรบัญชี ดังนั้น ควรพิจำรณำแนวทำงกำรท ำรำยงำนกำรเงินแผ่นดิน 
อีกฉบับหนึ่งในลักษณะของกำรสรุปสำระส ำคัญที่เข้ำใจได้ง่ำย เพ่ือใช้ส ำหรับกำรประชำสัมพันธ์และ 
ให้ควำมรู้กับประชำชน ตลอดจนเป็นข้อมูลสื่อสำรไปยังสำธำรณชน ซึ่งกรณีดังกล่ำวจะสอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยที่มุ่งเน้นให้ภำครัฐมีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้  
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  ๔. ควรพิจำรณำแนวทำงกำรจัดท ำหมำยเหตุที่ปรำกฏในรำยงำนกำรเงินแผ่นดิน 
ที่มีควำมเชื่อมโยงกันให้มีรำยละเอียดที่ชัดเจนและสำมำรถเชื่อมโยงกันได้เพ่ือควำมสะดวกในกำรศึกษำ
และท ำควำมเข้ำใจ โดยหมำยเหตุควรมีลักษณะเป็นประเด็นที่ส ำคัญสำมำรถสะท้อนหรือครอบคลุม
ข้อมูลข้อเท็จจริงทั้งหมด ไม่เพียงเฉพำะกำรน ำเสนอหมำยเหตุด้ำนใดด้ำนหนึ่ง 

  จำกนั้น ที่ปรึกษำด้ำนพัฒนำระบบบัญชี กรมบัญชีกลำง (นำงอัญชลี  ศรีอ ำไพ)  
และผู้อ ำนวยกำรกองเทคโนโลยีกำรส ำรวจและฐำนข้อมูลที่รำชพัสดุ กรมธนำรักษ์ (นำยศุภชัย   
ตั้งวัฒนำกร) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ กรมบัญชีกลำงจะน ำข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรไปปรับปรุง 
กำรเสนอรำยงำนกำรเงินแผ่นดินเพ่ือให้สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงกำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำว่ำ  
รัฐได้มีกำรด ำเนินกำรที่เป็นกำรรักษำวินัยกำรเงินกำรคลังตำมที่รัฐธรรมนูญก ำหนดไว้อย่ำงไรบ้ำง 
รวมทั้งจะได้ปรับปรุงกำรจัดท ำหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินให้มีรำยละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้น 
นอกจำกนี้ กรมธนำรักษ์ได้มีกำรวำงแผนกำรจัดกำรที่รำชพัสดุโดยได้มีกำรตรวจสอบผู้ที่ใช้หรือเช่ำ  
ที่รำชพัสดุที่ไม่เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ เพ่ือเรียกเก็บค่ำเช่ำให้ตรงกับข้อเท็จจริง และได้มีกำรเรียกเก็บ
ค่ำเช่ำที่รำชพัสดุจำกรัฐวิสำหกิจเรียบร้อยแล้วตำมกฎหมำย จำกเดิมรัฐวิสำหกิจไม่ได้ถูกเรียกเก็บ 
รวมทั้งได้มีกำรพิจำรณำปรับปรุงอัตรำค่ำเช่ำให้เหมำะสมกับสภำพเศรษฐกิจ พิจำรณำน ำที่รำชพัสดุ
กรณีโรงเรียนถูกยุบเลิกเพื่อน ำมำใช้ให้เกิดประโยชน ์และจะได้เตรียมข้อมลูเกี่ยวกบัมูลค่ำที่ดินที่ไม่มกีำร
เปลี่ยนแปลงหรือไม่มีกำรประเมินสินทรัพย์ใหม่ เพื่อน ำเสนอในรำยงำนฉบับต่อไป 

  ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
 

 
 

