
 

 

 

 

 

 
โดย สํานักการประชุม สาํนักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

วันจันทรที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ หองประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา  

ศาสตราจารยพิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เปนประธานของท่ีประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๒๓  

(สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีสอง) โดยมี พลเอก สิงหศึก  สิงหไพร รองประธานวุฒิสภา คนท่ีหนึ่ง และนายศุภชัย  

สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนท่ีสอง ผลัดเปล่ียนทําหนาท่ีประธานของท่ีประชุม       

เมื่อครบองคประชุมแลว ประธานของท่ีประชุมไดเปดประชุมและดําเนินการประชุม               

ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมไดดังนี ้

 (๑) เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม  

๑. เรื่องท่ีปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จํานวน ๒ เรื่อง ดังนี้ 

๑.๑ รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา  

เรื่อง บทบาทตลาดทุน (Capital Market) เศรษฐกิจประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ 

การเงิน และการคลัง 

๑.๒ รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง 

ระบบการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม ของคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

๒. นอกจากนี้ยังมีเรื่องท่ีประธานแจงตอท่ีประชุมซึ่งไมปรากฏในระเบียบวาระการประชุม  

จํานวน ๔ เรื่อง  ดังนี ้

 ๒.๑ กระทูถามซึ่งประธานวุฒิสภาไดพิจารณาและอนุญาตใหตั้งเปนกระทูถามเปนหนังสือในที่

ประชุมวุฒิสภา ซึ่งไมอาจบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมภายในกําหนดเวลา ๑๕ วัน ตามขอบังคับ ขอ ๑๖๐ 

จํานวน  ๒ กระทู คือ  

๑)  กระทูถาม  เรื่อง  อาหารแพงรับปใหม  รัฐบาลแกอยางไร  นายอําพล  จินดาวัฒนะ  

เปนผูตั้งถาม  ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย 

๒)  กระทูถาม  เรื่อง  การจัดทํากฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาองคกรภาค

ประชาสังคม  นายอําพล  จินดาวัฒนะ  เปนผูตั้งถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 

ครั้งท่ี  ๒๓  (สมัยสามญัประจําปครั้งท่ีสอง)  

วันจันทรท่ี  ๑๔  กุมภาพันธ  ๒๕๖๕ 



๒ 
 

๒.๒ ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้งท่ี ๒๖ (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีสอง)  

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ท่ีประชุมไดพิจารณารับทราบรายงาน จํานวน ๕ เรื่อง คือ 

๑) รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

๒)  รายงานการตรวจสอบสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

๓)  รายงานประจําป  ๒๕๖๓  ของสถาบันพระปกเกลา 

๔) รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและสํานักงานศาลปกครอง ประจําป  ๒๕๖๓ 

๕) รายงานกิจการประจําป  งบดุล  บญัชีกําไรและขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ 

ที่อยูอาศัย  สําหรบังวดตัง้แตวันที ่ ๑  มกราคม  ๒๕๖๓  ถึงวันท่ี  ๒๓  กนัยายน  ๒๕๖๓  (วนัยุบเลิกบรรษัท) 

๒.๓ ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร  ครั้งท่ี  ๒๗  (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีสอง)   

วันพุธท่ี  ๒  กุมภาพันธ  ๒๕๖๕  ท่ีประชุมไดลงมติเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติจราจรทางบก  

(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  ซึ่งคณะกรรมาธิการรวมกันพิจารณาเสร็จแลว 

๒.๔ ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร  ครั้งท่ี  ๒๘  (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีสอง)   

วันพฤหัสบดีที่  ๓  กุมภาพันธ  ๒๕๖๕  ท่ีประชุมไดพิจารณารับทราบรายงาน  จํานวน ๕ เรื่อง คือ 

๑) รายงานกิจการประจําป  งบดุล  บัญชีกําไรและขาดทุนของธนาคารเพ่ือการสงออก 

และนําเขาแหงประเทศไทย  สําหรับปส้ินสุดวันที่  ๓๑  ธนัวาคม  ๒๕๖๓ 

๒) รายงานการโอนงบประมาณรายจายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  

พ.ศ.  ๒๕๖๑  มาตรา  ๕๑  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

๓) รายงานผลการปฏิบัติงานของเจาพนักงาน  ป.ป.ส.  ในการปราบปรามยาเสพติด  

ประจําป พ.ศ.  ๒๕๕๗  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๔) รายงานการรับจายเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔   

๕) รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา  ๑๗  แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้

สาธารณะ พ.ศ.  ๒๕๔๘  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๔                
  

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

(๒) รับรองรายงานการประชุม      จํานวน ๔ ครั้ง 

- รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา 

ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง) วันจันทรท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง) วันจันทรท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่สอง) วันจันทรท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

ท่ีประชุมรับรอง 



๓ 
 

 

(๓) กระทูถาม                                                                                   

๓.๑ กระทูถามเปนหนังสือ                          จํานวน ๓ เรื่อง 
 

 

