
 
 
 
 
 

 
โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

วันอังคำรที่ ๓๐ สิงหำคม ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๔๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ 
(เกียกกำย) ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง 
และนำยศุภชัย  สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท ำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม 

ก่อนเปิดกำรประชุม ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ ได้อนุญำต
ให้สมำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือปัญหำที่เกี่ยวกับควำมเดือดร้อนของประชำชน หรือปัญหำอื่นใด 
ตำมข้อบังคับกำรประชุมวุฒิสภำ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จ ำนวน ๙ คน เป็นเวลำพอสมควร 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม  
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    จ านวน   ๑   เรื่อง  
เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุมซึ่งไม่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม  
- ในครำวประชุมสภำผู้แทนรำษฎร ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๔  

สิงหำคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับกำรแก้ไขเพ่ิมเติม จึงถือว่ำร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทรมำนและกำรกระท ำให้บุคคลสูญหำย พ.ศ. .... ได้รับควำมเห็นชอบของรัฐสภำแล้ว 

ทีป่ระชุมรับทราบ 

 (๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 

 (๓) กระทู้ถาม   (ไม่มี) 

 

 

 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๒๗  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง)   

วันอังคารที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 



 

- ๒ - 
 

 เรื่องด่วน 
 

 

  ผลการพิจารณา  
 ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ของวุฒิสภำ มีรองนำยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน (นำยสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชำว์) 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง (นำยอำคม เติมพิทยำไพสิฐ) และที่ปรึกษำส ำนักงบประมำณ  
(นำยบุญชู  ประสพกิจถำวร) เข้ำร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบกำรพิจำรณำ ในกำรนี้ เลขำธิกำรวุฒิสภำ 
ได้น ำเสนอบันทึกหลักกำรและเหตุผลของร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวต่อที่ประชุม จำกนั้น รัฐมนตรี 
ว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง (นำยอำคม  เติมพิทยำไพสิฐ) ได้น ำเสนอสำระส ำคัญของร่ำงพระรำชบัญญัติ 
สรุปได้ว่ำ ร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งงบประมำณ
รำยจ่ำยประจ ำปีเป็นจ ำนวนไม่เกิน ๓,๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บำท เพ่ือให้หน่วยรับงบประมำณมีกรอบ
วงเงินงบประมำณส ำหรับใช้จ่ำยในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งกำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปีดังกล่ำวได้มีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรจัดสรรงบประมำณให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยและแผนระดับชำติ
ว่ำด้วยควำมมั่นคงแห่งชำติ แผนแม่บทเฉพำะกิจภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ รวมทั้งได้น้อมน ำหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นแนวทำงในกำรจัดสรรงบประมำณ นอกจำกนี้ ได้ส่งเสริมกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมประสิทธิภำพกำรจัดท ำงบประมำณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน 
โดยให้หน่วยรับงบประมำณน ำเงินนอกงบประมำณหรือเงินสะสมคงเหลือมำใช้ในกำรด ำเนินกำร
ตำมภำรกิจของหน่วยงำน และได้ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญ พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งกฎหมำย ระเบียบ 
และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย   

จำกนั้น ประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (พลเอก ชำตอุดม  ติตถะสิริ) รองประธำน
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ คนที่สอง (นำยสมศักดิ์  โชติรัตนะศิริ) รองประธำนกรรมำธิกำรวิสำมัญ คนที่ห้ำ 
(พลเอก ปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ) และที่ปรึกษำคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ (ศำสตรำจำรย์นิสดำรก์  เวชยำนนท์) 

    - ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว  
(วุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน ๒๐ วันนับแต่วันที่ 
ร่างพระราชบัญญัติมาถึงวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๓ ซึ่งวุฒิสภา 
ได้รับร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕) 
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ได้ร่วมกันเสนอรำยงำนผลกำรพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญได้พิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่ำงรอบด้ำน ทั้งนโยบำยภำพรวมกำรจัดท ำ
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในประเด็นภำวะเศรษฐกิจมหภำคและสมมติฐำน
ทำงเศรษฐกิจ ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณทั้ง ๖ ยุทธศำสตร์ สถำนกำรณ์
ที่เกี่ยวข้องกับงบประมำณ ภำพรวมรำยจ่ำยประจ ำ รำยจ่ำยลงทุน รำยจ่ำยช ำระคืนต้นเงินกู้ และ
ภำพรวมรำยได้ รวมทั้งภำระต่องบประมำณ ซึ่งคณะกรรมำธิกำรได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวในด้ำนโครงสร้ำงแผนงำนตำมยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ ำปี กำรก ำหนดเป้ำหมำยตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์เป้ำหมำยกำรให้บริกำรหน่วยงำน ผลผลิตหรือโครงกำร
ที่เชื่อมโยงกับแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โครงกำรส ำคัญประจ ำปีงบประมำณ แนวทำงกำรปรับลด
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำ และกำรเพ่ิมควำมครอบคลุมในกำรพิจำรณำงบประมำณ และกำรสร้ำงควำมรับรู้
ควำมเข้ำใจของหน่วยงำนกลำงและหน่วยรับงบประมำณ นอกจำกนี้ ได้มีข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผน
งบประมำณในระยะต่อไป เพ่ือแก้ปัญหำเกี่ยวกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยรับงบประมำณในภำพรวม
ท่ียังไม่มีประสิทธิภำพอย่ำงเพียงพอและไม่สร้ำงประโยชน์ให้ประชำชนมำกนัก รวมถึงกำรจัดท ำและ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์และแผนงบประมำณของหน่วยรับงบประมำณท่ียังไม่เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
แผนงบประมำณของหน่วยรับงบประมำณยังไม่เป็นไปตำมหลักกำรบริหำรงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน
เชิงยุทธศำสตร์ และข้อเสนอแนะเพ่ือกำรสร้ำงควำมเปลี่ยนแปลงในกำรบริหำรงำนภำครัฐบนฐำนนวัตกรรม 
กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรและตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินนอกงบประมำณ กำรจัดสรรงบประมำณ
เพื่อให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำทักษะและควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนดิจิทัลและด้ำนกำรเงิน  รวมทั้ง
กำรตั้งเงินส ำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้ำรำชกำร กำรให้ควำมส ำคัญกับวินัยทำงกำรเงิน
และกำรคลังของรัฐ กำรทบทวนกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของรำยจ่ำยของรัฐ ตลอดจนกำรทบทวน
บทบำทและควำมเหมำะสมในกำรจัดตั้งหรือยกเลิกองค์กำรมหำชน  

 ภำยหลังที่คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญได้เสนอรำยงำนแล้ว ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำต
ให้สมำชิกวุฒิสภำได้อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น โดยมีสมำชิกแสดงควำมเห็นและมีข้อเสนอแนะ 
เพ่ิมเติมโดยสรุปสำระส ำคัญได้ว่ำ 

 ภาพรวม  
 เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ คือ กำรเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว เป็นประเทศที่พ้นกับดัก  