  ผลการพิจารณา 

  ในกำรพิจำรณำรำยงำนประจ ำปี ๒๕๖๓ ศำลรัฐธรรมนูญ ตำมมำตรำ ๑๔ แห่ง
พระรำชบัญญัติส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ ของที่ประชุมวุฒิสภำ มีผู้แทนจำกส ำนักงำน 
ศำลรัฐธรรมนูญ เข้ำร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงรำยงำนดังกล่ำว โดยเลขำธิกำรส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ 
(นำยเชำวนะ  ไตรมำศ) และคณะ เป็นผู้น ำเสนอรำยงำนต่อที่ประชุม   

  จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้คณะกรรมำธิกำรกิจกำรองค์กรอิสระ 
ตำมรัฐธรรมนูญ ซึ่งประธำนวุฒิสภำมอบหมำยให้พิจำรณำศึกษำรำยงำน และคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
กิจกำรวุฒิสภำเห็นชอบให้เสนอรำยงำนผลกำรพิจำรณำศึกษำดังกล่ำว โดยที่ปรึกษำคณะกรรมำธิกำร
กิจกำรองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ (นำยปำนเทพ  กล้ำณรงค์รำญ) ได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำ 
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ คณะกรรมำธิกำรมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะใน ๓ ประเด็น ดังนี้ 

 

 

 ๖.๒ รายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญ (ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญตัิ
ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒) 



- ๙ - 
 

  ประเด็นที่หน่ึง ข้อเสนอแนะเพื่อกำรแก้ปัญหำและพัฒนำประสิทธิภำพ 
  โดยมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ๔ ประเด็น ดังนี้ 

  ๑.  ประเด็นด้ำนกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณ 
    ตำมที่ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวมต่ ำกว่ำเป้ำหมำย
เฉลี่ยที่ก ำหนด และมีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณเหลื่อมปีในหลำยปีติดต่อกันนั้น แม้ว่ำจะสำมำรถ
ด ำเนินกำรได้บรรลุเป้ำหมำยตำมแผนปฏิบัติงำน แต่ไม่เป็นไปตำมแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณประจ ำปี 
ที่ก ำหนดไว้ ย่อมไม่เป็นไปตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๑ เรื่อง มำตรกำรด้ำน
งบประมำณเพ่ือกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ชำติและแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำหนดให้  
ทุกหน่วยงำนของรัฐเบิกจ่ำยงบประมำณในไตรมำสที่ ๔ ได้ร้อยละ ๑๐๐ ดังนั้น จึงควรพิจำรณำทบทวน
แผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงำนจริง ซึ่งในกรณีนี้ ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ 
ได้มีหนังสือชี้แจงว่ำ ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปียังไม่รวมรำยกำรที่มีกำร 
ก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งผลกำรเบิกจ่ำยจริงปรำกฏตำมรำยงำนของผู้สอบบัญชี  ท้ังนี้ งบประมำณเหลือจ่ำยที่ไม่ต้อง
ส่งคืนคลังนั้น คณะกรรมำธิกำรมีควำมเห็นว่ำ แม้ว่ำปัจจุบันกำรเสนอขอจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีต่อส ำนักงบประมำณจะต้องแจ้งตัวเลขเงินสะสม แต่ควรปรำกฏในรำยงำนประจ ำปีด้วย  ทั้งนี้ 
เพื่อควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนภำครัฐต่อไป 

  ๒. ประเด็นควำมเชื่อมโยงกับแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
   โดยที่ศำลรัฐธรรมนูญและส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญขับเคลื่อนภำรกิจด้วย 
“แผนปฏิบัติรำชกำร ๕ ปีของศำลรัฐธรรมนูญ (ระยะแรก ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)” แม้ว่ำจะมีควำม
เชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์หรือแผนชำติระดับต่ำง ๆ (ยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี แผนแม่บทภำยใต้ 
ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ แผนกำรปฏิรูปประเทศ (๕ ปี)  
และร่ำงแผนแม่บทกำรบริหำรงำนยุติธรรมแห่งชำติ ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)) ก็ตำม แต่พบว่ำ
มีกำรเชื่อมโยงกับแผนกำรปฏิรูปประเทศเฉพำะด้ำนกฎหมำยเท่ำนั้น ยังไม่มีควำมเชื่อมโยงกับแผนกำร
ปฏิรูปประเทศด้ำนอื่นที่ไดก้ ำหนดให้ทกุหนว่ยงำนของรัฐท่ีเกีย่วข้องต้องปฏิบัติตำม เช่น ด้ำนกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน และด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นต้น ดังนั้น 
แผนปฏิบัติรำชกำรดังกล่ำวจะต้องแสดงควำมเชื่อมโยงกับแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และต้องปฏิบัติด้วย 

