
 
 
 
 
 

 
โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

วันจันทร์ที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๓๕ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ 
(เกียกกำย) พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นำยศุภชัย  สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนท ำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม  
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    จ านวน   ๑   เรื่อง  

- รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ 
เรื่อง กำรส่งเสริมโครงกำรโรงไฟฟ้ำชุมชนจำกพลังงำนทำงเลือก ของคณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำน 

ทีป่ระชุมรับทราบ 

 (๒) รับรองรายงานการประชุม            (ไม่มี) 

 (๓) กระทู้ถาม 

      ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ     จ านวน   ๓   เรื่อง 

  

 

 ผลการพิจารณา  
เนื่องจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงวัฒนธรรม (นำยอิทธิพล  คุณปลื้ม) ผู้ได้รับมอบหมำย

ให้ตอบกระทู้ถำมติดภำรกิจ ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมได้ จึงขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมดังกล่ำว
ออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 

        ๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายการส่งเสริมการใช้พลังอ านาจอ่อน (Soft Power) 
เพ่ือเป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศ  
นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๑๙  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง)   

วันจันทร์ที่  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
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 ผลการพิจารณา  
เนื่องจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย (พลเอก อนุพงษ์  เผ่ำจินดำ) ผู้ได้รับมอบหมำย

ให้ตอบกระทู้ถำมติดภำรกิจ ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมได้ จึงขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมดังกล่ำว
ออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๘ สิงหำคม ๒๕๖๕ 

 

 

 ผลการพิจารณา  
เนื่องจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ (นำยพิพัฒน์  รัชกิจประกำร) 

ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำมติดภำรกิจ ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมได้ จึงขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมดังกล่ำว
ออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหำคม ๒๕๖๕ 

๓.๒ กระทูถ้ามด้วยวาจา                                    (จ านวน ๑ เรือ่ง) 
 

 

ผลการพิจารณา  
 เนื่องจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร (นำงสำวตรีนุช  เทียนทอง) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำม

ติดภำรกิจ ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมได้ จึงท ำให้กระทู้ถำมดังกล่ำวตกไป  ทั้งนี้ หำกสมำชิกยังประสงค์
ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถำมด้วยวำจำ ก็ให้เสนอใหม่เพ่ือให้พิจำรณำในครำวถัดไป 

 
 
 

                 ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง นโยบายต่อราษฎรผู้ไม่มีสัญชาติไทย 
นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

                 ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการรับนักท่องเที่ยวจาก
สาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะเดินทางมากับรถไฟความเร็วสูงสายคุนหมิง – เวียงจันทน์  
พลเอก บุญธรรม  โอริส เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

 - กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ....  
นายเฉลิมชัย  เฟ่ืองคอน เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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 เรื่องด่วน                 จ านวน   ๑   เรื่อง 

 

 ผลการพิจารณา 
 ตำมที่ในครำวประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๓  
พฤษภำคม ๒๕๖๕ ได้มีมติตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ   
ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ จ ำนวน ๑ คน คือ ศาสตราจารย์อารยะ  ปรีชาเมตตา นั้น 
 คณะกรรมำธิกำรสำมัญได้ด ำเนินกำรตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรม 
ทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
ดังกล่ำว รวมทั้งรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงและพยำนหลักฐำนอันจ ำเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และเมื่อ
คณะกรรมำธิกำรสำมัญได้น ำเสนอรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรทั้งในส่วนที่มิได้เป็ นรำยงำนลับ 
และส่วนที่เป็นรำยงำนลับต่อที่ประชุมวุฒิสภำแล้ว ที่ประชุมได้ลงมติเพื่อให้ควำมเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับ 
กำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติด้วยวิธีกำรออกเสียง
ลงคะแนนลับโดยใช้บัตรออกเสียงลงคะแนนลับ ตำมข้อบังคับ ข้อ ๖๙ (๒) ปรำกฏผลกำรออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 
 ให้ความเห็นชอบ    ๓๘ คะแนน 
 ไม่ให้ความเห็นชอบ  ๑๔๖    คะแนน 
 ไม่ออกเสียง     ๑๔ คะแนน 
 จำกผลกำรออกเสียงลงคะแนนปรำกฏว่ำ ศาสตราจารย์อารยะ  ปรีชาเมตตา   
ได้รับคะแนนเสียงให้ควำมเห็นชอบน้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนสมำชิกทั้งหมดเท่ำที่มีอยู่ของวุฒิสภำ  
(น้อยกว่ำ ๑๒๕ คะแนน) จึงถือว่ำไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้ปรึกษำที่ประชุมเพ่ือขอยกระเบียบวำระท่ี ๖.๑ , ๖.๓ 
และ ๖.๔ ขึ้นมำพิจำรณำก่อน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