รำยได้ปำนกลำง ซึ่งจะต้องมีควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ ร้อยละ ๕ ต่อปี แต่บทบำทของรัฐที่มีต่อกำรลงทุน
อยู่ในระดับต่ ำอย่ำงต่อเนื่อง งบประมำณรำยจ่ำยเพ่ือกำรลงทุนตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ ถึง ๒๕๖๖ ต่ ำกว่ำ
ประเทศอื่น ๆ  ในภูมิภำคเอเชีย สะท้อนให้เห็นถึงบทบำทกำรลงทุนภำครัฐต่อกำรใช้จ่ำยในกำรขับเคลื่อน
ประเทศน้อยกว่ำที่ควรจะเป็น อีกทั้งงบประมำณเพ่ือกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันมีจ ำนวนน้อย
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ไม่สำมำรถพัฒนำประเทศได้อย่ำงก้ำวกระโดด โดยลักษณะของงบประมำณในอดีตจนถึงปัจจุบันมีกำร
ก ำหนดกรอบวงเงินรวมไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของ GDP มีกำรตั้งเป้ำกำรจัดเก็บรำยได้ที่ร้อยละ ๑๕ ของ GDP 
เน้นกำรตั้งงบประมำณแบบขำดดุล งบประมำณรำยจ่ำยส่วนใหญ่จะน ำไปใช้เป็นรำยจ่ำยประจ ำ โดยเฉพำะ
งบบุคลำกร และงบลงทุนมีแนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จ ำเป็นต้องมีกำรกู้เงินเพื่อชดเชยกำรขำดดุล 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำประเทศไทยก ำลังจะประสบปัญหำกับดักรำยได้ปำนกลำง ท ำให้เศรษฐกิจของ
ประเทศพัฒนำต่อไปได้ล ำบำก จึงควรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงกำรคลังอย่ำงแท้จริงโดยทุกภำคส่วน
ต้องร่วมกันหำช่องทำงเพื่อเพ่ิมรำยได้ให้กับประเทศ ทั้งนี้ ในกำรจัดท ำแผนงบประมำณ หน่วยงำนต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องควรประชุมปรึกษำหำรือเพ่ือจัดล ำดับควำมส ำคัญของแผนงำนและโครงกำร รวมทั้ง
ควรมีกำรให้ควำมรู้กับหน่วยงำนกลำงและหน่วยรับงบประมำณในกำรจัดท ำแผนดังกล่ำวและควร
สือ่สำรให้ประชำชนทรำบด้วย โดยหน่วยงำนที่จะเสนองบประมำณควรเน้นผลลัพธ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น 
นอกจำกนี้ ควรมีกลไกติดตำมงบประมำณ และควรให้ควำมส ำคัญกับงบประมำณตำมแผนแม่บท
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรวิจัยและนวัตกรรม ในส่วนกำรจัดสรรงบประมำณให้กับ
โครงกำรที่ให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกรในลักษณะของกำรอุดหนุน เช่น โครงกำรกำรแจกพืชพันธุ์ให้กับ
เกษตรกรของกรมกำรข้ำว มีลักษณะเป็นกำรแทรกแซงและบิดเบือนตลำด อันจะท ำให้ขีดควำมสำมำรถ
ในกำรแข่งขันของประเทศลดลง เห็นควรให้มีกำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรจัดสรรงบประมำณ เพ่ือให้เกิด
ควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปภำยหลังกำรแพร่ระบำดของโควิด ๑๙ และควรมี
หลักเกณฑ์ในกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของกำรจัดสรรงบประมำณ รวมทั้งจัดงบประมำณให้สอดคล้อง
กับโครงกำรที่ได้ด ำเนินกำรไปแล้ว เช่น โครงกำรกำรสร้ำงอำคำรของส ำนักงบประมำณที่สร้ำงอำคำร
แล้วเสร็จแต่ไม่มีครุภัณฑ์ ท ำให้ไม่สำมำรถเปิดใช้อำคำรได้ นอกจำกนี้ ในกำรจัดท ำและพิจำรณำ
งบประมำณควรให้ควำมส ำคัญและพิจำรณำบุคคลที่จะมำเป็นคณะกรรมำธิกำรและคณะอนุกรรมำธกิำร
พิจำรณำงบประมำณ รวมทั้งควรมีระบบกำรติดตำมและตรวจสอบงบประมำณ เพื่อไม่ให้เกิดกำรทุจริต
คอร์รัปชันและเกิดกำรรั่วไหลของงบประมำณแผ่นดิน อย่ำงไรก็ตำม เห็นด้วยกับกำรจัดสรรงบประมำณ
ที่ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรกระจำยอ ำนำจให้ท้องถิ่น แต่ควรมีแผนและขั้นตอนที่มีควำมพร้อมทีจ่ะรองรบั
กำรเปลี่ยนแปลง รวมทั้งต้องสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชำชน อีกทั้ง
งบประมำณควรต้องกระจำยไปทั่วประเทศ ไม่กระจุกตัว และยุทธศำสตร์ด้ำนโอกำสและควำมเสมอภำค
ทำงสังคมที่มีกำรใช้งบประมำณจ ำนวนมำกนั้น ต้องสำมำรถแก้ไขปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ได้จริง ควรเร่งรัดให้หน่วยงำนเบิกจ่ำยงบประมำณในช่วงไตรมำสแรกของแต่ละปีเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ 
รวมทั้งรัฐบำลต้องมีนโยบำยและมำตรกำรที่ชัดเจนเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจหลังจำกที่สถำนกำรณ์โควิด ๑๙ 
คลี่คลำยลง และต้องพร้อมรับมือกับภัยคุกคำม ควำมท้ำทำย และโอกำสที่เกิดจำกสภำวะทำงกำรเมือง
ควำมมั่นคงของโลกและภูมิภำค  
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 ส ำหรับกำรจัดท ำโครงกำรหรือแผนงำนเกี่ยวกับคนพิกำรของแต่ละกระทรวง ทบวง 
กรม มีแต่ในภำพรวม มิได้จัดสรรงบประมำณที่เป็นกำรเฉพำะเจำะจงให้กับคนพิกำร จึงไม่อำจแก้ไข
ปัญหำเรื่องควำมเหลื่อมล้ ำได้ จึงขอให้จัดสรรงบประมำณเป็นกำรเฉพำะเพ่ือคนพิกำร ควรเพ่ิมกำร
จัดสรรงบประมำณจำกงบกลำงเพ่ือเพ่ิมเบี้ยคนพิกำรให้ได้รับคนละ ๑,๐๐๐ บำท และรัฐควรจัดสรร
งบประมำณเพ่ือกำรจ้ำงแรงงำนคนพิกำรให้มำกขึ้น โดยขณะนี้มีคนพิกำรที่ว่ำงงำนอยู่ประมำณ 
๑๕,๐๐๐ คน ซึ่งกำรที่คนพิกำรมีงำนท ำนอกจำกสำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ ยังสำมำรถช่ว ยลด
ภำระครอบครัวได้ด้วย  

