
 
 

 

 

 

 

 
โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 

 
       วันอังคารท่ี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และ 
นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม  

 ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง  
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด  
ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จ านวน ๘ คน เป็นเวลาพอสมควร 

      เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานของที่ประชุมได้ เปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 
 

 (๑)  เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อทีป่ระชุม                                            (ไม่มี) 
  
 (๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม              (ไม่มี) 
  
 (๓)  กระทู้ถำม    (ไม่มี) 
 
 เรื่องด่วน                      จ ำนวน  ๒  เรื่อง 
 
 

 
  ผลกำรพิจำรณำ 

 พลต ำรวจเอก ชัชวำลย์  สุขสมจิตร์ ประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำ 
ร่ำงพระรำชบัญญัติยกเลิกกฎหมำยบำงฉบับที่หมดควำมจ ำเป็นหรือซ  ำซ้อนกับกฎหมำยอื่น พ.ศ. ....  
แถลงรำยงำนผลกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวต่อที่ประชุมและผลกำรพิจำรณำด ำเนินกำร  
ตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ ทั งในชั นกำรพิจำรณำของคณะรัฐมนตรีและวุฒิสภำ กำรพิจำรณำศึกษำ  

           เรื่องด่วนที่ ๑ ร่ำงพระรำชบัญญัติยกเลิกกฎหมำยบำงฉบับที่หมดควำมจ ำเป็นหรือ
ซ  ำซ้อนกับกฎหมำยอื่น พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว 

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั งที่  ๒  (สมัยสำมัญประจ ำปีครั งทีห่นึ่ง)  

วันอังคำรที่  ๒๔  พฤษภำคม  ๒๕๖๕ 



๒ 

 

ร่ำงพระรำชบัญญัติเป็นกำรล่วงหน้ำ แล้วได้สรุปผลกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี ว่ำ มีจ ำนวน  
๓ มำตรำ และมีบัญชีท้ำยพระรำชบัญญัติ โดยคณะกรรมำธิกำรไม่มีกำรแก้ไข ไม่มีกรรมำธิกำรสงวน
ควำมเห็น และมีสมำชิกวุฒิสภำ คือ พลต ำรวจโท ศำนิตย์  มหถำวร สงวนค ำแปรญัตติในบัญชีท้ำย
พระรำชบัญญัติ ทั งนี  คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญมีข้อสังเกตต่อร่ำงพระรำชบัญญัติฉบับนี เพ่ือให้ที่ประชุม
พิจำรณำ 

 จำกนั น ที่ประชุมได้พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติในวำระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่ำง 
ค ำปรำรภ แล้วพิจำรณำเรียงตำมล ำดับมำตรำจนจบร่ำง และบัญชีอัตรำค่ำธรรมเนียม แล้วลงมติในวำระ  
ท่ี ๓ เห็นชอบด้วยกับสภำผู้แทนรำษฎร ด้วยคะแนน ๑๙๗ เสียง ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง งดออกเสียง ๕ เสียง 
ไม่ลงคะแนน ไม่มี และมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญเพ่ือแจ้งไปยัง
คณะรัฐมนตรีด ำเนินกำรต่อไป 
 

 
 ผลกำรพิจำรณำ 

 นายลักษณ์  วจนานวัช ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แถลงรายงานผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  
การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่  . .) พ.ศ. .. ..  ผลการพิจารณาด าเนินการตามมาตรา ๗๗  
ของรัฐธรรมนูญ ทั้ ง ในชั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีและวุฒิสภา และการพิจารณาศึกษา  
ร่างพระราชบัญญัติเป็นการล่วงหน้า แล้วสรุปผลการพิจารณาต่อที่ประชุมว่า ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
มีจ านวน ๑๓ มาตรา คณะกรรมาธิการวิสามัญไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติม ไม่มีกรรมาธิการวิสามัญสงวนความเห็น 
ไม่มีสมาชิกวุฒิสภาเสนอค าแปรญัตติ และคณะกรรมาธิการวิสามัญมีข้อสังเกตบางประการต่อ 
ร่างพระราชบัญญัติเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา  

 ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง  
ค าปรารภ และพิจารณาเรียงตามล าดับมาตราจนจบร่าง แล้วได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ เห็นชอบด้วยกับ
สภาผู้แทนราษฎร ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ ๑๘๑ เสียง ไม่เห็นชอบ ๑ เสียง งดออกเสียง ๔ เสียง  
และไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง และมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อแจ้งไปยัง
คณะรัฐมนตรีด าเนินการต่อไป  

 จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพ่ือขอให้ยกระเบียบวาระที่  ๖.๑  
ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เพ่ิมเติมเป็น ๕ คณะ นายเสรี สุวรรณภานนท์ เป็นผู้เสนอ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุม 
มีมติเห็นชอบให้พิจารณา 
  

           เรื่องด่วนที่ ๒ ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว 



๓ 

 

 
 ผลกำรพิจำรณำ 

 นำยเสรี  สุวรรณภำนนท์ ประธำนคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน ผู้เสนอญัตติ ได้เสนอเหตุผลของกำรเสนอญัตติเรื่องดังกล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ ตำมที่ข้อบังคับ 
ข้อ ๘๙ วรรคหนึ่ง ก ำหนดว่ำ คณะกรรมำธิกำรสำมัญประจ ำวุฒิสภำตำมข้อ ๗๘ วรรคสอง อำจตั ง 
คณะอนุกรรมำธิกำรได้ไม่เกินคณะละสี่คณะ คณะกรรมำธิกำรได้พิจำรณำเห็นว่ำ กำรเลือกตั งทั งระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งและส่งผลโดยตรงกับกำรเมืองของประเทศ สมควรที่จะ
ติดตำมศึกษำกำรเลือกตั งทั งสองส่วนและน ำมำวิเครำะห์จัดท ำเป็นรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำเพ่ือน ำไปสู่
กำรพัฒนำกำรเมืองของประเทศ  

