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โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุม ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมีพลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  สมเจริญ 
รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

(๑) เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม              จ ำนวน  ๒  เรื่อง 
   ๑.๑ รับทราบผลการด าเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง  

แนวทางการเพ่ิมปริมาณการขนส่งสินค้าทางราง ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
   ๒.๑ รับทราบธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามมาตรา 

๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐) 
 

ที่ประชุมรับทรำบ 

(๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม                 (ไม่มี) 

(๓) กระทู้ถำม 

     ๓.๑ กระทู้ถำมเป็นหนังสือ              จ ำนวน  ๓  เรื่อง 
 

 

 

 

 

 

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ 



๒ 
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ผลกำรพิจำรณำ 
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ  ศิลปอาชา) 

ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบ 
กระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 

 

ผลกำรพิจำรณำ 
เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) ผู้ได้รับ

มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าว
ออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 

 

ผลกำรพิจำรณำ 
เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร  โพธสุธน) ผู้ได้รับ

มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามดังกล่าว
ออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 

 

 

 

๓.๑.๑ กระทู้ถำม เรื่อง ปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม (นำยอ ำพล  จินดำวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี) 

 

๓.๑.๒ กระทู้ถำม เรื่อง กำรส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยำวชนได้เรียนรู้  
“ภูมิภำษำและปัญญำแผ่นดิน” (นำยเนำวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำร) 

๓.๑.๓ กระทู้ถำม เรื่อง กำรพัฒนำอนุรักษ์ดินและน้ ำในพ้ืนที่นอกเขตชลประทำน 
เพื่อให้เกษตรกรมีรำยได้อย่ำงยั ่งยืนและมั ่นคง (นำยสังศิต  พิริยะรังสรรค์ เป็นผู ้ตั ้งถำม  
ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

 



๓ 
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     ๓.๒ กระทู้ถำมด้วยวำจำ              จ ำนวน  ๒  เรื่อง 
 

 

ผลกำรพิจำรณำ 
เนื่องจากรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา  นาคาศัย) ผู้ได้รับมอบหมายให้

ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป ทั้งนี้ 
หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป 

 

 

 ผลกำรพิจำรณำ 
 เนื่องจากรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา  นาคาศัย) ผู้ได้รับมอบหมายให้
ตอบกระทู้ถามติดภารกิจ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงท าให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป ทั้งนี้  
หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป 

(๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว             จ ำนวน  ๒  เรื่อง 

 
  ผลกำรพิจำรณำ 

  ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า  (นายสังศิต  
พิริยะรังสรรค์) รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษา 
เสนอแนะ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าเชิงโครงสร้างด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ าและที่ดิน (นายปานเทพ  กล้าณรงค์ราญ) อนุกรรมาธิการ (รองศาสตราจารย์สุจริต  คูณธนกุลวงศ์)  
และคณะท างานศึกษาแนวทางการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ าด้วยการจัดการที่ดินและพัฒนา  
แหล่งน้ าขนาดเล็กระดับชุมชน (นางสาวเปี่ยมจันทร์  ดวงมณี) ได้ร่วมกันเสนอผลการพิจารณาศึกษา 

 ๓.๒.๑ กระทู้ถำม เรื่อง กำรแก้ไขปัญหำกำรปลอมแปลงบวชและกำรจัดตั้งศูนย์
กฎหมำยเพ่ือคณะสงฆ์ (พลต ำรวจโท ศำนิตย์  มหถำวร เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี) 
 
 

  ๓.๒.๒ กระทู้ถำม เรื่อง กำรยกระดับดัชนีกำรรับรู้คอร์รัปชัน CPI (นำยปำนเทพ  
กล้ำณรงค์รำญ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี)  

 

   ๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง แนวทำงกำรลดควำมยำกจนและเหลื่อมล้ ำ 
ด้วยกำรจัดกำรที่ดินและกำรพัฒนำแหล่งน้ ำขนำดเล็กระดับชุมชน ซึ่งคณะกรรมำธิกำร 
กำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำพิจำรณำเสร็จแล้ว 
 



