สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
โดย สานักการประชุม สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา
วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา
(เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันทาหน้าที่ประธานของที่ประชุม
และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม สรุปผลการประชุมได้ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

จานวน ๔ เรื่อง

ประธานได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จานวน ๔ เรื่อง ดังนี้
๑. เหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเป็นหนังสือเข้าระเบียบวาระการประชุมได้ภายใน
กาหนดเวลา ๑๕ วัน ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ จานวน ๑ กระทู้ คือ
- กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่ชุมชน (นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
๒. ด้วยคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรม ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ ให้ดารงตาแหน่ง กรรมการข้าราชการตารวจผู้ทรงคุณวุฒิ
ขออนุญาตแจกเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาเป็นการล่วงหน้า
๓. ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่หนึ่ง ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินการ
ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ แล้ว
๔. ด้วยสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษาบัตร
ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมวุฒิสภาของสมาชิกวุฒิสภา เพื่อเป็นการวางมาตรการรักษาความปลอดภัย
ในที่ประชุมวุฒิสภา และป้องกันมิให้เกิดปัญหากรณีการใช้บัตรลงคะแนนโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
ขึ้นในที่ประชุมวุฒิสภา
ที่ประชุมรับทราบ

๒
(๒) รับรองรายงานการประชุม
(๓) กระทูถ้ าม

(ไม่มี)
จานวน ๕ กระทู้

๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
๓.๑.๑ กระทู้ ถ าม เรื่ อ ง การขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (นายคานูณ สิทธิสมาน เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
ผลการพิจารณา
ตามที่ไ ด้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๑ เรื่อง กลไก
ในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างความสามัคคีปรองดอง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยกาหนดให้มีการตั้งสานักงานและคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ช าติ และการสร้ า งความสามัคคี ปรองดอง เพื่ อร่ วมกันเป็ นกลไกบู ร ณาการการขั บเคลื่ อน
การปฏิ รู ป ประเทศ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ และการสร้ า งความสามั ค คี ป รองดอง ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการ
สร้างความสามัคคีปรองดองแล้ว จึงขอเรียนถามว่า สานั กงานและคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ สานักงานและคณะกรรมการ ป.ย.ป.
ที่จัดตั้งขึ้นจะสามารถช่วยยกระดับการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
อย่างไร และมีอุปสรรคปัญหาในการดาเนินการอย่ างไร และมีความจาเป็นที่ฝ่ายนโยบายต้องลงมากากับ
เปรียบเสมือนคณะรัฐมนตรีเฉพาะกิจเพื่อทาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หากดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม
จะสามารถทาให้ประชาชนมีส่วนร่วมและยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้
นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม รองนายกรั ฐมนตรี ผู้ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ต อบกระทู้ ถ าม
ตอบชี้แจงว่า สานักงาน ป.ย.ป. มีฐานะเป็นกรม สัง กัดส านักนายกรัฐมนตรี มี หน้า ที่ในการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง และประสานงานกับผู้ปฏิบัติ
กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ว่าได้ดาเนินการตามแผนอย่า งไรบ้าง มีอุปสรรคปัญหาใด หลังจากดาเนินการ
แล้วพบว่า มีข้อติ ดขัด ในการดาเนินการตามแผนการปฏิ รูปประเทศฯ ดั งนี้ อานาจหน้ าที่ตามกฎหมาย
งบประมาณในการดาเนินการไม่เพียงพอ อัตรากาลังไม่เพียงพอ แผนการดาเนินการ และหน่วยงานที่จะต้อง
ตั้งกองหรือแผนกขึ้นมาเพื่อดาเนินการโดยเฉพาะ ปัจจุบันได้มีการตั้งคณะกรรมการ ป.ย.ป. เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการ ป.ย.ป. ได้มอบนโยบายและสั่ง การให้ สานักงาน ป.ย.ป.
ดาเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เช่น การติดตามปัญหาฝุ่นพิษและหมอกควันในภาคเหนือ มีการสร้าง
Application เพื่ อรายงานจุ ดที่ ก่อให้ เกิ ดฝุ่ นพิ ษหรื อหมอกควั นให้ ชั ดเจน รวมถึ ง จุ ด กาเนิ ด ไฟป่ า เพื่ อให้
ดาเนิ น การแก้ ไ ขได้ อย่ า งรวดเร็ ว รวมถึ ง Application ที่ เป็ น ฐานข้ อมู ล เพื่ อบู ร ณาการกรณี ที่ รั ฐ ได้ ใ ห้
สวัสดิการพี่น้องประชาชนที่ยากจนและข้อมูลหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการแก้ไข รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อแก้ไขปัญหากฎหมายที่ไม่สอดคล้องกับยุคปัจจุบันและสร้างภาระให้กับประชาชน เพื่อประโยชน์ในการ