 งบกลาง  
 จำกข้อค ำถำมของสังคมที่ถำมเกี่ยวกับงบกลำง เกี่ยวกับค่ำตอบแทนและสวัสดิกำร  

ของบุคลำกรภำครัฐ เงินส ำรองจ่ำย และเงินทดรองรำชกำร บรรเทำ แก้ไข เยียวยำ ว่ำเหตุใดต้องอยู่  
ในงบกลำง นั้น เนื่องจำกเพ่ือควำมรวดเร็วต่อกำรน ำไปใช้เพ่ือแก้ไขปัญหำให้ทันต่อสถำนกำรณ์ 
โดยกำรบริหำรของรัฐบำล อีกทั้งลดต้นทุน ซึ่งหำกจัดสรรไปยังส่วนรำชกำรต่ำงๆ จะมีต้นทุน  
ในกำรด ำเนินกำรมำกขึ้น ส ำหรับโครงกำรพระรำชด ำริมีกำรประเมินควำมเสี่ยงและควำมพร้อม  
ในกำรด ำเนินกำรในปีแรก และปีต่อไปจะตั้งงบประมำณที่หน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งมี
คณะกรรมกำรตรวจสอบและพิจำรณำกำรอนุมัติให้เริ่มโครงกำร ส่วนงบรับเสด็จและต้อนรับประมุขนั้น 
ส่วนรำชกำรที่จัดกำรเป็นผู้ด ำเนินกำร มีระเบียบและวิธีปฏิบัติรองรับกำรด ำเนินงำน  