ผลการพิจารณา  

 เนื่องจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน (นายสุชาติ  ชมกล่ิน) ผูไดรับมอบหมาย 

ใหตอบกระทูถามติดภารกิจ ไมสามารถมาตอบกระทูถามได จึงขอเล่ือนการตอบกระทูถามดังกลาวออกไป

เปนวันจันทรท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๕            

 

 

ผลการพิจารณา  

เนื่องจากรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายประภัตร  โพธสุธน)  

ผูไดรับมอบหมายใหตอบกระทูถามติดภารกิจ ไมสามารถมาตอบกระทูถามได จึงขอเล่ือนการตอบ 

กระทูถามดังกลาวออกไปเปนวันจันทรท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕            

  

 

ผลการพิจารณา 

ดวยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เมื่อวันที่ ๒๓  

มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยใหขึ้นตรงกับสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี ๑๒ 

        ๓.๑.๑ กระทูถาม เรื่อง การแกไขปญหาแรงงานตางดาวใหเขามาทํางาน 

อยางถูกตองตามกฎหมาย และการแกปญหาขาดแคลนแรงงานของประเทศไทย (พลเอก ดนัย  มีชูเวท 

เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

(เปนเรื่องที่เล่ือนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีสอง) วันจันทรท่ี ๒๔ 

มกราคม ๒๕๖๕) 

 

  ๓.๑.๒ กระทูถาม เรื่อง การปรับเปลีย่นผลผลติทางการเกษตรท่ีมีความคุมคาทาง

เศรษฐกิจ (นายสรุเดช  จิรฐัิติเจริญ เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ) 

 

๓.๑.๓ กระทูถาม เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (นางเพ็ญพักตร  

ศรีทอง เปนผูตั้งถาม ถามนายกรฐัมนตร)ี 

 



๔ 
 
เมษายน ๒๕๕๙ ใหควบรวมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เขากับกองทุน

พัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน โดยมีผลตั้งแตวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ทําใหการบริหาร

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอยูในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

จัดตั้งขึ้นเพ่ือยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีในทุกมิติ ทั้งยังเปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนดอกเบี้ยต่ํา  

เพ่ือสรางโอกาสใหเขาถึงแหลงเงินทุนสําหรับเสริมสรางความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจและสังคม และ

พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเครือขาย อยางไรก็ตาม กลุมสตรีและเครือขายผูขอรับการสนับสนุนเงิน 

จากประเภทเงินทุนหมุนเวียนและเงินทุนอุดหนุน มีลักษณะอาชีพ และกิจการท่ีขอกูที่มีความหลากหลาย  

จึงอาจสงผลตอการผอนชําระคืนเงินกูและทําใหมีโอกาสผิดนัดการชําระหนี้ นอกจากนี้ การแพรระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทําใหมีสมาชิกกองทุนขอรับเงินสนับสนุนเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งอาจ 

สงผลกระทบตอเงินทุนหมุนเวียนของกองทุน ขอเรียนถามวา รัฐบาลมีแนวทางในการบริหารจัดการ 

หลักเกณฑการชําระเงินคืน และสนับสนุนการจัดสรรเงินเพ่ิมเติมสําหรับการใชจายเงินประเภทเงินทุน

หมุนเวียนและเงินทุนอุดหนุน รวมถึงมีการบูรณาการการทํางานรวมกันกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีใหเกิดประโยชนสูงสุดหรือไม อยางไร นอกจากนี้  

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สงผลใหกลุมสตรีที่กูยืมเงินทุนหมุนเวียนไมสามารถนํา

สินคาหรือผลิตภัณฑไปจําหนายไดภายในกําหนดเวลาท่ีตองการ และตองชําระเงินคืนไมเกิน ๒ ป จึงขอเสนอ 

ใหพิจารณาพักชําระหนี้เปนเวลา ๑ ป และลดอัตราดอกเบี้ยในกรณีผิดนัดชําระหนี้ รวมถึงเพ่ิมเงินทุน

หมุนเวียนและเงินอุดหนุนใหกับแตละจังหวัด ตลอดจนขอใหกําหนดประเภทการกูยืมและระยะเวลา 

การผอนชําระเงินคืนตามลักษณะหรือระยะเวลาการประกอบธุรกิจหรืออาชีพ  

นายทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ผูไดรับมอบหมายใหตอบ

กระทูถามตอบชี้แจงวา กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการใชจาย

เงินทุนของกองทุน ดังนี้ การกูยืมเงินจะตองเปนโครงการเพ่ือพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายได หรือ

เสริมสรางความเขมแข็งดานเศรษฐกิจใหแกสตรีและองคกรสตรี ตอบสนองยุทธศาสตรการดําเนินงาน

กองทุน มีผลการดําเนินงานหรือผานการฝกอาชีพมากอน เปนโครงการท่ีไมกอใหเกิดความเสียหายตอ

ส่ิงแวดลอม หรือชุมชน หรือตอความสงบเรียบรอยของประชาชน มีวงเงินไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทตอ

โครงการ มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ ๓ ตอป กําหนดระยะเวลาการผอนชําระคืนไมเกิน ๒ ป ชําระคืน 

อยางนอยปละ ๒ งวดและเปนสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดารวมตัวกันตั้งแต ๕ คนขึ้นไป แตภายหลัง 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ในป ๒๕๖๒ ไดมีการลดเหลือเปน ๓ คนขึ้นไป  

สําหรับการคืนเงินใหสมาชิกคืนเงินเขาบัญชีเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหรือเงินกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีกรุงเทพมหานครแลวแตกรณี กรณีสมาชิกผิดนัดชําระหนี้ตองเสียเบี้ยปรับหรือดอกเบี้ย 

ในอัตราผิดนัดตามท่ีระบุไวในสัญญา การรับเงินในแตละครั้งใหสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและสํานักงาน

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโอนเงินที่ไดรับจากการคืนเงินทุกประเภทคืนเขาบัญชีเงินฝากคลังกองทุนพัฒนา



๕ 
 
บทบาทสตรี ทั้งนี้ ในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มีการลดอัตราดอกเบี้ย

เงินกูจากรอยละ ๓ ตอป เปนรอยละ ๐.๑ ตอป ลดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชําระหนี้จากรอยละ ๗.๕ ตอป  

เปนรอยละ ๕ ตอป และใหพักการชําระหนี้ ๒ ป ในสวนของการบริหารจัดการกองทุนมีการจัดทําคูมือ  

มีการแตงตั้งคณะกรรมการติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดหรืออําเภอ มีการตรวจสอบหนี้ 

คางชําระทั้งหมดของจังหวัด มีการจัดทําแผนการติดตามหนี้ มีการจัดทําโครงการรับสภาพหนี้และรับชําระ

หนี้ และมีการทําหนังสือทวงหนี้ โดยแจงยอดชําระเพ่ือใหลูกหนี้ทราบวามีหนี้เทาไหร กรณีผูกูเพิกเฉย 

ไมมีการชําระหนี้ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร จะนําเรื่องเสนอตอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนในระดับ 

จังหวัดเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหดําเนินการฟองรองตอไป ทั้งนี้ รัฐบาลใหความสําคัญกับกองทุนจึงมีการจัดสรร

งบประมาณเพ่ิมเติมใหทุกป โดยปงบประมาณ ๒๕๖๕ มีการจัดสรรงบประมาณท้ังส้ิน ๑,๐๔๔,๔๙๕,๕๐๐ บาท 

เปนงบบริหาร ๓๐,๑๔๙,๕๐๐ บาท เปนงบเงินอุดหนุน ๑๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท และเปนงบเงินทุนหมุนเวียน 

๖๐๐ ลานบาท ขณะนี้ทุกจังหวัดอยูระหวางขั้นตอนในการเบิกจายงบประมาณท้ัง ๓ สวน นอกจากนี้ 

กองทุนไดมีการบูรณาการการทํางานกับหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในรูปแบบของ

คณะกรรมการและคณะทํางานในทุกระดับตั้งแตระดับชาติ จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูบาน ชุมชน มีตัวแทน

จากกระทรวงการคลัง สํานักงบประมาณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงเกษตร

และสหกรณ กระทรวงมหาดไทย และผูทรงคุณวุฒิดานตาง ๆ จากภาคเอกชน และภาคประชาชน มีประธาน

กรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด ประธานกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอ อาสาสมัครกองทุนสตรีระดับหมูบาน โดยทุกภาคสวน 

มีการบูรณาการการทํางานรวมกัน ตั้งแตการพิจารณาความเปนไปไดของโครงการระดบัตาํบล พิจารณากล่ันกรอง

โครงการระดบัอาํเภอ มีการอนมุัติโครงการระดับจังหวัด และมีการติดตามประเมินผลรวมกันเปนประจําทุกเดือน 
 

๓.๒ กระทูถามดวยวาจา                   จํานวน   ๓   เรื่อง 
 

 

ผลการพิจารณา  
  เนื่องจากรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา  นาคาศัย) ผูไดรับมอบหมายให

ตอบกระทูถามติดภารกิจ ไมสามารถมาตอบกระทูถามได จึงทําใหกระทูถามดังกลาวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยัง

ประสงคที่จะตั้งเปนกระทูถามดวยวาจา ก็ใหเสนอใหมเพ่ือใหพิจารณาในคราวถัดไป  
 

๓.๒.๑ กระทูถาม เรื่อง มาตรการในการดาํเนินการกับพระภิกษุกระทําผิด (นาย

วันชัย  สอนศิริ เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

 

 

 



๖ 
 

 

 ผลการพิจารณา 

เนื่องจากรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต  ปตุเตชะ) ผูไดรับมอบหมาย 

ใหตอบกระทูถามติดภารกิจ ไมสามารถมาตอบกระทูถามได จึงทําใหกระทูถามดังกลาวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยัง

ประสงคที่จะตั้งเปนกระทูถามดวยวาจา ก็ใหเสนอใหมเพ่ือใหพิจารณาในคราวถัดไป  
 

 