๔ 
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ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือเสนอ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าในประเด็นการจัดการที่ดินและพัฒนาแหล่งน้ า
ขนาดเล็กระดับชุมชน อันเป็นปัจจัยการผลิตหลักในการด าเนินการเพ่ือให้หลุดพ้นจากความยากจน  
ระบุพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือเป็นตัวแทนของปัญหาตามสภาพที่ดินและแหล่งน้ า  ซึ่งเป็นข้อมูลเพ่ือให้เกิดการแก้ไข 
ในระดับพ้ืนที่ โดยทบทวนตัวอย่างที่ดีทั้งในและต่างประเทศเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา 
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้เสนอผลการศึกษาในประเด็นสถานการณ์ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
ในระดับสากลและระดับประเทศ แนวคิด ทฤษฎีและตัวอย่างที่ดีที่น ามาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ศึกษา  
การก าหนดพ้ืนที่เสี่ยงในงานศึกษา และสรุปข้อเสนอแนะใน ๓ ลักษณะ คือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ และข้อเสนอแนะเชิงขับเคลื่อน 
  โดยข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คณะกรรมาธิการเห็นว่า ควรก าหนดให้นโยบายการ 
ลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าด้วยการจัดการที่ดินและการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กเพ่ือชุมชน 
เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของหมุดหมายที่  ๙ ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และควรก าหนดเป้าหมายการลดความยากจนและ 
ลดความเหลื่อมล้ าไวใ้นแผนพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งควรผลักดันกิจกรรมปฏิรูปประเทศดา้นสังคมของแผนปฏริปู
ประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕) ที่ส่งผลต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ (Big rock) ในกิจกรรมที่ ๕ ประเด็น
การสร้างมูลค่าให้กับที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนให้เป็นรูปธรรม ในส่วนข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ  
ควรพิจารณาการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและน้ า  และการพัฒนาอาชีพ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้  
ด้วยมาตรการสนับสนุนใน  ๕ ด้าน ได้แก่  ด้านการเงิน ด้านข้อมูลสารสนเทศ ด้านการพัฒนา 
ขีดความสามารถ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และด้านธรรมาภิบาล นอกจากนั้น ในส่วนข้อเสนอแนะ 
เชิงขับเคลื่อนการท างานให้บรรลุผลลัพธ์ให้กับชุมชน คณะกรรมาธิการเห็นว่า จังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นควรจัดระบบการขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสในระดับพื้นที่ รวมทั้งควรจัดรูปแบบ 
การช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานการผลิต ปัจจัยการผลิต และข้อมูลข่าวสาร  
ส าหรับการพัฒนาการผลิตและอาชีพรายครัวเรือนในระดับ พ้ืนที่  ทั้งนี้ จังหวัดควรจัดระบบการขอรับ 
การสนับสนุนจากกองทุนที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการจัดตั้งอยู่ก่อนแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุน
การเชื่อมโยงกับระบบการสนับสนุน ช่วยเหลือ ลงทุนของภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ รัฐควรศึกษา 
ความจ าเป็นและความเป็นไปได้ในการจัดตั้งกองทุนเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า 
ด้วยการจัดการที่ดินและน้ าชุมชน ตลอดจนควรเพ่ิมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเข้า
ช่วยเหลือด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในโครงการขนาดเล็ก  รวมทั้ ง เชื่อมโยงกลุ่มผู้ ใช้น้ า 
และกลุ่มการผลิตกับงานภาครัฐ แหล่งเงินทุนและภาคเอกชน พร้อมกันนี้ จังหวัดควรพัฒนาบุคลากร 
ในจังหวัดให้ได้เข้ารับการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์เรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จแล้ว  เพ่ือช่วยเร่งบูรณาการ
แผนงานและโครงการ ลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ให้กลุ่มเป้าหมายได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น 
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  ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม   
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า  การจัดการที่ดินและการพัฒนา 
แหล่งน้ าขนาดเล็กระดับชุมชน ควรเน้นส่งเสริมการรวมกลุ่มของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และควรให้ อบจ. 
ซึ่งดูแลพ้ืนที่ทั้งจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาเรื่องดังกล่าว เนื่องจากมีศักยภาพมากกว่าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอื่น ส่วนหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ในส่วนกลางและภูมิภาค  
ควรท าหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กระดับชุมชน ลดการท า
ชลประทานขนาดใหญ่ สนับสนุนเทคโนโลยี และก าลังคนให้เพียงพอส าหรับด าเนินการ อีกทั้งภาครัฐ 
ควรสร้างแรงจูงใจเพ่ือให้ภาคธุรกิจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กระดับชุมชน รวมถึง 
ให้มหาวิทยาลัยในจังหวัดต่าง ๆ ได้ร่วมสนับสนุนการจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ข้ามพ้ืนที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กด้วย นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาติดตามการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของประชาชนในพ้ืนที่ชายขอบ การที่ประชาชนอยู่อาศัยและท ากินในพ้ืนที่
ป่า รวมทั้งพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด ซึ่งล้วนเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความยากจน 
และความเหลื่อมล้ าเช่นกัน 
  ประธานคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า  (นายสังศิต  
พิริยะรังสรรค์) ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า รายงานการพิจารณาศึกษานี้ คณะกรรมาธิการเน้นให้ความส าคัญกับ
การศึกษาแนวทางการลดความยากจนและเหลื่อมล้ าด้วยการจัดการที่ดินและการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก
ระดับชุมชน เนื่องจากแนวทางดังกล่าวใช้เวลาไม่นานและไม่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก โดยต้องอาศัย
ความร่วมมือกันของผู้ว่าราชการจังหวัด อบจ. และ อปท. รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ และเมื่อมีแหล่งน้ าแล้ว 
ประชาชนต้องท าการเกษตรแบบผสมผสาน ใช้ระบบน้ าหยด และไม่ใช้สารเคมีกับผลผลิตทางการเกษตร  
ซึ่งตลาดต้องการผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารเคมี และหากน าผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารเคมี
ไปจ าหน่ายในห้างสรรพสินค้า (modern trade) ก็จะได้ราคาสูงขึ้นซึ่งส่งผลให้ประชาชนมีรายได้ท่ีดีขึ้นด้วย 
ส่วนการบริหารจัดการที่ดินที่เป็นพ้ืนที่ป่า ควรใช้แนวทางที่ท าให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้และสามารถ 
ท ามาหากินได้ตามสภาพความเป็นจริง รวมทั้งให้คนได้มีส่วนร่วมในการรักษาป่า โดยท าให้รู้สึกว่าตน 
มีส่วนร่วมในการรักษาสมบัติของชาติไว้  อย่างไรก็ดี ข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับการ 
ลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ าด้วยการจัดการที่ดินและการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กระดับชุมชน 
จะเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ต้องอาศัยความร่วมมือของรัฐบาลและทุกภาคส่วนเป็นส าคัญ 

  ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร และ 
มีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
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ผลกำรพิจำรณำ 

ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม (พลเอก ยอดยุทธ  บุญญาธิการ) และ 
รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ 
(พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ)  ได้ร่วมกันเสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า จากการศึกษา
การส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ของอากาศยานไร้คนขับ ภายใต้กรอบของมาตรการความปลอดภัย
ด้านการบินขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( International Civil Aviation Organization: 
ICAO) พบว่า ยังมีปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน อาทิ การบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ มาตรการ มาตรฐาน 
เงื่อนไข การบริการ การแนะน า การช่วยเหลือ การติดตาม ตลอดถึงการจัดการจราจรทางอากาศ 
ในห้วงอากาศอย่างปลอดภัย คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยเพ่ิมนิยามค าว่า “อากาศยานไร้คนขับ” และเพิ่มหมวดเกี่ยวกับอากาศยาน
ไร้คนขับ และในการออกกฎระเบียบ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศเสนอแนะให้ทุกประเทศ 
น าบทเรียน ผลการทดลอง และผลการประเมิน การออกข้อบังคับและประสิทธิภาพ (Prescriptive and 
Performance-based Regulations) มาประยุกต์ใช้ในการออกกฎระเบียบซึ่งจะช่วยให้ประเทศสมาชิก
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ทั้งในประเทศและการบินระหว่างประเทศ  นอกจากนี้การก าหนดข้อก าหนดใน
มาตรฐานอากาศยานต้องก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ ของการผลิตอากาศยานไร้คนขับให้ได้มาตรฐาน เป็นไป
ตามระเบียบและกฎหมาย รวมถึงควรมีหน่วยงานหรือหน่วยที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการตรวจสอบ
มาตรฐาน  อีกทั้งมาตรฐานการฝึกอบรม ควรพัฒนาส่งเสริมให้มีหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายงานจากภาครัฐ
ให้ท าหน้าที่อบรมในหลักสูตรการใช้ประโยชน์อากาศยานไร้คนขับมากขึ้น และควรมีข้อก าหนดในรายวิชา
ต่าง ๆ ที่ครบถ้วน  ส าหรับด้านการจัดการจราจรทางอากาศ รัฐควรมอบหมายงานในส่วนการจัดการจราจร
ทางอากาศของระบบอากาศยานไร้คนขับ รวมถึงข้อมูลและบริการที่มีความส าคัญ ทั้งในด้านความปลอดภัย 
ความมั่นคงของประเทศ และต้องบูรณาการกับการจัดการจราจรทางอากาศของอากาศยานต่าง ๆ รัฐควร
ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากอากาศยานไร้คนขับในด้านการเกษตรมากขึ้น เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทยเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม และประชากรส่วนใหญ่ของประเทศที่มีความเป็นอยู่ เกี่ยวข้องกับ
การเกษตร จะเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรงจากการส่งเสริมการใช้ประโยชน์อากาศยานไร้คนขับ ในด้านการ
ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต และลดเวลาประกอบการในกิจกรรมการเกษตร รวมทั้งช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร 

 

๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรใช้ประโยชน์ของ
อำกำศยำนไร้คนขับโดยมำตรกำรควำมปลอดภัยด้ำนกำรบิน ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรคมนำคม 
พิจำรณำเสร็จแล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง ภำระงำนและประสิทธิภำพของวิชำชีพพยำบำล  
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ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้
อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า เนื่องจากกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน
ยังไม่ครอบคลุมถึงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการใช้และการพัฒนา ดังนั้น จึงควร 
ปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นอุปสรรค เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากโดรนได้โดยสะดวก
และอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและการแข่งขันในเชิงธุรกิจมากขึ้นด้วย และ 
ควรเผยแพร่ให้ความรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับการใช้งานหรือการเป็นเจ้าของโดรนที่ถูกต้องด้วย นอกจากนี้  
เนื่องจากปัจจุบันในภาคการเกษตรสามารถน าโดรนมาใช้ประโยชน์ได้จ านวนมาก จึงขอให้มีการผลักดันให้มี
การแก้ไขระเบียบต่าง ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้โดรนในภาคการเกษตรให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว  
เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ภาคการเกษตรที่ไม่อาจใช้ประโยชน์จากโดรนได้ 

ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านการคมนาคมทางอากาศ (พลโท จเรศักณิ์  อานุภาพ)  
ได้ตอบชี้แจงสรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการขอรับข้อเสนอแนะของสมาชิกวุฒิสภาประสานไปยังหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  
  ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร และ 
มีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 

(๕) เรื่องที่คำ้งพิจำรณำ                            (ไม่มี) 

(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม่                จ ำนวน  ๒  เรื่อง 
 

 
 

 
 

เนื่องจากระเบียบวาระที่ ๖.๑ และระเบียบวาระที่ ๖.๒ เป็นประกาศของคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นประกาศของหน่วยงานเดียวกนัและเป็นเรื่องท านองเดยีวกันที่ประชุมจึงมีมติใหร้วม 
การพิจารณา 