  ๓. ประเด็นระบบกำรประเมินผลภำครำชกำรแบบบูรณำกำร (Government Evaluation 
System: GES) 
   ด้ำนกำรจัดท ำโครงกำรหรือกิจกรรม เป็นกำรน ำเสนอรำยงำนที่ยังไม่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศำสตร์เป็นรำยยุทธศำสตร์ ท ำให้วิเครำะห์รำยละเอียดผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนในภำพรวม 
และผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนตำมระบบกำรประเมินผลภำครำชกำรแบบบูรณำกำร (Government 
Evaluation System: GES) ไม่ครบถ้วน จึงควรน ำองค์ประกอบของ GES มำใช้เป็นแนวทำงจัดท ำรำยงำน 
ได้แก่ (๑) กำรวิเครำะห์ควำมส ำเร็จในกำรบรรลุเป้ำหมำยระดับองค์กรเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ แผนกำรปฏิรูปประเทศ และแผนยุทธศำสตร์ 



- ๑๐ - 
 

ศำลรัฐธรรมนูญ (๒) กำรประเมินประสิทธิผลต่อค่ำใช้จ่ำย (๓) กำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
(๔) กำรประเมินประสิทธิภำพที่แสดงให้เห็นถึงตัวชี้วัดเกี่ยวกับต้นทุนต่อหน่วย สัดส่วน ค่ำใช้จ่ำย ฯลฯ 

  ๔. ประเด็นกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนธรรมนูญศึกษำ 
   ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญมีสถำบันรัฐธรรมนูญศึกษำซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนำบุคลำกรทั้งภำยในและภำยนอกองค์กร อย่ำงไรก็ดี แม้จะมีกำรเผยแพร่ค ำวินิจฉัยกลำง  
และค ำวินิจฉัยส่วนตนแล้ว สถำบันรัฐธรรมนูญศึกษำควรเข้ำมำมีบทบำทให้ควำมรู้ โดยน ำค ำวินิจฉัยกลำง
และค ำวินิจฉัยส่วนตนมำพัฒนำเป็นองค์ควำมรู้ในเรื่องธรรมนูญศึกษำอันเป็นบรรทัดฐำนและแนวปฏบิตัิ
เช่นเดียวกับศำลฎีกำ ซึ่งจะเป็นกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำยของศำลรัฐธรรมนูญที่มุ่งหวังให้ยกระดับ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรพิจำรณำคดีสู่สำกล อีกทั้งเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมเชื่อมั่น
ในสำระของรัฐธรรมนูญ รวมถึงสร้ำงแนวคิดที่จะท ำให้ประชำชนได้เกิดกำรรับรู้รับทรำบ และยอมรับ 
ตลอดจนเป็นกำรป้องกันปัญหำควำมขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นด้วย 

   ทั้งนี้ กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรวิจัยที่ส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญให้กำรสนับสนุน 
หำกมีกำรแสดงถึงวิธีกำรด ำเนินงำนวิจัยที่มีควำมชัดเจนจะสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้กับประชำชน รวมทั้ง  
หำกสำมำรถศึกษำเพ่ิมเติม หรือสำมำรถเผยแพร่และสืบค้นได้โดยสะดวก จะเกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำ
ประชำธิปไตยของประเทศและควำมรู้ของประชำชนมำกยิ่งขึ้น อีกทั้งควรสนับสนุนงำนวิจัยในสำขำอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้องนอกจำกเรื่องกฎหมำยด้วย 