 งบประมาณของส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในก ากับ (ส านักงาน ป.ย.ป.)  
 จำกมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ และเอกสำร

กำรแถลงข่ำวเกี่ยวกับกำรเห็นชอบแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศและกำรด ำเนินกำรภำยหลัง
กำรสิ้นสุดของแผนปฏิรูปประเทศ ส่อแสดงให้เห็นว่ำจะมีกำรสิ้นสุดกำรปฏิรูปประเทศ สมำชิกวุฒิสภำ
มีควำมห่วงใยและไม่เห็นด้วยในเรื่องดังกล่ำว เนื่องจำกเห็นว่ำมีปัญหำควำมไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
เพรำะหมวดกำรปฏิรูปประเทศเป็นหมวดที่ไม่ได้อยู่ในบทเฉพำะกำลและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มิได้มีบทให้ยกเลิกกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศต่อวุฒิสภำ 
ประกอบกับคณะกรรมกำรร่ำงรัฐธรรมนูญไม่ได้เห็นว่ำกำรปฏิรูปประเทศมีระยะเวลำเพียงห้ำปี แต่เห็นว่ำ
หำกกำรปฏิรูปมีปัญหำให้แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมำยว่ำด้วยแผนและขั้นตอนกำรด ำเนินกำรปฏิรูปประเทศ 

 งบประมาณของกระทรวงการคลัง  
 ควรเร่งพิจำรณำด ำเนินกำรให้หลักเกณฑ์กำรไกล่เกลี่ยข้อพิพำทในคดีปกครองมีผลใช้

บงัคับโดยเร็ว และควรให้กรมบัญชีกลำงเป็นหน่วยงำนหลักในกำรด ำเนินกำรติดตำมคดีที่หน่วยงำนของรัฐ 
เป็นฝ่ำยชนะคดีและยังไม่ด ำเนินกำรบังคับคดี ทั้งนี้ เนื่องจำกกำรไม่มีกำรไกล่เกลี่ยในคดีปกครอง
และกำรที่หน่วยงำนของรัฐไม่ด ำเนินกำรบังคับคดีให้เป็นผล ส่งผลให้รัฐเกิดควำมเสียหำยเป็นจ ำนวนมำก 
นอกจำกนี้ จำกกรณีที่ศำลปกครองสูงสุดได้มีค ำวินิจฉัยว่ำ กระทรวงกำรคลังไม่มีอ ำนำจยึดเงินกองทุน
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ส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร จึงขอให้กระทรวงกำรคลังด ำเนินกำรตำมค ำวินิจฉัย
ของศำลปกครองโดยคืนเงินให้กับกองทุนดังกล่ำว 

 งบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ  
 โดยที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงทำงกำรกำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว แต่ได้รับ

ผลกระทบจำกกำรเกิดสงครำมและภำวะเศรษฐกิจโลกถดถอยจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โควิด ๑๙ จึงควรใช้โอกำสที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมผู้น ำเขตเศรษฐกิจ “เอเปค” 
ในเดือนพฤศจิกำยน ๒๕๖๕ เพ่ือให้ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ำกับกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
รวมทั้งควรพัฒนำกำรให้ควำมร่วมมือในอนุภูมิภำค 

 งบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
 ควรน ำนโยบำยกำรใช้พลังอ ำนำจอ่อน (Soft Power) มำใช้วำงแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกัน

ของกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำและกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมำณไม่มำกนัก 
 งบประมาณของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 ผู้บริหำรควรให้ควำมสนใจสภำเด็กและเยำวชน เนื่องจำกบำงพื้นที่ยังไม่ได้รับ

ควำมสนใจเท่ำที่ควร และควรเพ่ิมงบประมำณให้กับสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน เพื่อให้มีงบประมำณ
ในกำรขับเคลื่อนองค์กรระดับต ำบลให้เข้มแข็ง 

 งบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
 เด็ก เยำวชน ผู้ด้อยโอกำส หรือคนยำกจน ควรได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือให้