 

๖.๑ ประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบำยกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (ตำมมำตรำ ๒๘ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๖.๒ ประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบำยกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตำมมำตรำ ๒๘ วรรคสอง แห่งพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑) 



๘ 
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ผลกำรพิจำรณำ 
ในการพิจารณาประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของที่ประชุมวุฒิสภา ผู้แทนจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วม
ประชุมชี้แจงรายงานดังกล่าว โดยประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (พลเอก ชนะทัพ  อินทามระ) และ
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายประจักษ์  บุญยัง) เป็นผู้น าเสนอรายงานต่อที่ประชุม 
   จากนั้น  คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธาน
วุฒิสภาให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยรองประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ คนที่สาม (นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม               
สรุปได้ว่า  

๑. รำยงำนผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน  
เรื่อง นโยบำยกำรตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
 ภาพรวมนโยบายมีโครงสร้างสาระครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดไว้ตามมาตรา ๒๘ โดยประกอบด้วย (๑) นโยบาย 
การตรวจเงินแผ่นดินในภาพรวม (๒) ทิศทางและเป้าหมายในการตรวจเงินแผ่นดิน (๓) ผลสัมฤทธิ์ในการ
ตรวจเงินแผ่นดิน และ (๔) การพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซึ่งประกอบด้วย 
นโยบายเฉพาะด้าน ๒ ข้อ คือ (๔.๑) การพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ (๔.๒) การพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
 ทั้งนี้ นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ได้มีการปรับและเพ่ิมหัวข้อ 
ที่ต่างไปจากนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) แต่ก็ยังคงมีประเด็นครบถ้วนตามที่
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดไว้ตามมาตรา ๒๘  
 ส าหรับเรื่องส าคัญที่ระบุไว้ในนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)   
มีดังนี้ 
 ๑. การระบุจุดเน้นและวิธีการก าหนดนโยบายในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑.๑ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจเงินแผ่นดินภายใต้สถานการณ์ 
ประเด็นอุบัติใหม่ (Emerging Issues) 
      ๑.๒ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาผลผลิตของงานที่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
งานตรวจสอบ (Non – Audit Product) 
 ๑.๓ ยึดโยงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครฐั เช่น ส่งเสริมและสนับสนนุการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
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 ๑.๔ น าผลการประเมินการด าเนินการตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ มาประกอบการก าหนดนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งพบว่าในการ
ด าเนินการตามนโยบายระยะยาว ๕ ปีที่ผ่านมา (ก) การปฏิบัติงานตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์บางประการ (ข) การพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการตรวจเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างล่าช้า 
(ค) การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
  ๑.๕ การตรวจเงินแผ่นดินต้องตอบสนองต่อการบริหารจัดการงบประมาณและการก่อหนี้
ผูกพันในสถานการณ์ประเด็นอุบัติใหม่ (Emerging Issues) หรือภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินจ าเป็น 
 ๑.๖ การให้ความร่วมมือกับกระทรวงการคลังเพ่ือพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้สามารถสนับสนุนภารกิจเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน 
 ๒. สาระส าคัญของนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  เช่น 
     ๒.๑ การให้ค าปรึกษา แนะน า หรือเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน รวมทั้ง 
การตอบข้อสอบถามของหน่วยรับตรวจให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและ
กฎหมายอื่น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
     ๒.๒ การตรวจสอบการจัดหารายได้ การใช้จ่าย  การบริหารการเงินการคลังและ 
การก่อหนี้ต้องตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ที่อาจ
ส่งผลต่อทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน รวมทั้งเสถียรภาพทางการคลังของรัฐ 
     ๒.๓ การตรวจเงินแผ่นดินต้องตอบสนองต่อการบริหารจัดการงบประมาณและ 
การก่อหนี้ผูกพันในสถานการณ์ประเด็นอุบัติใหม่ (Emerging Issues) หรือภัยพิบัติในกรณีฉุกเฉินจ าเป็น 
     ๒.๔ การให้ความส าคัญกับการติดตามผลการตรวจสอบ โดยให้หน่วยรับตรวจน าผล 
การตรวจสอบและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพ่ือป้องกันข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้น 
ในอนาคต 
     ๒.๕ การสนับสนุนให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นองค์กรที่น าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้ในการตรวจเงินแผ่นดินมากขึ้น โดยมุ่งพัฒนาให้เป็นองค์กรชั้นน าในระดับสากล 
     ๒.๖ การตรวจสอบเชิงบรูณาการเนน้การตรวจสอบผลสัมฤทธิแ์ละประสิทธภิาพ สามารถให้
ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะแก่หน่วยรับตรวจเพ่ือให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
เหมาะสม คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน 
     ๒ .๗  ส่ ง เ สริ มการตรวจ เ งิ นแผ่ นดิ น โดยมุ่ ง เน้ นการตรวจสอบ เชิ งบู รณาการ 
ด้านการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการด าเนินงานการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย  
อย่างเป็นระบบเพื่อให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสม คุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน 
     ๒.๘ ปรับปรุงและแก้ไขกฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน     
อันเป็นปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัดที่จะท าให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
การตรวจเงินแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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     ๒.๙ จัดให้มีการประเมินผลการรักษาวินัยการเงินการคลังขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมกีารรักษาวนิัยการเงนิการคลังเพ่ิมมากขึ้นอันจะท าให้
การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างโปร่งใส มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
ตอ่ท้องถิ่น 
 ส ำหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำรต่อนโยบำยกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีดังนี ้
 ๑. ด้ำนลักษณะกำรก ำหนดนโยบำยระยะยำว 