 ผลการพิจารณา  

เนื่องจากรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต  ปตุเตชะ) ผูไดรับมอบหมายให

ตอบกระทูถามติดภารกิจ ไมสามารถมาตอบกระทูถามได จึงทําใหกระทูถามดังกลาวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยัง

ประสงคที่จะตั้งเปนกระทูถามดวยวาจา ก็ใหเสนอใหมเพ่ือใหพิจารณาในคราวถัดไป 
 

เรื่องดวน            จํานวน  ๕ เรื่อง 

 

  ผลการพิจารณา 
นายกลานรงค  จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... แถลงรายงานผลการพิจารณา                     

รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตอที่ประชุม โดยเริ่ม

จากผลการดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ท้ังในชั้นการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรีและวุฒิสภา แลวไดสรุปผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติวา รางพระราชบัญญัติฉบับนี้                 

มีจํานวน ๓ มาตรา คณะกรรมาธกิารวิสามัญไมมีการแกไข ไมมีกรรมาธิการสงวนความเห็นและไมมีสมาชิก

วุฒิสภาเสนอคําแปรญัตติ  

    ๓.๒.๒ กระทูถาม เรื่อง ปญหาคนถายโอน รพ สต. ไป อบจ. ท่ีสงผลกระทบตอ

เจาหนาท่ีสาธารณสุข (นายเจตน  ศิรธรานนท เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข) 

 

 

    ๓.๒.๓ กระทูถาม เรื่อง ปญหาเด็กไทยเกิดต่าํท่ีสุดในประวัติศาสตรและคุณภาพ

เด็ก (นายคํานูณ  สิทธิสมาน เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี) 

 

 

๑. รางพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตลุาการศาลยุตธิรรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว 

 

  



๗ 
 

จากนั้น ท่ีประชุมไดพิจารณารางพระราชบัญญัติในวาระท่ี ๒ โดยเริ่มตนดวยชื่อราง                     

คําปรารภ และพิจารณาเรียงตามลําดับมาตราจนจบราง แลวไดลงมติเห็นชอบในวาระท่ี ๓ เห็นชอบดวยกับ

สภาผูแทนราษฎร ดวยคะแนน ๑๗๕ เสียง ไมเห็นดวย ๓ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง และไมลงคะแนน      

เสียง ๑ เสียง  

 

 
  ผลการพิจารณา 

  นายกลานรงค  จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แถลงรายงานผลการพิจารณา                         

รางพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

ตอที่ประชุม โดยเริ่มจากผลการดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งในชั้น

การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและวุฒิสภา แลวไดสรุปผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติวา                         

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีจํานวน ๔ มาตรา คณะกรรมาธิการวิสามัญไมมีการแกไข ไมมีกรรมาธิการ      

สงวนความเห็นและไมมีสมาชิกวุฒิสภาเสนอคําแปรญัตติ  ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีขอสังเกตตอ             

รางพระราชบัญญัติฉบับนี้เพ่ือใหที่ประชุมพิจารณา 

  จากนั้น ท่ีประชุมไดพิจารณารางพระราชบัญญัติในวาระท่ี ๒ โดยเริ่มตนดวยชื่อราง             

คําปรารภ และพิจารณาเรียงลําดับมาตราจนจบราง แลวไดลงมติในวาระท่ี ๓ เห็นชอบดวยกับ                  

สภาผูแทนราษฎร ดวยคะแนน ๒๐๕ เสียง ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๓ เสียง ไมลงคะแนนเสียง ไมมี

พรอมทั้งมีมติเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวสิามญัเพ่ือแจงไปยังคณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไป   

 

 
  ผลการพิจารณา 

  นายกลานรงค  จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แถลงรายงานผลการพิจารณา                        

รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตอที่ประชุม โดยเริ่ม

จากผลการดําเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งในชั้นการพิจารณาของ

๒. รางพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซ่ึงคณะกรรมาธกิารวสิามัญพิจารณาเสร็จแลว   

  

๓. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....             

ซ่ึงคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว   

  



๘ 
 
คณะรัฐมนตรีและวุฒิสภา แลวไดสรุปผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติวา รางพระราชบัญญัติฉบับนี้                  

มีจํานวน ๔ มาตรา คณะกรรมาธิการวิสามัญไมมีการแกไข ไมมีกรรมาธิการสงวนความเห็นและไมมีสมาชิก

วุฒิสภาเสนอคําแปรญัตติ  ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีขอสังเกตตอรางพระราชบัญญัติฉบับนี้เพ่ือให              

ที่ประชุมพิจารณา 

  จากนั้น ท่ีประชุมไดพิจารณารางพระราชบัญญัติในวาระท่ี ๒ โดยเริ่มตนดวยชื่อราง             

คําปรารภ และพิจารณาเรียงลําดับมาตราจนจบราง แลวไดลงมติในวาระท่ี ๓ เห็นชอบดวยกับ                  

สภาผูแทนราษฎร ดวยคะแนน ๒๑๐ เสียง ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๓ เสียง ไมลงคะแนนเสียง ไมมี