  ประเด็นที่สอง กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีต่อวุฒิสภำในปีถัดไป แบ่งเป็น 
๓ ประเด็น ดังนี้ 

  ๑. ประเด็นกำรแสดงกำรปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนตำมข้อเสนอของวุฒิสภำ 
   คณะกรรมำธิกำรได้เคยตั้งข้อสังเกตต่อรำยงำนประจ ำปี ๒๕๖๒ ถึงควำมล่ำช้ำ
ของกำรเสนอรำยงำนต่อสภำ ดังนั้น รำยงำนประจ ำปีในปีถัดไปจึงควรรำยงำนให้ทรำบว่ำส ำนักงำน  
ศำลรัฐธรรมนูญได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขหรือมีควำมคืบหน้ำกำรด ำเนินกำรในเรื่องใดที่ที่ประชุมวุฒิสภำ  
ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในปีก่อนว่ำเป็นอย่ำงไร เช่น กำรด ำเนินงำนตำมข้อสังเกตเรื่อง งบประมำณด้ำนกำร
ด ำเนินงำน งบด้ำนบุคลำกร ผลกำรวัดควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร ควำมคืบหน้ำกำรลงนำมบันทึก
ข้อตกลงกำรใช้พื้นที่ศูนย์รำชกำร เป็นต้น 

  ๒. ประเด็นกำรจัดท ำบทสรุปผู้บริหำร 
   ควรเพ่ิมบทสรุปผู้บริหำรเพ่ือเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกของผู้อ่ำนและ
ผู้เกี่ยวข้องในกำรท ำควำมเข้ำใจ รับรู้ รับทรำบ และสำมำรถเป็นส่วนช่วยในกำรตัดสินใจในกำรพัฒนำ
องค์กรได้ง่ำยขึ้น 

  ๓. ประเด็นกำรแปลภำษำและกำรใช้อักษรย่อ 
   เนื่องจำกรำยงำนประจ ำปีของศำลรัฐธรรมนูญมีควำมส ำคัญ สะท้อนคุณภำพ 
ขององค์กร และควำมสมบูรณ์ของรำยงำน ดังนั้น กรณีมีภำษำอังกฤษก ำกับควรมีกำรตรวจสอบ  
กำรแปลภำษำ และควรมีกำรใช้ค ำเต็มก่อนกำรใช้อักษรย่อในภำษำอังกฤษ  ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้อ่ำนทรำบ
ควำมหมำยที่ถูกต้องหรือมีควำมละเอียดมำกยิ่งขึ้น 



- ๑๑ - 
 

  ประเด็นที่สาม ข้อสังเกตจำกส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินต่อรำยงำนกำรเงินประจ ำปี 
๒๕๖๓ ของศำลรัฐธรรมนูญ ที่ได้ผ่ำนกำรรับรองรำยงำนแล้ว 

  กำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบรับรองบัญชีและกำรเงินทุกประเภท ส ำนักงำน 
ศำลรัฐธรรมนูญควรต้องถือว่ำเป็นบทส ำคัญที่จะต้องรำยงำน ซึ่งควรมีกำรสรุปสำระส ำคัญและมีกำร
วิเครำะห์ให้เห็นจุดแข็งจุดด้อยและข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขด้ำนกำรเงินและบัญชี รวมทั้งชี้แจงหมำยเหตุ
งบกำรเงินว่ำมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขอย่ำงไร หรือไม่ เพ่ือให้สภำผู้แทนรำษฎร วุฒิสภำ และคณะรัฐมนตรี 
สำมำรถเข้ำใจได้ง่ำยและสำมำรถให้ขอ้สังเกตหรอืข้อเสนอแนะอันจะเป็นประโยชน์ตอ่กำรบริหำรจัดกำร
ด้ำนกำรเงินและบัญชีของส ำนักงำนได้ มำกกว่ำที่จะแสดงให้เห็นเฉพำะรำยงำนกำรตรวจสอบซึ่งเป็น
รำยงำนตำมมำตรฐำนกำรตรวจบัญชีของผู้สอบบัญชีวิชำชีพเท่ำนั้น 