     - นโยบายระยะยาวที่ก าหนดในลักษณะกว้าง ๆ ควรก าหนดเป้าหมายความต้องการและ
ระยะเวลาที่จะให้เกิดในแต่ละประเด็นให้ชัดเจนมากขึ้น 
               ๒. ด้ำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 

     - การให้ความส าคัญต่อการติดตามและบังคับใช้กฎหมาย เป็นนโยบายที่ควรสนับสนุน
เนื่องจากหน่วยงานของรัฐยังมีการกระท าความผิดบกพร่องซ้ าในปัญหาเดิมเกี่ยวกับการใช้เงินงบประมาณ
มาอย่างต่อเนื่อง 
           - การส่งเสริมความเข้มแข็งของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นนโยบายที่ควรสนับสนุน ทั้งนี้ 
ในทางปฏิบัติควรติดตามและประสานกับกรมบัญชีกลางเพ่ือส่งเสริมให้ระบบการตรวจสอบภายในของ 
หน่วยรับตรวจมีความเข้มแข็งเพื่อเป็นการช่วยสนับสนุนด้านการตรวจสอบการใช้เงินแผ่นดินทั้งสามด้าน 
 ๓. ด้ำนกำรปรับปรุงพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
  - การควบคุมอัตราก าลังและงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร นโยบายควรระบุ 
ทิศทางการบริหารอัตราก าลังและการควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม
เนื่องจากในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งสองประเด็นนี้ เป็นประเด็นที่รัฐสภาตั้งข้อสังเกตและติดตาม 
ความคืบหน้ามาโดยตลอดประกอบกับเรื่องการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐเป็นประเด็นที่ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ความ 
ส าคัญไว้ 
  - การให้ความส าคัญต่อการเร่งรัดแก้ปัญหาส าคัญของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน          
ที่เกิดขึ้นมาแล้วอย่างต่อเนื่อง นโยบายควรให้ความส าคัญต่อการเร่งรัด ทบทวน แก้ปัญหา หรือด าเนินการ
ใด ๆ ในเรื่องที่เป็นปัญหาส าคัญ ๆ ที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เช่น ปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้าง
อาคารส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ปัญหาการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ปัญหาการพัฒนาด้านเทคโนโลยี  
เป็นต้น 

๒. รำยงำนผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน  
เรื่อง นโยบำยกำรตรวจเงินแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 ส าหรับนโยบายมีโครงสร้างสาระครบถ้วนตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการตรวจเงนิแผ่นดนิ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดไว้ตามมาตรา ๒๘ ประกอบด้วย (๑) ทิศทางและเป้าหมาย
ในการตรวจเงินแผ่นดิน (๒) ผลสัมฤทธิ์ในการตรวจเงินแผ่นดนิ และ (๓) การด าเนินการเพ่ือพัฒนาการตรวจ
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เงินแผ่นดินทั้งด้านการตรวจเงินแผ่นดิน ด้านการบริหารจัดการองค์กร ด้านการต่างประเทศ  ด้านความ
ร่วมมือและประชาสัมพันธ์ 
 ส าหรับประเด็นเรื่องความสอดคล้องกับนโยบายระยะยาว เห็นว่านโยบายมีความสอดคลอ้ง
และอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) กล่าวคือ มุ่งเน้น  
(๑) การพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจเงินแผ่นดินภายใต้ประเด็นอุบัติ ใหม่  ( Emerging Issues)                  
(๒) การพัฒนาผลผลิตของงานที่เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับงานตรวจสอบ  (Non – Audit Product)  
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) ให้กับการตรวจเงินแผ่นดิน (๓) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ              
๒๐ ปี ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน 
 ส ำหรับเรื่องส ำคัญที่ระบุไว้ในนโยบำย มีดังนี้ 
           นโยบายต้องให้ความส าคัญต่อเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมสนับสนุนการตรวจเงินแผ่นดิน
ให้มีประสิทธิภาพ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
 - นโยบายต้องให้ความส าคัญต่อการตรวจสอบการใช้จ่ายและผลการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน  
เพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ที่ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน รวมทั้งการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้จ่ายเงิน
สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่เหมาะสมและคุ้มค่า และการติดตาม
และตรวจสอบโครงการของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อฐานะการคลังของประเทศหรือโครงการที่มีผลกระทบ
ต่อประชาชนหรือเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจและนโยบายต้องให้ความส าคัญต่อการให้ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน เป็นองค์กรตรวจเงินแผ่นดินดิจิทัลโดยสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัล  มาใช้สนับสนุน 
การตรวจเงินแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้นโยบายต้องให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมให้ความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและการวิจัยกับต่างประเทศ สมาชิกองค์การสถาบัน
การตรวจสอบสูงสุดแห่งอาเซียน (ASEANSAI) องค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งเอเชีย (ASOSAI) 
และองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI) เพ่ือน าองค์ความรู้ด้านการตรวจเงิน
แผ่นดินจากนานประเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบภายใต้สถานการณ์ประเด็นอุบัติ
ใหม่ (Emerging Issues) อย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งนโยบายต้องให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความร่วมมอืกบั
กระทรวงการคลังเพื่อพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพต่อไป      