 

    - ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(ตำมมำตรำ ๑๔ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
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(๖) เรื่องที่เสนอใหม่            จ านวน   ๓   เรื่อง 
 

 

  ผลการพิจารณา 
ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกกำรประชุม จ ำนวน ๖ ครั้ง และรำยงำนลับของ

คณะกรรมำธิกำรสำมัญเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ  ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรม 
ของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำบกำรทุจริตแห่งชำติ   
ตำมมำตรำ ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

 

 

  ผลการพิจารณา 
 นำยกล้ำนรงค์  จันทิก ผู้เสนอญัตติ ได้แถลงเหตุผลของกำรเสนอญัตติดังกล่ำว

ต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘ ก ำหนดให้ คณะกรรมำธิกำรสำมัญ
ประจ ำวุฒิสภำแต่ละคณะประกอบด้วยกรรมำธิกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๙ คน 
ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมำธิกำรกิจกำรองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญประกอบด้วยกรรมำธิกำรจ ำนวน ๑๗ คน 
และยังสำมำรถตั้งกรรมำธิกำรเพ่ิมเติมได้  ในกำรนี้ ผู้เสนอญัตติจึงขอตั้งกรรมำธิกำรเพ่ิม ๑ ต ำแหน่ง 
โดยเสนอให้ตั้ง นำยอนุสิษฐ  คุณำกร เป็นกรรมำธิกำรเพิ่ม  ทั้งนี้ เพื่อให้กำรปฏิบัติภำรกิจอันอยู่ในกรอบ
หน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมำธิกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมข้อบังคับ ข้อ ๓๕ ประกอบ
ข้อ ๗๘ วรรคสอง 

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้ง นำยอนุสิษฐ  คุณำกร เป็นกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำร
กิจกำรองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ เพ่ิม 

 

        ๖.๑ ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จ านวน ๖ ครั้ง  
และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ  ความประพฤติ 
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
(ตำมมำตรำ ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย) 

 

         ๖.๓ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญตัติตัง้กรรมาธกิารในคณะกรรมาธกิารกิจการองคก์รอสิระ
ตามรฐัธรรมนูญ เพิ่มเติม (นายกล้านรงค์  จันทิก เป็นผู้เสนอ) 
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  ผลการพิจารณา 
 พลเอก บุญสร้ำง  เนียมประดิษฐ์ ผู้เสนอญัตติ ได้แถลงเหตุผลของกำรเสนอญัตติดังกล่ำว

ต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๗๘ ก ำหนดให้ คณะกรรมำธิกำรสำมัญ
ประจ ำวุฒิสภำแต่ละคณะประกอบด้วยกรรมำธิกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๑๐ คน แต่ไม่เกิน ๑๙ คน ซึ่งปัจจุบัน
คณะกรรมำธิกำรกำรทหำรและควำมมั่นคงของรัฐประกอบด้วยกรรมำธิกำรจ ำนวน ๑๘ คน และยังสำมำรถ
ตั้งกรรมำธิกำรเพ่ิมเติมได้  ในกำรนี้ ผู้เสนอญัตติจึงขอตั้งกรรมำธิกำรเพ่ิม ๑ ต ำแหน่ง โดยเสนอให้ตั้ง 
นำยอนุสิษฐ  คุณำกร เป็นกรรมำธิกำรเพ่ิม  ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรปฏิบัติภำรกิจอันอยู่ในกรอบหน้ำที่และอ ำนำจ
ของคณะกรรมำธิกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมข้อบังคับ ข้อ ๓๕ ประกอบข้อ ๗๘ วรรคสอง 

 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้ง นำยอนุสิษฐ  คุณำกร เป็นกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำร
กำรทหำรและควำมมั่นคงของรัฐ เพ่ิม  

เรื่องด่วน                  จ านวน   ๑   เรื่อง 
 

 

 ผลการพิจารณา 
 ตำมที่ในครำวประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๘  
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ ได้มีมติตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ    
ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตดิตำม 
และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน จ ำนวน ๕ ด้ำน   
  ต่อมำผู้ได้รับกำรเสนอชื่อด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค ได้ขอถอนตัวจำกกำรเป็นผู้ได้รับ 
กำรเสนอชื่อและมีกำรเสนอชื่อเพิ่มเติม จ ำนวน ๑ คน ซึ่งในครำวประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสำมัญ
ประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎำคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้มีมติมอบหมำยให้คณะกรรมำธิกำรสำมัญ
เพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อ

                ๖.๔ ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการทหาร
และความมั่นคงของรัฐ เพ่ิมเติม  
(พลเอก บุญสร้ำง  เนียมประดิษฐ์ เป็นผู้เสนอ) 

    - เลือกกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
(ตำมมำตรำ ๗๐ แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 



 

- ๖ - 
 

ให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ที่วุฒิสภำได้มีมติตั้งในครำวประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นผู้พิจำรณำด ำเนินกำร
ตรวจสอบประวัติฯ บุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรติดตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน 
ด้ำนกำรคุ้มครองผู้บริโภค (เพ่ิมเติม) 
 คณะกรรมำธิกำรสำมัญได้ด ำเนินกำรตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรม 
ทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
จ ำนวน ๕ ด้ำน ด้ำนละ ๒ คน รวมจ ำนวน ๑๐ คน รวมทั้งรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง และพยำนหลักฐำน
อันจ ำเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเมื่อคณะกรรมำธิกำรสำมัญได้น ำเสนอรำยงำนของคณะกรรมำธิกำร
ทั้งในส่วนที่มิได้เป็นรำยงำนลับและส่วนที่เป็นรำยงำนลับต่อที่ประชุมวุฒิสภำแล้ว  ที่ประชุมได้ลงมติ
เลือกบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ทั้ง ๕ ด้ำน 
ด้วยวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนลับโดยใช้บัตรออกเสียงลงคะแนน ตำมข้อบังคับ ข้อ ๖๙ (๓) ปรำกฏผล
กำรออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 ๑. ด้านกิจการกระจายเสียง  
  ๑) รองศำสตรำจำรย์ (คลินิก) พลเอก สำยัณห์  สวัสดิ์ศรี      ได้  ๑๓๑  คะแนน  
  ๒) พลเอก สุรใจ  จิตต์แจ้ง ได้    ๘๐  คะแนน 
  งดออกเสียงลงคะแนน ได้      ๓  คะแนน 
  ๒. ด้านกิจการโทรทัศน์  
  ๑) นำงสำวจินตนันท์  ชญำต์ร  ศุภมิตร ได้  ๑๖๙  คะแนน 
  ๒) พลโท มณฑล  ปรำกำรสมุทร ได้    ๓๕  คะแนน 
  งดออกเสียงลงคะแนน ได้    ๑๐  คะแนน 
 ๓. ด้านกิจการโทรคมนาคม  
  ๑) นำยประเสริฐ  อภิปุญญำ  ได้    ๔๘  คะแนน    
  ๒) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุทิศำ  รัตนวิชำ ได้  ๑๔๘  คะแนน 
  งดออกเสียงลงคะแนน ได้    ๑๘  คะแนน 
 ๔. ด้านการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน  
  ๑) ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นิรันดร์  พันทรกิจ   ได้    ๑๖  คะแนน 
  ๒) พลเรือเอก ประสำน  สุขเกษตร ได้  ๑๙๓  คะแนน 
  งดออกเสียงลงคะแนน ได้      ๕  คะแนน 
  ๕. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  
  ๑) นำงสำวอำรีวรรณ  จตุทอง  ได้  ๑๒๗  คะแนน 
  ๒) พลโท พร  ภิเศก   ได้    ๘๑  คะแนน 
  งดออกเสียงลงคะแนน ได้      ๖  คะแนน 



 

- ๗ - 
 

 จากผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏว่า รองศำสตรำจำรย์ (คลินิก) พลเอก สำยัณห์  
สวัสดิ์ศรี นำงสำวจินตนันท์  ชญำต์ร  ศุภมิตร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุทิศำ  รัตนวิชำ พลเรือเอก ประสำน  
สุขเกษตร และนำงสำวอำรีวรรณ  จตุทอง ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละด้าน จึงเป็นผู้ได้รับเลือกจากวุฒิสภา
เป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้ปรึกษำที่ประชุมเพ่ือขอยกระเบียบวำระท่ี ๖.๒ ขึ้นมำ
พิจำรณำ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่            จ านวน   ๑   เรื่อง 
 

 

  ผลการพิจารณา 
ที่ประชุมลงมติมิให้เปิดเผยบันทึกกำรประชุม จ ำนวน ๑๔ ครั้ง และรำยงำนลับของ

คณะกรรมำธิกำรสำมัญเพ่ือท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ  ควำมประพฤติ และพฤติกรรมทำงจริยธรรม 
ของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
ตำมมำตรำ ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว           (ไม่มี) 

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา                    (ไม่มี) 

(๗) เรื่องอื่น ๆ                          (ไม่มี) 

เลิกประชุม เวลา ๑๕.๑๐ นาฬิกา 
 
 
 

ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 

๖.๒ ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพ่ือมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จ านวน ๑๔ ครั้ง 
และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ 
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงาน  
(ตำมมำตรำ ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย) 

 