ได้รับกำรศึกษำอย่ำงเหมำะสมและไปประกอบอำชีพเพื่อหำเลี้ยงตนเองได้  
 งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ  
 ควรสนับสนุนงบประมำณส ำหรับกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

และกำรศึกษำเอกชนให้เพียงพอ  ทั้งนี้ กำรปรับลดงบประมำณส ำหรับบุคลำกรภำครัฐของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน จะส่งผลกระทบต่อโรงเรียนและอัตรำค่ำจ้ำง ซึ่งอำจท ำให้ต้องปรับลด
ต ำแหน่งธุรกำรและภำรโรงโรงเรียนที่มำช่วยสนับสนุนกำรท ำงำนของครูได้ จึงควรสนับสนุนให้มีธุรกำร 
และภำรโรงโรงเรียนให้ครบทุกโรงเรียน และควรน ำงบกลำงมำช่วยในกำรจ่ำยค่ำจ้ำง 

 งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข  
 ควรมีกำรเตรียมกำรในกำรถ่ำยโอนโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต.) ให้กับ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด (อบจ.) รวมทั้งควรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลเรื่องดังกล่ำว 
 งบประมาณของหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี  

 ควรลดกำรกู้เงิน โดยใช้นวัตกรรมทำงสังคม คือ วิสำหกิจเพ่ือสังคม เพื่อให้คนไทย
เป็นภำระงบประมำณด้ำนสวัสดิกำรน้อยลง 
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 งบจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
 กำรจัดสรรงบประมำณลงไปในพื้นที่ยังไม่เพียงพอส ำหรับกำรพัฒนำด้ำนต่ำง ๆ จึงควร

สร้ำงควำมสมดุลส่วนกลำงและพื้นที่ภูมิภำค โดยรัฐบำลควรก ำหนดนโยบำยให้ชัดเจน (Direction) 
โดยลดทอนงบกระทรวงต่ำง ๆ (Function) ให้มีสัดส่วนที่ลดลงในแต่ละปี และเพ่ิมสัดส่วนให้กับงบประมำณ 
ลงพ้ืนที่ (Area) ในแผนพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมถึง อปท. จนมีวงเงินในภำพรวมที่เห็นว่ำ
เหมำะสม ทั้งนี้ งบประมำณที่ลดและเพ่ิม อำจระบุให้ท ำเฉพำะประเด็นส ำคัญ เช่น เรื่องกำรจัดท ำ
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนที่จ ำเป็นหรืองบกระตุ้นและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ โดยจัดล ำดับควำมต้องกำรพ้ืนที่เป็นหลัก 
ไม่ใช่ก ำหนดจำกส่วนกลำงลงไป ส ำหรับกำรกระตุ้นและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฐำนรำกนั้น ในส่วนภูมิภำคหรือ
พ้ืนที่ล่ำงสุด ควรพิจำรณำจัดสรรงบกลำงหรืองบเงินกู้กระจำยลงทุกหมู่บ้ำน หรือจะเจำะจงจัดสรรงบ
ลงไปในจังหวัดที่จนซ้ ำซำก ผ่ำนระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนและประสำนแผนพัฒนำ
ในระดับอ ำเภอและต ำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ และงบแผนพัฒนำจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งควรด ำเนินกำร
ต่อเนื่องอย่ำงน้อย ๓ ปี เพื่อให้ประชำชนได้เสนอควำมต้องกำรที่แท้จริงของพื้นที่ด้วยตนเอง 

 งบหน่วยงานขององค์กรอิสระ  
 ควรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนได้ทรำบถึงผลงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำม  

กำรทุจริตเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนเพื่อยับยั้งกำรทุจริตของประเทศไทยของส ำนักงำน ป.ป.ช. และจัดสรร
งบประมำณให้เพียงพอ เนื่องจำกได้รับกำรจัดสรรงบประมำณที่ลดลง พัฒนำระบบกำรแจ้งเบำะแส 
เกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีประสิทธิภำพและมีควำมปลอดภัยแก่ผู้แจ้งเบำะแส  อีกทั้ง
พัฒนำระบบรำชกำรไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์อย่ำงจริงจังและเป็นรูปธรรม โดยให้หน่วยงำนภำครัฐ 
ทุกหน่วยประกำศเป็นหน่วยงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของก ำนัลทุกชนิด 
จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ สร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิเสธกำรรับของขวัญและของก ำนัล และทบทวนระเบียบ  
ว่ำด้วยกำรเรี่ยไรของทำงรำชกำรหรือกำรรับบริจำค รวมทั้งควรให้ควำมส ำคัญและจัดสรรงบประมำณ 
เพ่ือรองรับกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของประชำชนเพ่ือคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพของ
ประชำชนของส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน เนื่องจำกเป็นองค์กรที่ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งควรแก้ไขปัญหำกำรตีควำมเกี่ยวกับกำรน ำเงินของกองทุนพัฒนำ
พรรคกำรเมืองไปช่วยเหลือพรรคกำรเมือง เพ่ือให้เกิดควำมเข้ำใจที่ตรงกัน และต้องกำรสอบถำมว่ำ 
เพรำะเหตุใดคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งจึงถูกตัดงบประมำณที่จะใช้ส ำหรับกำรจัดกำรเลือกตั้งในปีหน้ำ 

 งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 กำรจัดสรรงบประมำณโดยเพ่ิมงบประมำณด้ำนกำรศึกษำและด้ำนกำรสำธำรณสุข 

ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ดี แต่กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดสรร
งบประมำณให้กับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีข้อจ ำกัดบำงประกำร  
ที่ควรได้รับกำรพิจำรณำแก้ไขเพ่ือมิให้มีข้อจ ำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ เนื่อ งจำกจะท ำให้
ประชำชนได้รับประโยชน์  
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 งบประมาณของส่วนราชการในพระองค์  
 งบประมำณในส่วนรำชกำรในพระองค์ได้มีกำรบิดเบือนข้อมูลจำกสื่อออนไลน์  

โดยได้น ำงบประมำณของหน่วยงำนอื่น ๆ มำรวมหลำยหน่วยงำนท ำให้มีจ ำนวนสูงเกินจริง 
 งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ  
 กำรด ำเนินแผนงำนบูรณำกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย ไม่ควรจ ำกัด

เพียงหน่วยงำนที่ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณเท่ำนั้น ควรให้ภำคีอื่น ๆ ซึ่งด ำเนินกำรในเรื่องนี้
เข้ำร่วมด้วยเพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรที่แท้จริง ได้แก่ ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.) 
ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน ภำคเอกชน
และภำคประชำสังคม 

 งบแผนงานบุคลากรภาครัฐ   
 งบแผนงำนบุคลำกรภำครัฐและงบเกี่ยวกับบุคลำกรในงบกลำง เพ่ิมสูงขึ้นในทุกปี 

ควรปฏิรูประบบรำชกำรอย่ำงจริงจัง ซึ่งอำจน ำแนวคิดกำรด ำเนินงำนของธุรกิจธนำคำรมำปรับใช้ 
โดยเลิกท ำงำนที่ไม่ควรท ำหรือที่มีควำมจ ำเป็นน้อย ปรับเปลี่ยนวิธีกำรท ำงำนโดยน ำเทคโนโลยีมำช่วย
ในกำรท ำงำน 