ส ำหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำรต่อประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดิน เรื่อง นโยบำยกำรตรวจเงินแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีดังนี ้
 ๑. ด้ำนลักษณะกำรก ำหนดนโยบำยรำยปี 
 - โดยที่นโยบายรายปีจะเป็นการแปลงจากนโยบายระยะยาวซึ่งก าหนดไว้ในลักษณะทิศทาง
กว้าง ๆ ดังนั้น หากนโยบายรายปีและนโยบายระยะยาวเป็นประเด็นเดียวกัน ควรก าหนดนโยบายรายปี
ประเด็นนั้น ๆ ให้มีระดับความแตกต่างจากนโยบายระยะยาวโดยควรก าหนดนโยบายรายปีในประเด็น
ดังกล่าวให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและมีการจัดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของนโยบายที่ควรก าหนด 
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ในแต่ละปี และกรณีที่นโยบายในแต่ละข้อย่อยมีสาระและวัตถุประสงค์ที่คล้ายกัน หากสามารถก าหนด 
ควบรวมกันได้จะท าให้นโยบายมีจ านวนไม่มากและเป็นที่เข้าใจง่ายขึ้น รวมทั้งจะท าให้การแปลงนโยบาย
ไปสู่การก าหนดแผนงาน/โครงการปฏิบัติ บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 ๒. ด้ำนกำรตรวจเงินแผ่นดินให้มีประสิทธิภำพ นโยบายควรให้ความส าคัญต่อเรื่องต่าง ๆ  
ดังนี้ 
 - การวางแผนกระบวนการปฏิบัติงาน การพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งแก้ปัญหากรณีหน่วยรับตรวจใช้จ่ายเงินแผ่นดินและการจัดท า
รายงานการเงินไม่ถูกต้องหรือไม่จัดส่งรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด รวมทั้งนโยบาย  
ควรให้ความส าคัญต่อการรายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินเพ่ือแก้ ปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู 
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ต่อรัฐบาลและ
รัฐสภาเป็นระยะ ๆ เพ่ือการแก้ปัญหาอย่างทันการณ์และสอดคล้องกับแนวทางของ INTOSAI  นอกจากนี้
นโยบายควรให้ความส าคัญต่อการรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่ างงวด (Interim Report) ต่อรัฐสภา 
ในประเด็นข้อตรวจพบที่เป็นประโยชน์และมีความส าคัญเป็นพิเศษและนโยบายควรให้ความส าคัญต่อ  
การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างจริงจังของหนว่ย
รับตรวจเพ่ือช่วยให้การตรวจเงินแผ่นดินและการใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ 
รวมทั้งสามารถป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐได้ทันต่อสถานการณ์นโยบายควรให้ความส าคัญ 
ต่อเรื่องต่าง ๆ  
 ๓. ด้ำนกำรปรับปรุงพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน  นโยบาย 
ควรให้ความส าคัญต่อเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 
     - นโยบายควรให้ความส าคัญต่อการเร่งรัดปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน  
การปรับกระบวนการท างานให้เกิดการบูรณาการและจัดอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจและโครงสร้าง  
ที่ปรับใหม่ รวมทั้งนโยบายควรใหค้วามส าคญัตอ่การเรง่รัด ทบทวน แก้ปัญหาหรอืด าเนินการใด ๆ ในเรื่องที่
เป็นปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและต้องการแก้ไขหรือพัฒนาอย่างเร่งด่วน เช่น การเร่งพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การเร่งรัดความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารส านักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดิน นอกจากนี้  นโยบายควรให้ความส าคัญต่อการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับ
ปริมาณงานรวมทั้งการควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้เป็นรูปธรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาราชการแผ่นดนิที่ก าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐควบคุมขนาดก าลงัคน
และควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่มุ่งเน้นให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินมีความประหยัด คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ 
 ๔. ประเด็นอื่น ๆ   
     - นโยบายควรให้ความส าคัญต่อการป้องกันและเร่งแก้ปัญหาการท างานตามข้อเสนอแนะ
ของกรมบัญชีกลาง นอกจากนี้ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรส่งนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจ าปี 
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งบประมาณถัดไปมายังส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาภายในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณเพ่ือให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินน านโยบายดังกล่าวไปด าเนินการจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมรองรบัได้
ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป 
 ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของ  
ที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า ในการใช้จ่าย งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ควรที่จะต้องมีมาตรฐานในการใช้จ่ายเพ่ือให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์ในการใช้จ่าย ปัจจุบันพบว่า 
มีการทุจริตคอรัปชั่น และได้ประโยชน์จากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นจ านวนมาก การประมูลงาน
กับหน่วยงานของรัฐจะต้องมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ได้งาน ซึ่งในการประมูลงานจะมี  
การก าหนดราคากลางไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐานส าหรับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ แต่ราคากลางส่วนหนึ่ง  
กลับถูกตัดเป็นค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ ดังนั้น การก าหนดราคากลางดังกล่าวนั้นมีความเหมาะสมหรือไม่
อย่างไร ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรมีการท างานเชิงรุก ตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า 
ตรวจสอบการใช้งบประมาณที่เบิกจ่ายไปแล้วและเกิดข้อบกพร่อง ช ารุดบกพร่องภายหลัง และเสียหายเร็ว
กว่าก าหนด ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีมาตรการในการติดตามการใช้งบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า 