พรอมทั้งมีมติเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวสิามญัเพ่ือแจงไปยังคณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไป   

 

 

ผลการพิจารณา 

นายกลานรงค  จันทิก ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แถลงรายงานผลการพิจารณา                       

รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสิน              

ทางปญญาและการคาระหวางประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตอที่ประชุม โดยเริ่มจากผลการดําเนินการ              

ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ทั้งในชั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและวุฒิสภา 

แลวไดสรุปผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติวา รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มี จํานวน ๔ มาตรา 

คณะกรรมาธิการวิสามัญไมมีการแกไข ไมมีกรรมาธิการสงวนความเห็นและไมมีสมาชิกวุฒิสภาเสนอ                  

คําแปรญัตติ  ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญมีขอสังเกตตอรางพระราชบัญญัติฉบับนี้เพ่ือใหท่ีประชุม

พิจารณา 

  จากนั้น ท่ีประชุมไดพิจารณารางพระราชบัญญัติในวาระท่ี ๒ โดยเริ่มตนดวยชื่อราง             

คําปรารภ และพิจารณาเรียงลําดับมาตราจนจบราง แลวไดลงมติในวาระท่ี ๓ เห็นชอบดวยกับ                  

สภาผูแทนราษฎร ดวยคะแนน ๒๐๒ เสียง ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง ๒ เสียง ไมลงคะแนนเสียง ไมมี

พรอมทั้งมีมติเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการวสิามญัเพ่ือแจงไปยังคณะรัฐมนตรีดําเนินการตอไป   

หลังจากนั้น ประธานของท่ีประชุมไดขอเล่ือนระเบียบวาระท่ี (๗) เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณากอน 

ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นดวย  

 

๔. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ 

และวิธีพิจารณาคดทีรพัยสนิทางปญญาและการคาระหวางประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....                             

ซ่ึงคณะกรรมาธกิารวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว   

  



๙ 
 

(๗) เรื่องอื่น ๆ                                                                       จํานวน ๓ เรื่อง 
 

 
ผลการพิจารณา 

ท่ีประชุมไดมีมติตั้ งบุคคลเปนกรรมาธิการรวมกันฝายวุฒิสภา เ พ่ือพิจารณา 

รางพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... ซึ่งเปนรางพระราชบัญญัติท่ีสภาผูแทนราษฎรลงมติ 

ไม เห็นชอบดวยกับการแกไขเพ่ิมเติมของวุฒิสภา ตามมาตรา ๑๓๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจักรไทย ดังตอไปนี้ 

๑. ศาสตราจารยพิเศษกาญจนารัตน ลีวโิรจน ๒. นางจิรดา  สงฆประชา 

๓. พลเรือเอก ชัยวัฒน  เอี่ยมสมุทร  ๔. นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย 

๕. พลเอก นิวัตร  มีนะโยธิน                      ๖. นายลักษณ  วจนานวัช 

๗. พลเอก วรพงษ  สงาเนตร    ๘. นายวันชัย  สอนศิริ 

๙. นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย   ๑๐. พลเอก อักษรา  เกิดผล 

 ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบ 
 

 
 ผลการพิจารณา 

ท่ีประชุมไดมีมติตั้ งบุคคลเปนกรรมาธิการรวมกันฝายวุฒิสภา เ พ่ือพิจารณา 

รางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. .... ซึ่งเปนรางพระราชบัญญัติท่ีสภาผูแทนราษฎรลงมติไมเห็นชอบดวย 

กับการแกไขเพ่ิมเติมของวุฒิสภา ตามมาตรา ๑๓๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังตอไปนี้ 

                 ๑. นายเจตน  ศิรธรานนท     ๒. พลอากาศตรี เฉลิมชัย  เครืองาม 

 ๓. ผูชวยศาสตราจารยเฉลิมชัย  บุญยะลีพรรณ  ๔. นายณรงค  รัตนานุกูล 

 ๕. นายดิเรกฤทธิ์  เจนครองธรรม    ๖. นายมานะ  ศิริพิทยาวัฒน 

 ๗. พลเอก วีรัณ  ฉันทศาสตรโกศล    ๘. พลเอก สกล  ชื่นตระกูล 

 ๙. นายสมชาย  แสวงการ     ๑๐. นายสังศิต  พิริยะรังสรรค     

 ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบ 

 

๗.๑ ตัง้กรรมาธกิารรวมกันเพ่ือพิจารณารางพระบัญญัตวิิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. ... 

 

 

๗.๒ ตั้งกรรมาธิการรวมกันเพ่ือพิจารณารางพระบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. .... 