 ดังนั น จึงขอเสนอญัตติให้ที่ประชุมมีมติงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๘๙ วรรคหนึ่ง เป็นกำรชั่วครำว
เฉพำะกรณี เพื่อตั งคณะอนุกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมืองฯ ขึ น อีกคณะหนึ่ง รวมเป็น 
๕ คณะ เพ่ือท ำหน้ำที่ ๑) ติดตำม รวบรวม วิเครำะห์ข้อมูลกำรเลือกตั งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร 
ส่วนจังหวัด และนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด กำรเลือกตั งสมำชิกสภำเทศบำลและนำยกเทศมนตรี  
กำรเลือกตั งสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล กำรเลือกตั งสมำชิก
สภำกรุงเทพมหำนครและผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร กำรเลือกตั งสมำชิกสภำเมืองพัทยำและนำยก  
เมืองพัทยำ กำรเลือกตั งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎร กำรเลือกตั งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้ องถิ่น 
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง และกำรเลือกตั งสมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรแทนต ำแหน่งที่ว่ำง ๒) รับฟังควำมคิดเห็น 
ของประชำชนทำงกำรเมือง รวบรวมควำมคิดเห็น และวิเครำะห์ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำกำรเมือง  
๓) พิจำรณำศึกษำและจัดท ำรำยงำนเรื่องที่ประธำนวุฒิสภำหรือคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรวุฒิสภำ
มอบหมำย เสนอต่อคณะกรรมำธิกำรเพ่ือพิจำรณำ โดยใช้งบประมำณภำยใต้วงเงินงบประมำณ 
ที่คณะกรรมำธิกำรได้รับจัดสรร  

 ที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยกับญัตติดังกล่าว และลงมติเห็นชอบให้งดใช้ข้อบังคับ  
ข้อ ๘๙ วรรคหน่ึง เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี ให้คณะกรรมาธิการต้ังคณะอนุกรรมาธิการเพ่ิมเติม 
ได้อีก ๑ คณะ รวมเป็น ๕ คณะ  

 

 

 

 

 

 
 

           ๖.๑ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั งคณะอนุกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำ
กำรเมืองและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน เพ่ิมเติม นำยเสรี สุวรรณภำนนท ์เป็นผู้เสนอ  



๔ 

 

 (๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว           จ ำนวน  ๕  เรื่อง 
 

 
  ผลกำรพิจำรณำ 
  ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม (นางอภิรดี  ตันตราภรณ์) 
ประธานคณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม (นายเจน  น าชัยศิริ) ประธานคณะท างานศึกษาอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจชีวภาพ (นายรณวริทธิ์  ปริยฉัตรตระกูล) และคณะท างานศึกษาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ 
และเลขานุการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เทอดศักดิ์  ศรีสุรพล) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า 
อุตสาหกรรมชีวภาพถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีแนวคิดหลัก
คือการทดแทนการผลิตในรูปแบบเดิมที่ใช้ทรัพยากรชนิดที่ใช้แล้วหมดไปเปลี่ยนมาเป็นการใช้ทรัพยากร
ชีวภาพและชีวมวลที่เป็นทรัพยากรทดแทนเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ อุตสาหกรรมชีว ภาพ 
ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ ใช้ชีวมวลจากภาคการเกษตรเป็นวัตถุดิบผ่านกระบวนการผลิตด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพต่าง ๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ มีคุณสมบัติที่สามารถทดแทนผลิตภัณฑ์
จากการกลั่นปิโตรเคมีได้ ดังนั้น การมีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพที่ชัด เจนและสอดคล้อง 
กับบริบทของประเทศไทย จึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศ
สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผลเชิงประจักษ์อย่างแท้จริง  ทั้งนี้ จากการศึกษาข้อมูล
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพจากกรณีศึกษาอุตสาหกรรมปาล์มน้ ามันและอ้อย พร้อมวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม
และห่วงโซ่คุณค่า เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ 
ของประเทศไทย พบว่าประเทศไทยมีจุดแข็งที่ส าคัญคือการเป็นแหล่งวัตถุดิบชีวมวลจากภาคการเกษตร  
ทั้งปาล์มน้ ามัน อ้อย และมันส าปะหลัง รวมถึงเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบตั้งต้นที่ส าคัญของอุตสาหกรรมชีวภาพ 
อีกทั้งยังมีวัตถุดิบชีวมวลที่เหลือจากกระบวนการผลิตในภาคการเกษตรเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ประเทศไทย
จึงมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมที่ ใช้ผลผลิตดังกล่าวเป็นวัตถุดิบ นอกจากนี้  
คณะกรรมาธิการได้ท าการศึกษาแนวคิดอุตสาหกรรมชีวภาพและตัวอย่างแนวนโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศต้นแบบ ซึ่งพบว่าในแต่ละประเทศจะมีแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
ชีวภาพที่คล้ายคลึงกัน แต่จะแตกต่างกันในด้านประเด็นของเนื้อหา เนื่องจากบริบทของแต่ละประเทศ 
มีความแตกต่างกัน รวมทั้งได้ศึกษาข้อมูลอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการ 
มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่า ควรมีมาตรการขจัดอุปสรรคและสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการลงทุน
ในอุตสาหกรรมชีวภาพของประเทศไทย และควรกระตุ้นอุปสงค์การบริโภคผลิตภัณฑ์ชีวภาพภายในประเทศ 
รวมทั้งควรพัฒนาภาคการเกษตรเพ่ือสร้างความมั่นคงทางด้านวัตถุดิบและรายได้เพ่ิมให้แก่เกษตรกร 
ตลอดจนควรส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรมชีวภาพขั้นกลางและขั้นปลาย นอกจากนี้ ควรส่งเสริม  
การประกอบอุตสาหกรรมในรูปแบบ Biorefinery complex และส่งเสริมการรับซื้อวัสดุเหลือทิ้งจาก 

   ๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง อุตสำหกรรมเศรษฐกิจชีวภำพ (Bioeconomy 
Industry) ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และกำรอุตสำหกรรมพิจำรณำเสร็จแล้ว 
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ภาคการเกษตรเพ่ือให้เป็นเชื้อเพลิงชีวมวล รวมทั้งควรสนับสนุนและส่งเสริมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
หรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมชีวภาพเพ่ือผลักดันประเทศเป็น Bio Hub of ASEAN โดยเร่งด าเนินการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตประกอบการอุตสาหกรรมชีวภาพในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ลพบุรี 
อุบลราชธานี และฉะเชิงเทรา ให้แล้วเสร็จ 

 ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า การศึกษาเรื่องอุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
ชีวภาพเป็นเรื่องที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้ เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ โดยเห็นว่า
การศึกษาปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่เป็นผลกระทบในการท าให้อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพเกิดขึ้นได้
อย่างครบวงจรและตลอดห่วงโซ่ได้อย่างแท้จริงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งในส่วนห่วงโซ่ที่เป็นต้นน้ าควรให้ความส าคัญ
กับการรวมกลุ่มของเกษตรกรและการสร้างความแข็งแกร่งจากชุมชน และควรพิจารณาและให้ความส าคัญ
กับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งนี้ ควรส่งเสริมให้การผลิต
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพของประชาชนมีความเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ควรศึกษาการวิจัยและ
นวัตกรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมชีวภาพจากต่างประเทศและควรศึกษาโดยเจาะจงให้ได้ว่าเรื่องใดเป็นเรื่อง
ส าคัญที่จะต้องริเริ่มและด าเนินการ เพ่ือให้เกิดการน าไปสู่การปฏิบัติได้จริงอันจะน าไปสู่การขับเคลื่อน 
ในเรื่องดังกล่าวได้อย่างเป็นผล อีกทั้งควรพิจารณาน าหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้กับเรื่องอุตสาหกรรม
เศรษฐกิจชีวภาพด้วย 
    ประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม (นางอภิรดี  ตันตราภรณ์)   
และคณะท างานศึกษาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ (นายบุรินทร์  สุขพิศาล) ได้ร่วมกันตอบชี้แจงว่า  
ในการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลควรต้องค านึงถึงประสิทธิภาพในการผลิตของเกษตรกรด้วย                  
โดยนโยบายที่เป็นเรื่องส าคัญที่จะต้องริเริ่มและด าเนินการนั้น คณะกรรมาธิการจะน าไปพิจารณา              
ในรายละเอียดต่อไป ทั้งนี้ ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศในการผลิต
อุตสาหกรรมชีวภาพอยู่ จึงท าให้ประเทศไทยเสียเปรียบ ในส่วนกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องขณะนี้  
อยู่ระหว่างการผลักดันของรัฐบาล ในส่วนวัตถุดิบที่มีความแปรปรวนซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบหลัก  
กับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพนั้น เกิดจากความผันผวนของราคาในต่างประเทศและจ านวนสินค้า               
ในคลังสินค้าในประเทศ ทั้งนี้ ในส่วนปัจจัยที่ไม่มีความเชื่อมโยงกันจะสามารถแก้ไขได้ด้วย  Biorefinery  
ในส่วนปัจจัยด้านการตลาดต้องศึกษาถึงกลไกตลาดโลกด้วย เนื่องจากสินค้าที่ได้จากการผลิตจาก
อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสากล นอกจากนี้ ในการน าการวิจัยและนวัตกรรม            
มาใช้ประโยชน์ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ลงทุน และเห็นด้วยกับการน าหลักการการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้เกิด 
Green Economy มาใช้กับเรื่องอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ  