ในเรื่องนี้อย่างไร ทั้งนี้ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐเกิดความระมัดระวังในการใช้งบประมาณมากยิ่งขึ้น  
  ปัญหาการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปัจจุบันพบปัญหา 
ด้านบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่มีปลัดหรือนิติกร และโดยเฉพาะปัญหาการใช้จ่าย
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีทั่วประเทศประมาณ ๗,๘๕๐ แห่ง แต่ละองค์กรมีการใช้
จ่ายงบประมาณในการจัดกิจกรรมที่แตกต่างและหลากหลายกันในแต่ละจังหวัด ซึ่งหลายเรื่องอาจเป็น  
การใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้  ยังมีกรณีเกิดการทุจริตที่เทศบาลเมืองอุบลราชธานีพบว่า 
มีการโอนเงินจากเทศบาลไปยังบัญชีบุคคลภายนอกท าให้เกิดความเสียหายกว่า ๕๘ ล้านบาท ส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินมีแนวทางด าเนินการในเรื่องนี้อย่างไร 
  ปัจจุบันมีการแบ่งแยกอ านาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินส่วนนโยบายกับ 
งานส่วนบริหารของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินออกจากกัน ท าให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินสามารถ
ท างานได้อย่างเต็มที่และมีอิสระแยกต่างหากจากคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ปัจจุบันการตรวจสอบ  
การใช้จ่ายเงินแผ่นดินและผลสัมฤทธิ์ของงานถือเป็นภารกิจที่มีเป็นจ านวนมาก การใช้ จ่ายงบประมาณ
เปรียบเสมือนแท่งไอติมที่ละลายจากข้างบนลงสู่ข้างล่าง กว่าผลประโยชน์จะตกถึงประชาชนไอติมก็จะ
ละลายจนจะหมดแท่งแล้ว ดังนั้นจะท าอย่างไรที่จะให้มีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด การพัฒนาองค์กรตรวจเงินแผ่นดินระหว่างประเทศหรือในระดับโลก 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีการพัฒนาในเรื่องนี้อย่างไร เนื่องจากการตรวจเงินแผ่นดินจะต้องอาศัย
ความรู้ประสบการณ์ของแต่ละประเทศมาใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ ซึ่งจะท าให้การพัฒนาการตรวจสอบ 
ของประเทศเราดีขึ้นอย่างรวดเร็ว และในช่วงปีที่ผ่านมาก่อนมีการประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีการพัฒนางานจากความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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อย่างไรบ้าง รวมถึงปัญหากรณีหน่วยรับตรวจสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ  
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
หรือในเรื่องที่อยู่ในอ านาจการตรวจสอบของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  
ตอบข้อสอบถามภายในสามสิบวัน ปัจจุบันยังมีการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอยู่หรือไม่ 
  นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินฉบับปัจจุบันมีความกระชับ รอบคอบ โปร่งใส สุจริต  
มีธรรมาภิบาล เพ่ือรักษาวินัยการเงินและการคลัง รวมถึงการให้ค าปรึกษาหารือ เสนอแนะการใช้จ่าย
งบประมาณซึ่งมีทิศทางเพ่ือตอบสนองต่อเป้าหมายที่ยั่งยืน รวมถึงประเด็นที่ต้องเผชิญในอนาคต  
มีการพัฒนาการตรวจเงินแผ่นดินที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยี การเก็บข้อมูลโดยใช้ระบบ AI 
มีการร่วมมือกับองค์กร และนานาชาติ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเป็นหน่วยงานหลักที่มีความส าคัญ
ของบ้านเมือง 
  การจัดซื้อจัดจ้างงานด้านการก่อสร้าง ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินสามารถส่งเจ้าหน้าที่
ไปประจ าในแต่ละจังหวัดเพื่อเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้างได้หรือไม่ และควรมีการจัดอบรม สัมมนาให้ความรู้
แก่เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการในแต่ละจังหวัดเพ่ือมิให้เกิดปัญหาและป้องกันการกระท าผิดกฎหมาย 
นอกจากนี้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ด าเนินการครอบคลุมไปถึงการตรวจสอบวินัยทางการเ งิน 
การคลังของรัฐบาลหรือไม่ รวมถึงปัญหาการขาดแคลนผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างไร ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินควรท างานเชิงรุก กรณีมีเหตุอันควร
สงสัยการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างไม่ต้องรอให้มีการแจ้งเบาะแส บูรณาการร่ว มกันกับองค์กรอิสระอื่น 
ในการตรวจสอบการทุจริต และการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เช่น กรณีป้ายสถานีรถไฟกลางบางซื่อ  
ของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่มีการใช้เงินงบประมาณจ านวนมากในการจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าไปด าเนินการตรวจสอบหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ควรมีการด าเนินการอย่างเปิดเผย 
ก าหนดระยะเวลาด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ ในส่วนของข้อตกลงที่ได้ท าร่วมหน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐมีการก าหนดระยะเวลาการด าเนินการไว้หรือไม่ เนื่องจากอาจเกิดปัญหา 
การขาดอายุความ หากมีมาตรการในการด าเนินคดีที่ชัดเจนแล้วจะท าให้บุคคลไม่กล้ากระท าความผิด  
 จากนั้น ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (พลเอก ชนะทัพ  อินทามระ) ได้ตอบชี้แจงต่อ 
ที่ประชุม สรุปได้ว่า ในประเด็นความร่วมมือของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินกับองค์กรระหว่างประเทศ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวโดยตั้งหน่วยงานภายในขึ้ น 
เพื่อด าเนินการ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการและการวิจัยกับต่างประเทศ การเข้าเป็นสมาชิก
องค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดแห่งอาเซียน (ASEANSAI) องค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุด 
แห่งเอเชีย (ASOSAI) และองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ ( INTOSAI) เพ่ือน า 
องค์ความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดินจากนานาประเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการตรวจสอบ 
 