  จำกนั้น เลขำธิกำรส ำนักงำนศำลรัฐธรรมนูญ (นำยเชำวนะ  ไตรมำศ) ได้ตอบชี้แจง 
สรุปได้ว่ำ 

  ๑. ประเด็นเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในภำพรวมต่ ำกว่ำเป้ำหมำยเฉลี่ย 
ที่ก ำหนดนั้น ในบำงกรณีมีข้อจ ำกัดในเรื่องเหตุผลและควำมจ ำเป็นบำงประกำรตำมสถำนกำรณ์ รวมทั้ง
ข้อจ ำกัดของปัจจัยในกำรด ำเนินงำนทั้งข้อจ ำกัดภำยในและภำยนอก  ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถำนกำรณ์ 
ตำมสภำพแวดล้อม แต่อย่ำงไรก็ตำมในอนำคตจะพยำยำมเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
ที่คณะรัฐมนตรีก ำหนดต่อไป 

  ๒. ประเด็นเรื่องควำมเชื่อมโยงกับแผนกำรปฏิรูปประเทศเนื่องจำกภำรกิจของ 
ศำลรัฐธรรมนูญมีหลำยประกำรโดยเฉพำะภำรกิจเฉพำะด้ำนตำมที่รัฐธรรมนูญก ำหนดในกำรพิจำรณำ
คดีต่ำง ๆ ประกอบกับภำรกิจของศำลรัฐธรรมนูญโดยภำพรวม ยังมีควำมไม่ครอบคลุมยุทธศำสตร์ชำติ
ในด้ำนอื่น ๆ เท่ำที่ควร รวมทั้งยังมีข้อจ ำกัดในด้ำนบุคลำกรและเครื่ องมือต่ำง ๆ ด้วย ซึ่งส ำนักงำนฯ  
จะด ำเนินกำรแก้ไขตอ่ไปในอนำคต นอกจำกนี้ส ำนักงำนฯ จะพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้และควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศให้มำกยิ่งขึ้น 

  ๓. ประเด็นเกี่ยวกับกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร  ส ำนักงำนฯ  
ได้ด ำเนินกำรในรูปแบบของกำรจ้ำงที่ปรึกษำด ำเนินกำร ซึ่งผลกำรด ำเนินกำรจะปรำกฏในรำยงำน
ประจ ำปีที่จะเสนอต่อวุฒิสภำในปีถัดไป  

  ๔. ประเด็นเรื่องกำรประเมินประสิทธิภำพที่แสดงให้เห็นถึงตัวชี้วัดเกี่ยวกับต้นทุน 
ต่อหน่วยและสัดส่วนค่ำใช้จ่ำย มีข้อจ ำกัดในกำรประเมินด้ำนคุณภำพเพรำะค ำวินิจฉัยของศำล
รัฐธรรมนูญมีผลผูกพันทุกองค์กร 

  นอกจำกนี้ ส ำนักงำนฯ จะไปด ำเนินกำรพัฒนำโดยน ำค ำวินิจฉัยกลำงและค ำวินิจฉัย
ส่วนตนมำพัฒนำเป็นองค์ควำมรู้ในเรื่องธรรมนูญศึกษำอันเป็นบรรทัดฐำนและแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับ
ศำลฎีกำ ต่อไป อีกทั้งเป็นกำรสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และควำมเชื่อมั่นในสำระของรัฐธรรมนูญ  
และส ำนักงำนฯ จะด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำงำนด้ำนกำรวิจัยอื่นต่อไปอีกด้วย 

  ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 



- ๑๒ - 
 

  จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนระเบียบวาระที่ ๖.๓ รำยงำนผลกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ (ตำมมำตรำ ๔๐ แห่งพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐) ไปพิจำรณำ 
ในครำวถัดไป แล้วกล่ำวปิดประชุม 
 
เลิกประชุม เวลา ๑๕.๕๕ นาฬิกา 