                ที่ประชุม พิจำรณำแล้ว เห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมทั งข้อ เสนอแนะของ
คณะกรรมำธิกำร และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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  ผลกำรพิจำรณำ 
  รองประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ คนที่สอง (พลเอก พิสิทธิ์  
สิทธิสาร) ได้เสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า  กระบวนการรับค ากล่าวหาและ 
การด าเนินการตามหน้าที่อ านาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีความส าคัญต่อภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. โดยจากข้อมูลทางสถิติที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพบว่า ปริมาณคดีที่ เข้าสู่การพิจารณาของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) มีเป็นจ านวนมากทั้งเรื่องค้าง
สะสม และเรื่องที่รับเข้ามาใหม่ แม้ว่ากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรามปราม  
การทุจริตจะได้ก าหนดเกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการจัดให้มีมาตรการหรือ
แนวทางที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็ว สุจริต และเที่ยงธรรมแล้วก็ตาม 
คณะกรรมาธิการจึงมุ่งศึกษากระบวนการรับค ากล่าวหาและการด าเนินการตามหน้าที่อ านาจของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจรับค ากล่าวหา ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น จนถึงขั้นตอน 
การไต่สวนและไต่สวนเบื้องต้น แต่ไม่รวมถึงกระบวนการภายหลังการมีมติชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท าหน้าที่เป็นองค์กรหลักในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐของเจ้าพนักงาน
ของรัฐ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด ารงต าแหน่ง  
ในองค์กรอิสระ โดยส านักงาน ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่รับเรื่องกล่าวหาจากประชาชน และสามารถ
ส่งต่อค ากล่าวหาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแทนได้ในบางกรณี ซึ่งผู้ยื่นค ากล่าวหาสามารถ  
แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนมายังส านักงาน ป.ป.ช. ได้หลายวิธี ได้แก่ การกล่าวหาเป็นหนังสือ การกล่าวหา
ด้วยวาจา แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ส านักงาน ป.ป.ช. ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ ร้องเรียน  
ผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังของส านักงาน ป.ป.ช. กล่องรับเรื่องร้องเรียน หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น Facebook 
Application Line ซึ่งจากการศึกษาพบปัญหาทั้งในเรื่องการตรวจรับค ากล่าวหา กระบวนการรับค ากล่าวหา 
กระบวนการและหลักเกณฑ์การด าเนินการต่อเรื่องกล่าวหาตามขนาดของเรื่อง ปัญหาที่เกี่ยวข้องในทาง
ปฏิบัติและข้อกฎหมาย เช่น ระบบการตรวจรับค ากล่าวหาแสดงสถิติจ านวนค ากล่าวหาที่รับจ าแนกตาม
แหล่งที่มาหรือช่องทางการร้องเรียน แต่ยังไม่ปรากฏข้อมูลที่ชัดเจนที่จะสะท้อนถึงการปฏิบัติงานและผลลัพธ์ 
ของเรื่องกล่าวหาที่ด าเนินการแล้วเสร็จได้ ค ากล่าวหามีทั้งที่มีรายละเอียดเพียงพอและไม่มีรายละเอียด
เพียงพอ ซึ่งค ากล่าวหาที่ไม่มีรายละเอียดเพียงพอไม่สามารถอธิบายได้ว่าต้องด าเนินการต่อไปอย่างไร  
ท าให้เสียเวลากับเรื่องที่ไม่จ าเป็น เกิดภาวะงานล้นคน แบบฟอร์มการเขียนค ากล่าวหา การแจ้งเบาะแส 
หรือการร้องเรียน ไม่แสดงให้เห็นถึงวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้ได้มาซึ่งรายละเอียดของค ากล่าวที่เพียงพอ 
ต่อการรับไว้พิจารณา ส านักงาน ป.ป.ช. ขาดการแยกแยะงานในส่วนกระบวนการและการด าเนินงาน 
เจ้าหน้าที่ขาดประสบการณ์ในการคัดกรองข้อมูล ท าให้การบริหารจัดการเรื่องกล่าวหาเกิดความล่าช้า 
ส านักงาน ป.ป.ช. จึงควรให้ความส าคัญต่อการด าเนินการในทุกขั้นตอนโดยเฉพาะการตรวจรับค ากล่าวหา

   ๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กระบวนกำรรับค ำกล่ำวหำและกำรด ำเนินกำร
ตำมหน้ำที่อ ำนำจของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ซึ่งคณะกรรมำธิกำร
กิจกำรองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญพิจำรณำเสร็จแล้ว 



๗ 

 

ของหน่วยงานในสังกัด โดยปรับปรุงกระบวนการรับค ากล่าวหาจากเดิม ๓ ขั้นตอนหลัก เป็น ๔ ขั้นตอนหลัก 
คือ (๑) ขั้นตอนการรับค าร้องเรียน (๒) ขั้นตอนการตรวจเงื่อนไข (๓) ขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้น  
และ (๔) ขั้นตอนการไต่สวนและไต่สวนเบื้องต้น ส าหรับการมอบหมายงานแก่บุคลากรต้องสอดคล้อง 
กับประเภทงาน ระดับงาน และความรับผิดชอบของบุคลากรนั้น ๆ และในกรณีการปฏิบัติภารกิจ  
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งสามารถมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ พนักงานสอบสวน 
พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ หรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด าเนินการแทน 
หรือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจได้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องมีมาตรการและแนวทางให้หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องร่วมด าเนินงานในภารกิจดังกล่าวอย่างเสมอภาค มีการพัฒนาและปรับแก้กระบวนการ  
ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ มีการวางแผนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนของกระบวนการ
รับค ากล่าวหาและการด าเนินการตามหน้าที่อ านาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้มีความเหมาะสม ครบถ้วน 
และครอบคลุมหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้งควรมีการปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับ  
การประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และลดปัญหาที่ท าให้เกิดการคั่งค้าง  
ของเรื่องกล่าวหา  

  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า ส านักงาน ป.ป.ช. ควรมีดัชนีแสดงให้เห็นว่ามีการด าเนินการที่สามารถลงโทษ
ผู้กระท าความผิดได้อย่างจริ งจั งและรวดเร็ว  มีมาตรการกลั่นกรองการรับค ากล่าวหาเ พ่ือลด  
การยื่นค ากล่าวหาที่เป็นการกลั่นแกล้ง ควรสร้างระบบหรือแพลตฟอร์มในการตรวจสอบค ากล่าวหา  
และชื่อผู้กล่าวหาและมีการเชื่อมโยงข้อมูลกับองค์กรอื่นที่อาจจะได้รับค ากล่าวหาด้วย เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินการ และควรมีการรายงานข้อมูล
สถิติของเรื่องที่รับมาด าเนินการในแต่ละปีโดยแยกเป็นเรื่องที่มีมูลและมีหลักฐานเพียงพอ เรื่องที่มีมูล 
แต่มีหลักฐานไม่เพียงพอ และเรื่องที่ไม่มีมูล (เรื่องกลั่นแกล้ง) เพ่ือเผยแพร่ให้ทราบด้วย รวมทั้งในการประสาน
ไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือขอข้อมูลและรายละเอียดที่มีการกล่าวหา เมื่อพิจา รณาแล้วไม่มีการตั้ง
คณะกรรมการไต่สวน ควรแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ถูกกล่าวหาทราบด้วย  

  ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (นายกล้านรงค์ จันทิก)  
ได้ชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภา สรุปได้ว่า กระบวนการรับค ากล่าวหาโดยเฉพาะขั้นตอน  
การตรวจรับค ากล่าวหาเป็นขั้นตอนส าคัญที่จะส่งผลให้การด าเนินคดีมีความรวดเร็วขึ้นหากมีข้อมูล  
ที่ชัดเจนตั้งแต่ในเบื้องต้น โดยเห็นด้วยกับข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ  
การด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจจะมีการรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือทราบ และการท างานร่ วมกัน 
หลายองค์กร รัฐธรรมนูญได้ก าหนดให้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้องค์กรอิสระร่วมมือและช่วยเหลือกัน  
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละองค์กร ถ้าองค์กรอิสระใดเห็นว่ามีผู้กระท าการอันไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายแต่อยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระอื่น ให้แจ้งองค์กรอิสระนั้นทราบเพ่ือด าเนินการ 
ตามหน้าที่และอ านาจต่อไป  



๘ 

 

  ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมทั งข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร 
และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรี และส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ และส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดินต่อไป 
 
 

 
  ผลกำรพิจำรณำ 

 ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล (พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ) รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่  ในฐานะประธาน 
คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการปราบปรามการทุจริต ประพฤติ 
มิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล (นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์) กรรมาธิการ ในฐานะรองประธาน 
คณะอนุกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ คนที่หนึ่ง (พลเอก พิสิทธิ์  
สิทธิสาร) รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล (หม่อมหลวงสกุล  มาลากุล) กรรมาธิการ ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมาธิการการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล (นายสัญชัย  จุลมนต์) และรองเลขานุการคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาเรื่องร้องทกุข์ (นายประสิทธิ์  ปทุมารักษ์) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า  

 คณะกรรมาธิการได้ก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการ
ในห้วงระยะเวลา ๕ ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บรรลุเป้ าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ  
ของรัฐธรรมนูญ และแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ ๑๑ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติ 
มิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในประเด็น 
ท่ี ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต หรือ CPI ของประเทศไทย
ดีขึ้น ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมายคะแนนอยู่ที่ ๔๕ คะแนน เมื่อสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยในห้วงระยะเวลำ ๑ - ๒ ปีแรก 
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓) เป็นการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบถึงการด าเนินการ 
และปัญหาอุปสรรคของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในห้วงระยะเวลำปีที่ ๓ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) เป็นการ
พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาเกี่ยวกับกลไก กระบวนการ และมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และพิจารณาศึกษา ติดตาม เสนอแนะและเร่งรัด 
การปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ ได้แก่ การพิจารณาศึกษา  
เรื่อง คดีที่ศาลมีค าพิพากษาให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายชนะคดีแต่มิได้ด าเนินการบังคับคดีเป็นเหตุให้  
รัฐเสียหาย เรื่อง การจัดท าระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในรูปแบบ QR Code หรือ “๑ โครงการ ๑ QR Code” เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ  และเรื่อง แผนงาน 
เชิงรุกของรัฐบาล : การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ( Corruption Perceptions Index : CPI ) 
(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) อีกทั้งการพิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ ๑๑ 

   ๔.๓ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๓ - 
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๔) ซึ่งคณะกรรมำธิกำรศึกษำตรวจสอบเรื่องกำรทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้ำง 
ธรรมำภิบำลพิจำรณำเสร็จแล้ว 



๙ 

 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๖ การปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ในประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
เพ่ือติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการด าเนินการตรากฎหมายและแก้ไขกฎหมาย ได้แก่ การปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติ จ านวน ๘ ฉบับ (พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ กฎหมาย 
ของส านักงาน ป.ป.ท. เรื่อง การส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติการรับสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐและรางวัล 
จากการแจ้งเบาะแส พ.ศ. ๒๕๕๔ ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ 
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. .... ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการก าหนดความผิดของนิติบุคคลและผู้ร่วม
กระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกัน 
การฟ้องคดีปิดปากในความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่และประพฤติมิชอบ พ.ศ. ....) และกฎหมายระดับอนุบัญญัติ 
จ านวน ๓ ฉบับ (ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ  
ร่ างพระราชกฤษฎีกาว่ าด้ วยการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้ สินของเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐ  พ .ศ.  . . . .  
และร่างระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลในระบบคุณธรรม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๗๖ วรรคสอง)  
ในห้วงระยะเวลำปีที่ ๔ - ๕ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) จะเป็นการพิจารณาศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวม ๑๑ ฉบับ ดังกล่าวข้างต้น 
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการได้น าเสนอผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการทั้ง ๔ คณะ สรุปได้ ดังนี้ 

 ๑. คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการปราบปราม
การทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล ได้มีการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดตามแผน 
การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ฉบับเดิม จ านวน ๔ ประเด็นปฏิรูป จ านวน ๒๒ โครงการ และติดตามแผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง 
จ านวน ๕ กิจกรรมปฏิรูป มีการติดตามโครงการที่มีผลกระทบต่อการบรรลุเป้ าหมายการปฏิรูปประเทศ 
ในห้วงเวลาเดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ ทั้งในส่วนของประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ ด้านการป้องกันและ 
เฝ้าระวัง ประเด็นปฏิรูปที่ ๒ ด้านการป้องปราม และประเด็นการปฏิรูปที่ ๓ ด้านการปราบปราม อีกทั้ง 
ได้มีข้อเสนอแนะการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมปฏิรูปของหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์กลางข้อมูล 
(Clearing house) การคุ้มครองพยานการแจ้งเบาะแสการทุจริต การบูรณาการฐานข้อมูลและการลดการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งได้เสนอความเห็นต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม
ปฏิรูปประเทศที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) ด้วย 