 

 



๑๐ 
 

 
 ผลการพิจารณา 

  ที่ประชุมไดมีมตติั้งบุคคลเปนกรรมาธิการรวมกนัฝายวฒุิสภา เพ่ือพิจารณารางพระราชบญัญตัิ

คุมครองพยานในคดีอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซึ่งเปนรางพระราชบัญญัติท่ีสภาผูแทนราษฎรลงมติไมเห็นชอบ

ดวยกับการแกไขเพ่ิมเตมิของวฒุิสภา ตามมาตรา ๑๓๗ (๓) ของรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

ดังตอไปนี ้  

                 ๑. ศาสตราจารยพิเศษกาญจนารตัน  ลีวิโรจน ๒. นายเฉลิมชัย  เฟองคอน    

                 ๓. พลตํารวจเอก ชัชวาลย  สุขสมจิตร   ๔. พลตํารวจโท ตรีทศ  รณฤทธวิิชัย          

                 ๕. นายประสิทธิ ์ ปทุมารกัษ       ๖. นายปานเทพ  กลาณรงคราญ    

                 ๗. นายวันชัย  สอนศริิ   ๘. พลเอก สมเจตน  บุญถนอม 

                      ๙. นายสัญชัย  จุลมนต      ๑๐. นายสาธิต  เหลาสุวรรณ 
 

 ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบ 
 

    
ผลการพิจารณา 

นายสุรชัย  เล้ียงบุญเลิศชัย ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางขอบังคับ 

การประชุมวุฒิสภา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... แถลงรายงานผลการพิจารณารางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... ตอท่ีประชุม โดยรางขอบังคับฉบับนี้มีจํานวน ๕ ขอ คณะกรรมาธิการวิสามัญแกไขเพิ่มเติม 

จํานวน ๒ ขอ คือ ขอ ๓ (เพ่ิมสวนท่ี ๑/๑ วิธีการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ขอ ๓๔/๑ ขอ ๓๔/๒  

ขอ ๓๔/๓ และขอ ๓๔/๔ ของหมวด ๓ การประชุมวุฒิสภา) และขอ ๔ มีกรรมาธิการวิสามัญสงวน

ความเห็น ๑ ขอ คือ ขอ ๓ (ขอ ๓๔/๓) มีสมาชิกวุฒิสภาสงวนคําแปรญัตติ จํานวน ๓ ขอ คือ ขอ ๓  

(ขอ ๓๔/๑ ขอ ๓๔/๒ ขอ ๓๔/๓ และขอ ๓๔/๔) ขอ ๔ และขอ ๕ และคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

มีขอสังเกตตอรางขอบังคับเพ่ือใหท่ีประชุมพิจารณา  

จากนั้น ท่ีประชุมไดพิจารณารางขอบังคับในวาระท่ี ๒ โดยเริ่มตนดวยชื่อราง บทอาศัย

อํานาจ และพิจารณาเรียงตามลําดับขอ  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาถึงขอ ๓๔/๑ ในรางขอ ๓ ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบ 

ใหเล่ือนการพิจารณาออกไปกอน  

๗.๓ ตั้งกรรมาธิการรวมกันเพ่ือพิจารณารางพระบัญญัติคุมครองพยาน 

ในคดีอาญา พ.ศ. .... 

 

 

๕. รางขอบังคับการประชุมวุฒิสภา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว 

 
 



๑๑ 
 
 

(๔) เรื่องท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว                                             (ไมมี)    
 

(๕) เรื่องท่ีคางพิจารณา               (ไมมี) 
    

(๖) เรื่องเสนอใหม        จํานวน ๑ เรื่อง 

 

ผลการพิจารณา 

ในการพิจารณารายงานการตรวจสอบสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๒ ของท่ีประชุมวุฒิสภา ท่ีปรึกษาดานพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง (นางอัญชลี  ศรีอําไพ) 

กับคณะ และผูวาการตรวจเงินแผนดิน (นายประจักษ  บุญยัง) กับคณะไดเขารวมชี้แจงตอที่ประชุมวุฒิสภา 

จากนั้น ประธานของท่ีประชุมไดอนุญาตใหคณะกรรมาธิการกิจการองคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมายใหพิจารณาศึกษารายงานดังกลาว โดยรองประธาน

คณะกรรมาธิการ (นายปยพันธุ  นิมมานเหมินท) ไดแถลงผลการพิจารณาศึกษาตอท่ีประชุม สรุปไดวา 

รายงานการตรวจสอบสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

มีโครงสรางการรายงานท่ีเปนระบบ มีการนําเสนอขอมูล ตัวเลข และสาระสําคัญท่ีมีความครบถวน 

กรมบัญชีกลางไดทําการตรวจสอบการทํางานของ สตง. ไดครบถวนเชนเดียวกับท่ีผูวาการตรวจเงินแผนดิน

ตรวจสอบหนวยรับตรวจตามท่ีกฎหมายกําหนด ซึ่งคณะกรรมาธิการมีขอสังเกตและขอเสนอแนะตอ

กรมบัญชีกลางและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน โดยกรมบัญชีกลางควรรายงานใหทราบถึงผลการ

ดําเนินการปรับปรุงหรือแกไขการตรวจสอบตามขอสังเกตของวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการท่ีไดใหไวในการ