 เมื่อสมำชิกอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นเป็นเวลำพอสมควรแล้ว ประธำนของที่ประชุม
ได้อนุญำตให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง (นำยอำคม  เติมพิทยำไพสิฐ) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่ำ 
ภำพรวมกำรจัดท ำงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นกำรตั้งงบขำดดุล 
เนื่องจำกยังอยู่ในช่วงปลำยสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ อีกทั้งยังเกิด
สงครำมยูเครน - รัสเซีย และปัญหำพลังงำน ซึ่งเมื่อปัญหำดังกล่ำวคลี่คลำยลงจะต้องมีกำรปรับกำรใช้
จ่ำยงบประมำณ และกำรด ำเนินนโยบำยกำรคลังต้องเข้ำสู่ภำวะปกติ โดยมุ่งสู่กำรคลังที่ยั่งยืน ซึ่งจะมี
กำรจัดเก็บรำยได้ของรัฐ และด้ำนรำยจ่ำยต้องมีกำรเข้มงวดให้มำกขึ้น ต้องมีกำรเบิกจ่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
เกิดประสิทธิผล และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ โดยในปี ๒๕๖๖ ก ำหนดให้กำรใช้จ่ำยเป็นแบบ
ขยำยตัวไม่ใช่หดตัว เพ่ิมกำรลงทุนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ และด ำเนินนโยบำยเพื่อลดขนำดกำรขำดดุล 
และด ำเนินกำรวินัยทำงกำรเงินกำรคลังให้เข้มข้นมำกยิ่งขึ้น ส ำหรับเรื่องกำรไกล่เกลี่ยหนี้และกำรติดตำม
ทวงถำมทรัพย์ที่ชนะคดี ขอรับไปติดตำมผลและควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินกำร ในส่วนกำรด ำเนินกำร
ตำมค ำวินิจฉัยของศำลปกครองเกี่ยวกับเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคนพิกำร 
กระทรวงกำรคลังจะพิจำรณำด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค ำพิพำกษำต่อไป นอกจำกนี้ เรื่องกองทุน
หลักประกันสุขภำพแห่งชำติจะเร่งด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผลในเชิงคุณภำพที่แท้จริงต่อไป  
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 นอกจำกนี้ ประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ (พลเอก ชำตอุดม  ติตถะสิริ) ตอบชี้แจง 
สรุปได้ว่ำ หน้ำที่ของวุฒิสภำในฐำนะฝ่ำยนิติบัญญัติ คือกำรพิจำรณำกำรใช้จ่ำยงบประมำณในภำพรวม 
ส ำหรับกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องกำรทุจริตในกำรจัดท ำงบประมำณนั้น มีหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
รับผิดชอบด ำเนินกำรตรวจสอบอยู่แล้วในทุกขั้นตอน ดังนั้น ทุกฝ่ำยและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจึงควรต้อง
ด ำเนินกำรตำมหน้ำที่และอ ำนำจของตน ทั้งนี้ข้อเสนอแนะของสมำชิกวุฒิสภำที่ได้อภิปรำยไว้ทุกท่ำน
เป็นประโยชน์ คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญขอรับไปพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป  

 จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้ให้สมำชิกลงมติว่ำจะให้ควำมเห็นชอบหรือ
ไม่ให้ควำมเห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ซึ่งสภำผู้แทนรำษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว  

 ผลการลงมติปรากฏว่า  ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบ ๑๗๙ เสียง ไม่ให้
ความเห็นชอบ ไม่มี งดออกเสียง ๓ เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี พร้อมทั้งมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกต
ของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 เมื่อที่ประชุมได้ลงมติให้ควำมเห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวแล้ว รองนำยกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงพลังงำน (นำยสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชำว์) ได้กล่ำวขอบคุณที่วุฒิสภำ 
ให้ควำมเห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณฯ และขอรับควำมคิดเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ  
ของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญและสมำชิกวุฒิสภำไปประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงกำรด ำเนินงำน  
ของส่วนรำชกำรและหน่วยงำนต่ำง ๆ เพ่ือให้ประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ  
มำกที่สุด 

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี) 

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี) 

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี) 

(๗) เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี) 

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๕ นาฬิกา 

 
  

ส านักการประชุม 
ส านักงานเลขาธกิารวุฒิสภา 