 ๒. คณะอนุกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ได้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ส าคัญ เช่น กรณีผู้ใหญ่บ้านหนองประชุม หมู่ ๖ ต าบลวังด้ง อ าเภอเมือง 
จังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติหน้าที่ส่อไปในทางทุจริตและไม่มีความโปร่งใสในการด าเนินงาน เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริต ประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกล าพาน อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี รวมทั้ง
พิจารณาก าหนดแนวทางการพิจารณาศึกษาตรวจสอบความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการรถไฟทางคู่  
๒ เส้นทาง (ใหม่) จ านวน ๕ สัญญา วงเงินงบประมาณ ๑.๒๘ แสนล้านบาท ในเส้นทางภาคเหนือและ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของกระทรวงคมนาคม โดยได้มีการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย 
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 ๓. คณะอนุกรรมาธิการการเสริมสร้างธรรมาภิบาล  ได้ด าเนินการพิจารณาศึกษา 
เรื่องส าคัญ เช่น กรณีการด าเนินการบังคับคดีเมื่อศาลมีค าพิพากษาให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายชนะคดี   
กรณีการให้กู้ยืมเงินของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) กรณีการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดท า
โครงการจัดซื้อเสาไฟฟ้ารูปประติมากรรมกินรี ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลราชาเทวะ อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  รวมทั้งได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ส าคัญ  
เช่น เรื่อง ขอให้พิจารณาคุณสมบัติการแต่งตั้งบุคคลก่อนเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคาร  
อาคารสงเคราะห์  เรื่อง ติดตามแจ้งมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ   
เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐ กรณีการตรวจสอบการใช้งบประมาณต่อเติมโรงครัวประกอบอาหาร 
ของโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ติดตามผลการสอบสวนคดีผู้บริหารโรงพยาบาล 
กมลาไสย กระท าการโดยไม่ชอบในการจัดซื้อจัดจ้างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 

 ๔. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์  ได้ด าเนินการพิจารณาเรื่องร้องเรียน 
ที่ส าคัญ เช่น กรณีขอให้ด าเนินการตามกฎหมายกับพลต ารวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประพฤติมิชอบด้วยกฎหมาย และขอความเป็นธรรม 
ในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยร้ายแรง โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีการกล่าวอ้างว่าผู้บริหาร
ส านักงาน ปปง. สั่งให้ยุติเรื่องร้องเรียนของบริษัท โพลาลิส  แคปปิตัล จ ากัด (มหาชน) โดยไม่ชอบ  
ด้วยกฎหมาย กรณีขอความเป็นธรรมให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กรณีคณะบุคคลผู้ปฏิบัติ
หน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย และผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีกลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
และปฏิบัตินอกเหนืออ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย กรณีขอความเป็นธรรมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจ 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  กรณีขอร้องเรียนพฤติกรรม
ข้าราชการระดับสูงในกระทรวงคมนาคมทุจริต 

 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น  สรุปได้ว่า การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ 
การทุจริต (CPI ) เป็นเรื่ องที่มีความส าคัญ เนื่องจากเป็นเป้าหมายตามแผนการปฏิรูปประเทศ 
และยุทธศาสตร์ชาติ และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว ต้องน าข้อเสนอขององค์กรเพ่ือความโปร่งใส 
นานาชาติ (TI) มาพิจารณาด าเนินการอย่างจริงจัง เช่น การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  
การป้องกันขัดกันแห่งผลประโยชน์ การควบคุมตรวจสอบใช้จ่ายเงินทางด้านการเมือง อีกทั้งต้องเร่งแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และควรก าหนดให้การทุจริตภาครัฐ 
โดยเฉพาะการร่ ารวยผิดปกติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นประเด็น Big Rock รวมทั้งเพ่ิมความชัดเจนเกี่ยวกับ 
การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย 

 ประธานคณะกรรมาธิการได้ตอบชี้แจงว่า เป้าหมายและแนวทางในการด าเนินงาน 
ของคณะกรรมาธิการในห้วงระยะเวลา ๕ ปี สอดคล้องกับข้อเสนอและความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา 
ทั้งในเรื่องการตรวจสอบการทุจริต การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย และการขับเคลื่อนเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนี
การรับรู้การทุจริต (CPI ) ซึ่งคณะกรรมาธิการจะได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ดังกล่าวไปพิจารณา
ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

 ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบรำยงำนดังกล่ำว 
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  ผลกำรพิจำรณำ 
 ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล (พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ) ได้เสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า  
ด้วยสถานการณ์การทุจริต (Corruption) เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ  
เป็นปัญหาส าคัญระดับประเทศ เนื่องจากเป็นการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน  
เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะโครงการประเภทก่อสร้างเป็นโครงการที่มีมูลค่างบประมาณสูงที่สุดในทุกปี และมี
แนวโน้มมีจ านวนโครงการและมูลค่าเพ่ิมมากยิ่งขึ้น ประกอบกับข้อมูลดัชนีชี้วัดความโกงหรือดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณ์คอร์รัปชัน หรือ (Corruption Perceptions Index : CPI) ซึ่งองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ 
(Transparency International) หรือTI ได้แถลงรายงานดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันโลก ประจ าปี ๒๕๖๔ 
พบว่า ประเทศไทย มีคะแนนจ านวน ๓๕ คะแนน อยู่ในล าดับที่ ๑๑๐ จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด 
๑๘๐ ประเทศ และอยู่ในอันดับที่  ๖ ของกลุ่มประเทศอาเซียน สะท้อนความหมายว่า การทุจริต 
หรือคอร์รัปชันในประเทศไทยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนในการใช้ประโยชน์
จากโครงการที่ภาครัฐด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และยังส่งผลต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศ  
ในสายตานักลงทุนต่างชาติ ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ  ดังนั้น 
คณะกรรมาธิการจึงได้ศึกษาและจัดท าระบบติดตามตรวจสอบและป้องกันปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน  
ในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐในรูปแบบ QR Code  (Quick Response Code) ที่สามารถใช้สมาร์ทโฟน
เพื่ออ่านข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อความ เบอร์โทรศัพท์ URL เพื่อเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ซึ่งเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
การด าเนินการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เป็นการเปิดเผย โปร่งใส และมีกลไกในการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตในทุกขั้นตอน ซึ่งการศึกษาของคณะกรรมาธิการในเรื่องนี้ จะเป็นเครื่องมือหรือกลไก
ส าคัญในการเปิดโอกาสและสร้างแรงจูงใจให้เครือข่ายภาคประชาสังคมหรือประชาชนในพ้ืนที่เข้าร่วม 
เฝ้าระวัง สอดส่อง และแจ้งเบาะแสการทุจริตในพ้ืนที่ของตน เนื่องจากประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล  
และตรวจสอบการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ ในรูปแบบ “๑ โครงการ ๑ QR Code” 
โดยมีการติดรหัส QR Code ดังกล่าวไว้ตามป้ายโครงการต่าง ๆ ท าให้สามารถตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างโครงการได้ตั้งแต่เริ่มโครงการ ระหว่างด าเนินการ และสิ้นสุดโครงการ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง สอดส่องพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้งเบาะแส โดยประชาชนสามารถรวบรวม
ข้อมูลส าหรับการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้โดยสแกน QR Code เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติ 
มิชอบได้ ซึ่งการจัดท ารูปแบบ QR Code ถือว่าเป็นรูปแบบที่ให้ความสะดวก ไม่ซับซ้อนและมีขั้นตอนที่ง่าย
ในการด าเนินการซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการโดยไม่ต้องใช้จ่ายงบประมาณเพ่ิม จึงไม่มีปัญหาเรื่อง 
ขาดแคลนคนและขาดงบประมาณ ดังนั้น คณะรัฐมนตรีควรออกมาตรการหรือนโยบายผ่านมติคณะรัฐมนตรี
สั่งการหรือบังคับให้ทุกหน่วยงานที่ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องจัดท า  QR Code ไว้ที่ป้ายโครงการและ 
ต้องก าหนดไว้ในข้อก าหนดขอบเขตและรายละเอียด (TOR) และในสัญญาด้วย เพ่ือให้ทุกหน่วยงาน

   ๔.๔ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรจัดท ำระบบกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
ในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตกำรจัดซื อจัดจ้ำงภำครัฐ ซึ่งคณะกรรมำธิกำรศึกษำตรวจสอบ
เรื่องกำรทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำลพิจำรณำเสร็จแล้ว 



๑๒ 

 

ด าเนินการเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยอาจเชื่อมโยงผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP) หรือโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ 
(Infrastructure Transparency Initiative : CoST) ของกรมบัญชีกลาง หรือระบบ eMENSCR ของส านักงาน 
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และโครงการอื่น ๆ ระบบดังกล่าวควรเพ่ิมช่องทางให้สามารถ
เชื่อมต่อกับการรับเรื่องร้องเรียนได้ด้วย โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่มีหน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบ
เรื่องการทุจริตเป็นการเฉพาะ เช่น ป.ป.ช. ป.ป.ท. สตง. หรือ บก. ปปป.  
 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า การจัดท า “๑ โครงการ ๑ QR Code” เป็นโครงการที่ดีที่สนับสนุนให้ประชาชน  
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ โดยการด าเนินการในเรื่องนี้  
จะบรรลุผลควรประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชนระดับหมู่บ้านและระดับต าบลเพ่ือให้เข้าใจและเข้าถึงโครงการ
ดังกล่าวด้วย ซึ่งแพลตฟอร์มการเสนอความเห็นหรือส่งเรื่องร้องเรียนควรเป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย  
และนอกจากเป็นช่องทางในการส่งเรื่องร้องเรียนแล้วควรเป็นช่องทางในการเสนอแนะให้ความเห็น  
หรือชมเชยผู้รับเหมาเพ่ือเป็นก าลังใจในการด าเนินการโครงการให้ดียิ่งขึ้น การจัดซื้อจัดจ้างโดยท าข้อตกลง
คุณธรรม (Integrity Pact) ซึ่งเป็นการจัดท าสัญญาโดยมีข้อตกลงว่าจะไม่กระท าการใดที่ส่อไปในทางทุจริต 
โดยมีภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เป็นผู้สังเกตการณ์อิสระ (Independent Observer : IO) 
ตั้งแต่การจัดท าร่างของเขตของงาน (TOR) ซึ่งเมื่อมีผู้สังเกตการณ์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เข้ามาร่วม
ตรวจสอบด้วยท าให้ประหยัดงบประมาณมาก  
  ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล (พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ) และรองประธานคณะกรรมาธิการ (นางสาวดาวน้อย  
สุทธินิภาพันธ์) ได้ชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภา สรุปได้ว่า เรื่องการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม 
(Integrity Pact) คณะกรรมาธิการให้ความส าคัญและขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องทั้งในแผนปฏิรูปประเทศ  
และยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคณะกรรมาธิการมีข้อเสนอให้มีการน าการจัดซื้อจัดจ้างโดยท าข้อตกลงคุณธรรม  
ไปยังภูมิภาคด้วย แม้มีข้อจ ากัดในการด าเนินการบ้างแต่มีความพยายามผลักดั นให้สามารถด าเนินการ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น ผู้สังเกตการณ์จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญจริง ๆ และต้องใช้ระยะเวลาในการเข้าไป
ติดตามโครงการตั้งแต่เริ่มต้นด าเนินโครงการ ส าหรับการจัดท า ๑ โครงการ ๑ QR Code จะมีในทุกโครงการ
ที่จัดท าขึ้นตามโครงการข้อตกลงคุณธรรมให้มีการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลกัน เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  อีกทั้งมีการบูรณาการ 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการ ซึ่งประชาชนจะเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก  
QR Code ได้อย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นระบบที่มีการสื่อสาร ๒ ทาง ที่ประชาชนสามารถส่งค าถามหรือ
ข้อเสนอแนะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอบกลับได้ 
  

 ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นด้วยกับรำยงำนพร้อมทั งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมำธิกำร และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยัง
คณะรัฐมนตรีพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 

 



๑๓ 

 

 
   ผลกำรพิจำรณำ 
   ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล (พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ) รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สี่  ในฐานะประธาน 
คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศด้านการปราบปรามการทุจริต ประพฤติ 
มิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล (นางสาวดาวน้อย  สุทธินิภาพันธ์) ได้ร่วมกันเสนอรายงานต่อที่ประชุม 
สรุปได้ว ่า  ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และประพฤติมิชอบได้มีการก าหนดแผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big Rock) โดยก าหนดตัวชี้วัดคือ คะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทยดีขึ้น ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมายคะแนนอยู่ที่ ๔๕ คะแนน เมื่อสิ้นปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยแต่ละกิจกรรมปฏิรูปได้ก าหนดเป้าหมาย หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก และหน่วยงาน  
ร่วมด าเนินการอย่างชัดเจน รวมถึงมีการก าหนดเป้าหมายย่อยของขั้นตอนและวิธีการตามกิจกรรม Big Rock 
และระยะเวลาที่คาดว่าจะแล้วเสร็จของเป้าหมายย่อยนั้น ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จะส่งผลให้ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งคณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน
และได้จัดท าข้อเสนอแนะแผนงานเชิงรุกของรัฐบาล : การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(Corruption Perceptions Index : CPI) (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) ซึ่งประกอบด้วย ๕ ด้าน รวม ๑๕ มาตรการ 
สรุปได้ดังนี้  
   ๑. ลดอุปสรรคและพัฒนาการอ านวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐที่เอื้อต่อการค้า 
หรือการลงทุน โดยปรับปรุงและยกระดับการให้บริการภาครัฐของส่วนราชการ ประกาศและน าเสนอ
ความส าเร็จของพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ และจัดตั้งศูนย์อ านวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ 
  ๒. การเปิดเผยข้อมูลตามหลักสากล เพ่ือการเฝ้าระวังและลดโอกาสการทุจริต โดยการ
เปิดเผยข้อมูลงบประมาณตามหลักสากล และพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพ่ือให้ ประชาชนรับรู้ 
และมีส่วนร่วม 
  ๓. สร้างการรับรู้เชิงรุกในส่วนของภาคประชาสังคมและเชื่อมโยงให้ถึง Partner Institute  
ที่จัดส่งข้อมูลให้กับแหล่งการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
โดยสร้างการรับรู้ให้เชื่อมโยงถึงหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลให้กับแหล่งการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต รวมทั้ง
สร้างการรับรู้ผ่านเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ และสร้างการรับรู้เชิงรุกให้ถึงภาคประชาสังคม 
  ๔. การป้องกันการทุจริตในระบบราชการไทย โดยผลักดันการประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  
ให้มีความเชื่อมโยงกับการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 

  ๔.๕ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง แผนงำนเชิงรุกของรัฐบำล : กำรยกระดับ
คะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI ) ( พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๗) 
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรศึกษำตรวจสอบเรื่องกำรทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล
พิจำรณำเสร็จแล้ว 



๑๔ 

 

ส านักการประชมุ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

 

รวมถึงด าเนินการจ าลองเสมือนจริงเพ่ือประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) 
กับหน่วยงานภายในประเทศ โดยก าหนดแหล่งประเมินจากองค์กรและบุคคลที่น่าเชื่อถือ และให้หน่วยงาน  
ที่มีความเป็นอิสระท าหน้าที่ประเมิน อีกทั้งเร่งรัดการพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์  
โดยการบริหารจัดการ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ 
  ๕. วางระบบการขับเคลื่อน "แผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนนดัชนี   
การรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)" โดยปราบปรามอย่างจริงจังและมีการลงโทษ  
ที่เข้มงวด สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อน 
"แผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)" 
นอกจากนี้ ผู้น าประเทศควรสื่อสารมาตรการดังกล่าวข้างต้นกับประชาชน และปลุกพลังประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวังการทุจริตด้วย 
  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต 
(CPI) ต้องเร่งด าเนินการตามข้อเสนอขององค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (TI) รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ 
การประเมินของหน่วยงานที่ให้คะแนนประเทศไทยค่อนข้างต่ า พิจารณาศึกษาประเทศที่มีคะแนนดีขึ้น 
พิจารณาแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ  
แจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตได้อย่างรวดเร็ว สนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงบประมาณรายจ่ายของ
ภาครัฐได้โดยสะดวก ให้ความร่วมมือกับต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริต และต้องสร้างปรากฏการณ์เชิงบวกเพ่ือให้มีการรับรู้เรื่องการต่อต้านการทุจริต 
อย่างกว้างขวางโดยใช้สื่อเป็นตัวกลางส าคัญ และรัฐต้องให้ความร่วมมือกับภาคเอกชนเพ่ือให้มีการยกย่อง
สรรเสริญบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริตด้วย 
  ประธานคณะกรรมาธิการได้ตอบชี้แจงว่า ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของสมาชิกวุฒิสภา 
เป็นข้อเสนอแนะ ที่มีประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมาธิการจะได้รับไปพิจารณาด าเนินการศึกษาเพ่ิมเติมตามหน้าที่
และอ านาจต่อไป 

  ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นชอบด้วยกับรำยงำนพร้อมทั งข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธกิำร 
และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

   จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนระเบียบวาระที่ (๕) ระเบียบวาระที่ ๖.๒ – ๖.๕
ออกไปก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
 
เลิกประชุมเวลำ ๑๗.๑๐ นำฬิกำ  
 
 