พิจารณารายงานการตรวจสอบในปงบประมาณกอนใหชัดเจนมากย่ิงขึ้น ตองตรวจสอบความคืบหนาการ

ดําเนินการของ สตง. ในสวนท่ีเกี่ยวของกับยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศวามีความคืบหนา

และเปนไปตามเปาหมายและตัวชี้วัดหรือไมอยางไร ควรระบุวาไดตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดวยหรือไมเพ่ือจะไดเห็นความครบถวนของวิธีการตรวจสอบ สําหรับกรณีมีการบันทึกบัญชีไมถูกตอง 

ครบถวน และไมตรงตามประเภทรายการบัญชี ควรกําชับ สตง. และระบุประเด็นขอผิดพลาดไวในรายงาน

การตรวจสอบบัญชีและงบการเงินของ สตง. แบบมีเงื่อนไข สวนกรณี สตง. ดําเนินงานไมถูกตองตาม

กฎหมายและอนุบัญญัติตาง ๆ ควรตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงใหชัดเจน กําชับใหดําเนินการให

เปนไปตามกฎหมายอยางจริงจัง โดยผูบังคับบัญชาทุกระดับรวมท้ังเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของตองมีความ

- รายงานการตรวจสอบสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
(ตามมาตรา ๗๔ วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  
พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 



๑๒ 
 
รับผิดชอบในเรื่องดังกลาว ติดตามเรงรัดโครงการกอสรางสถาบันธรรมาภิบาลและโครงการกอสรางอาคาร

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินท่ีมีปญหาความลาชา สําหรับการบริหารจัดการกองทุนการพัฒนาการตรวจ

เงินแผนดิน คณะกรรมการกองทุนตองเรงแกไขปญหาขอบกพรอง เชน การบันทึกบัญชีไมเปนปจจุบัน การ

เปดเผยขอมูลในรายงานการเงินไมสอดคลองกับรูปแบบการนําเสนอรายงานการเงินของหนวยงานของรัฐ 

เพ่ือใหการบริหารจัดการกองทุนมีประสิทธิภาพและการใชจายเงินจากกองทุนเปนไปตามวัตถุประสงคของ

กองทุน สวนการสงรายงานการตรวจสอบ สตง. มายังรัฐสภาลาชา ควรปรับปรุงวิธีการตรวจสอบ วางแผน 

การตรวจสอบและกําหนดเวลาใหชัดเจน และแบงแยกการตรวจสอบออกเปนการดําเนินการตรวจสอบ 

สตง. ยอนหลัง และการดําเนินการตรวจสอบ สตง. ในปงบประมาณปจจุบัน สําหรับขอสังเกตและ

ขอเสนอแนะตอ สตง. ตองเรงแกไขขอผิดพลาดตามท่ีกรมบัญชีกลางตรวจสอบ ควรกําหนดระบบ 

การควบคุมภายในเกีย่วกบัการโอน/ยืมครุภัณฑคอมพิวเตอรใหชัดเจน พัฒนาระบบการควบคุมภายในใหมี

ประสิทธิภาพและดําเนินการตอผูกระทําผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ โดยเครงครัด ควบคุมดูแลมิให 

มีการกระทําผิดซ้ํา ๆ วางระบบการปองกันและปราบปรามการทุจริต และดําเนินการตามระบบบริหาร

จัดการความเส่ียง ควรเรงแกไขปญหาดานการใชงบประมาณและการดําเนินงานท่ีมีผลการเบิกจาย 

งบลงทุนหรือการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการตรวจเงินแผนดินลาชา โดยควรวางกลยุทธในการตรวจสอบ

และจัดทําแผนการตรวจสอบใหเปนไปตามกฎหมายและพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม และใหความเห็นชอบ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตใหเขามาชวยสนับสนุนการดําเนินงาน ควรหามาตรการในการวางแผนควบคุม

คาใชจายดานบุคลากรท่ีสูงมาก โดยควรนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาชวยทํางานเพ่ือทดแทนกําลังคน 

สําหรับการจัดเก็บคาธรรมเนียมการตรวจสอบรายงานการเงินของหนวยรับตรวจ ซึ่ง สตง. มีหนาท่ีและ

อํานาจเก็บคาธรรมเนียมตาง ๆ ในการปฏิบัติงานของสํานักงานไดทุกกรณีตามท่ีกฎหมายกําหนด ยกเวน

คาธรรมเนียมจากการตรวจสอบบัญชีท่ี สตง. ไมอาจเรียกเก็บไดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยการตรวจเงินแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ในกรณีนี้ คณะกรรมาธกิารไดพิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาวและสงให

กรมบัญชีกลางพิจารณา โดยกรมบัญชีกลางควรติดตามการดําเนินการของ สตง. เกี่ยวกับการเก็บ

คาธรรมเนียมดังกลาวตอไป  

ภายหลังจากท่ีคณะกรรมาธิการไดแถลงผลการพิจารณาศึกษาแลว ประธานของท่ีประชุมได

อนุญาตใหสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความเห็นและมีขอเสนอแนะ สรุปไดวา เมื่อพิจารณางบแสดงผล