 



๑๕ 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพยีงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

 จากนั้น ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายประจักษ์  บุญยัง ) ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า  
 (๑) ประเด็นการพัฒนาการด าเนินงานในการตรวจสอบเพ่ือให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
 (๒) ประเด็นการก าหนดราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมีการก าหนดราคากลาง 
ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จากผลการตรวจสอบในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ พบว่ามีเรื่องดังกล่าว ๒๑๘ 
กรณี ส าหรับประเด็นการติดตามความช ารุดบกพร่องในการก่อสร้างต่าง ๆ ที่มีการตรวจรับงานแล้ว
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีหน่วยงานที่ติดตามตรวจสอบเรื่องดังกล่าว พบกรณีความช ารุด  
บกพร่องในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวน ๑๖๕ กรณี  
 (๓) ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความพร้อมในการที่จะรับแจ้งเบาะแสในเรื่องต่าง ๆ  
ที่ประชาชนได้ พบเห็นเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ  
 (๔) กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความส าคัญในการ
ด าเนินการเพ่ือให้ท้องถิ่นมีการใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ กรณีเกิดการทุจริตที่เทศบาลเมือง
อุบลราชธานี ขณะนี้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ไปตรวจสอบทั้งหมดแล้ว อยู่ระหว่างการสอบสวน  
ในเบื้องต้นพบว่าเป็นความบกพร่องในการด าเนินการของเจ้าหน้าที่ มิใช่ความบกพร่องของระบบ  
โดยอยู่ระหว่างการสอบสวนหาผู้รับผิดชอบ หากผลการตรวจสอบด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการแจ้ง  
ให้ทราบต่อไป  
 (๕) การด าเนินเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีใดสามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่
อย่างไร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสอบถามไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตามมาตรา ๕๗ 
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างคล่องตัวและเกิดความ
รวดเร็วในการด าเนินงาน ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการสอบถามตามบทบัญญัติในมาตราดังกล่าว จ านวน
ทั้งสิ้น ๖๑ เรื่อง เป็นการสอบถามโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๓๔ เรื่อง  
 (๖) ประเด็นการไม่มีส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เนื่องจากมีประเด็นเกี่ยวกับความปลอดภัย อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดินในพื้นที่ดังกล่าว  
 (๗) กรณีประเด็นการให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมเป็นคณะกรรมการ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่อาจด าเนินการได้เนื่องจากส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน ซึ่งต้องมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ  
จึงไม่สามารถด าเนินการในเรื่องดังกล่าวได้  
 (๘) ประเด็นการให้ความรู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดซื้อจัดจ้างและใช้จ่ายเงิน
แผ่นดินให้ถูกต้องตามกฎหมาย ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการจัดอบรมโดยมีการถ่ายทอดความรู้
และประสบการณ์ รวมทั้งกรณีศึกษาต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ และสามารถด าเนินการได้ถูกต้องตามที่
กฎหมายก าหนด  



๑๖ 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นเพยีงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุม ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อที่ประชุมวุฒิสภารับรองแล้ว 

 

 (๙) กรณีการควบคุมการใช้จ่ายเงินแผ่นดินขององค์กรฝ่ายบริหาร ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินมีการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยหากพบความเสียหายจะมีการแจ้งให้หน่วยงานผู้รับตรวจด าเนินการหาผู้รับผิดชอบต่อไป  
 จากนั้น สตง. ได้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของที่ประชุมเพ่ือน าไปด าเนินการปรับปรุง  
การท างานต่อไป 

 

ทีป่ระชุมได้พิจำรณำรับทรำบประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นทั้งสองฉบับดังกล่ำวแล้ว 

(๗)  เรื่องอื่น ๆ จ ำนวน     ๒    เรื่อง 

 
ผลกำรพิจำรณำ 

ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นางกอบกุล  อาภากร ณ อยุธยา เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการ
การเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับ 
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๓ 

 

 
ผลกำรพิจำรณำ 

ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายอนุพร  อรุณรัตน์ เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการกิจการ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แทนต าแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒  
ข้อ ๑๐๓ 

 
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา 

 
 
 

ส านักการประชมุ 
ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา 

๗.๑ ตั้งกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรสื่อสำร และ
กำรโทรคมนำคม แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.๒ ตั้งกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกิจกำรองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ  
แทนต ำแหน่งที่ว่ำง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