การดําเนินงานทางการเงินของกองทุนการพัฒนาการตรวจเงินแผนดิน พบวา ป ๒๕๖๒ มีรายไดสูงกวา

คาใชจายสุทธินอยกวาป ๒๕๖๑ เนื่องจากมีคาใชจายจากการอุดหนุนหนวยงานภาครัฐสูงขึ้น ซึ่งเปน

คาใชจายเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สตง. เชน คาใชจายบุคลากร คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค 

เหตุใดป ๒๕๖๒ จึงมีคาใชจายที่สูงขึ้นและสามารถระบุไดหรือไมวาเปนคาใชจายประเภทใด สําหรับรายได

จากการขายสินคาและบริการซึ่งแยกเปนรายไดคาธรรมเนียมตรวจสอบบัญชีและรายไดคาธรรมเนยีมในการ

ปฏิบัติงานอื่น ปรากฏวาป ๒๕๖๒ มีรายไดดังกลาวสูงกวาป ๒๕๖๑ เนื่องจากในป ๒๕๖๑ งดการเรียกเก็บ



๑๓ 
 
คาธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชีและการปฏิบัติงานอื่น แตในป ๒๕๖๒ ไดมีการเรียกเก็บคาธรรมเนียม

การสอบบัญชีที่ไดสงมอบรายงานแลวในป ๒๕๖๑ โดยรับรูเปนรายไดในป ๒๕๖๒ จึงไมอาจทราบถึงรายได

ที่เกิดขึ้นจริงในแตละปได  

  ท่ีปรึกษาดานพัฒนาระบบบัญชี กรมบัญชีกลาง (นางอัญชลี  ศรีอําไพ) และผูวาการตรวจ

เงินแผนดิน (นายประจักษ  บุญยัง) ไดตอบชี้แจงสรุปไดวา สตง. ไดมีการดําเนินการแกไขขอผิดพลาดตาง ๆ 

ตามท่ีกรมบัญชีกลางตรวจสอบแลว สวนการสงรายงานลาชาเนื่องจากกรมบัญชีกลางมีขอจํากัดในเรื่องของ

บุคลากร ซึ่งไดมีการปรับแผนการทํางานใหรวดเร็วขึ้น สําหรับโครงการกอสรางสถาบันธรรมาภิบาลและ

โครงการกอสรางอาคารสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ในป ๒๕๖๒ ยังไมสามารถเริ่มดําเนินการได โดยใน

ป ๒๕๖๓ ไดลงนามสัญญากอสรางสํานักงานแหงใหมแลวซึ่งเปนไปตามสัญญา มีการพัฒนาโดยการนํา

ระบบเทคโนโลยีเขามาชวยทํางานเพ่ือลดคาใชจายบุคลากร เชน ระบบ e-Office และระบบ e-Audit ทํา

ใหสามารถตรวจสอบผานระบบไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วย่ิงขึ้น ซึ่งมีการตั้งงบประมาณในงบลงทุน

ครุภัณฑคอมพิวเตอร เพ่ือรองรับระบบ e-Audit สวนคาธรรมเนียมการตรวจสอบรายงานการเงินของหนวย

รับตรวจ ไดนําขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

และไดเสนอผลการพิจารณาตอวุฒิสภาแลว สําหรับการดําเนินการตาง ๆ เกี่ยวกับกองทุน มีการกําหนด

วัตถุประสงคที่ชัดเจนในการใชเงินกองทุนในการพัฒนาการตรวจเงินแผนดิน โดยมีคณะกรรมการกองทุนซึ่ง

มีผูแทนจากสํานักงบประมาณเปนกรรมการ ซึ่งไดพิจารณาให สตง. ใชเงินของกองทุนเพ่ือดําเนินการตาม

แผนงานตาง ๆ โดยในแตละปจะมีคาใชจายจากการอุดหนุนหนวยงานภาครัฐ ซึ่งรวมถึงคาใชจายบุคลากร

ดวย เนื่องจากไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรไมเพียงพอ และเมื่อเปรียบเทียบรายได

กับคาใชจายแลวจะทําใหในอีกประมาณ ๕ ป งบของกองทุนจะมีไมเพียงพอ  ท้ังนี้ ไดมีการกําหนดเกี่ยวกับ

คาใชจายวาจะใชจายจากเงินกองทุน เงินงบประมาณ หรือเงินนอกงบประมาณ เพ่ือไมใหเปนภาระของเงิน

งบประมาณ สําหรับคาใชจายของกองทุนในป ๒๕๖๒ สูงกวาป ๒๕๖๑ เนื่องจากกอนที่จะมีกองทุนจะเปน

การใชจายเงินที่ไดรับจัดสรรจากงบประมาณ และเมื่อมีกองทุนแลวจะเปนการใชจายเงินจากกองทุน ทําให

รายจายของกองทุนในป ๒๕๖๒ สูงขึ้น ซึ่งเปนการใชจายเงินตามวัตถุประสงคของกองทุน  

ท่ีประชุมพิจารณารับทราบ 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๐ นาฬิกา  

 

  