๓
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ สิ่งที่รัฐบาลเร่งดาเนินการเพื่อให้เกิดการปฏิรูปอย่างเป็น
รูปธรรม คือ การปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูปตารวจ การปฏิรูประบบการศึกษา เป็นต้น ซึ่ง จะมีความ
คืบหน้าในการดาเนินการเร็ว ๆ นี้
ทัง้ นี้ ประธานในที่ประชุมได้หารือต่อที่ประชุมเพื่อจัดลาดับการพิจารณาวาระกระทู้ถาม
โดยดาเนินการถามตอบให้สอดคล้องกับความพร้อมในการตอบของรัฐมนตรีผู้ตอบกระทู้ถาม ดังนี้
๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา
๓.๒.๒ กระทู้ ถ าม เรื่ อ ง มาตรการในการควบคุ ม ไวรั ส ใหม่ โ คโรน่ า ๒๐๑๙
ของกระทรวงสาธารณสุ ข (นายเจตน์ ศิ ร ธรานนท์ เป็ น ผู้ ตั้ ง ถาม ถามรองนายกรั ฐ มนตรี แ ละ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
ผลการพิจารณา
ตามที่ ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ จานวน ๑๗,๒๐๕ ราย
เสียชีวิต ๓๖๑ ราย โดยประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อ ๑๙ ราย ส่งผลให้องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศ
“สถานการณ์ ฉุ กเฉิ น ด้ า นสาธารณสุ ขระหว่ า งประเทศ” และแม้ ว่ า รั ฐบาลจะมี การเตรี ย มความพร้ อม
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ
ประเทศไทยได้ รั บ การจั ด อั น ดั บว่ า มี ม าตรการรั บมื อ สถานการณ์ โรคระบาดร้ า ยแรงดี ที่ สุ ด เป็ น อั น ดั บ
ที่ ๖ จาก ๑๙๕ ประเทศทั่วโลก แต่ประชาชนยังมีความกังวลในการดาเนินชีวิตประจาวันในที่สาธารณะ
ทั้งยั งหวาดกลัว นักท่องเที่ ยวชาวจี นที่ เข้ า มาในประเทศไทย รวมถึง มีการสร้ างและเผยแพร่ ข่า วปลอม
ในสังคมออนไลน์ ทาให้ประชาชนตื่นตระหนกและหาซื้อหน้ากากอนามัยจานวนมากจนเกิดการขาดแคลน
จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีมาตรการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ อย่างไร
และเพีย งพอหรือไม่ใ นสถานการณ์ในปัจ จุบัน มีข้อสัง เกตว่า ขณะนี้ป ระเทศไทยอยู่ใ นสภาวะเฟส ๒
ดังนั้น หากต่อไปมีการระบาดในพื้นที่ อื่นของประเทศ (เฟส ๓) รัฐบาลต้องมีแผนการรองรับ มีการเตรียม
ความพร้อม รวมถึง ขอให้ มีการจัดสรรงบประมาณแยกต่างหากให้กับบุ คลากรที่ทางานในสถานการณ์
การระบาดของไวรัส
นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ผู้ได้รับมอบหมายให้
ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า รัฐบาลมีมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ตามท่าอากาศยาน ๖ แห่ง
ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ภูเก็ต กระบี่ และเชียงราย ตลอด ๒๔ ชั่วโมง มาตรการคัดกรองผู้ป่วย
ที่มีอาการทางระบบทางเดิ นหายใจที่ เข้ าข่า ยอาการกลุ่มเสี่ ยง และมาตรการให้ความรู้ความเข้ าใจกั บ
ประชาชนเพื่อไม่ให้เป็นทั้งผู้ติดเชื้อและผู้แพร่เชื้อ รวมถึงจะมีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจา
หมู่บ้าน (อสม.) เพื่อป้องกันในเฟส ๒ และ ๓ ที่จ ะมีการกระจายของเชื้อไปสู่ต่างจั งหวัด และปัจจุบัน
โรงพยาบาลของไทยมีความทันสมัย มีห้องความดันติดลบอยู่ทุกอาเภอ เมื่อพบผู้ติดเชื้อจะแยกผู้ติดเชื้ออย่าง

๔
ชัดเจนไว้ในส่วนหนึ่งของสถานพยาบาล และติดตามสังเกตอาการผู้สัมผัส กับผู้ติดเชื้อ โดยเฉพาะผู้ ที่มี
ความเสี่ยงสูง อีกทั้งจะดาเนินการจัดตั้งคลินิกโรคหวัดโดยเฉพาะเพื่อตรวจคัดแยก นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์
จะใช้ ม าตรการสิ น ค้ า ควบคุ มเพื่ อไม่ ใ ห้ หน้ า กากอนามั ย ขาดตลาด และกระทรวงดิ จิ ทัล เพื่ อเศรษฐกิ จ
และสังคมจะดาเนินการกับผู้สร้างและเผยแพร่ข่าวปลอมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะมีการของบกลางฉุกเฉิน
เพื่อใช้เป็นค่าโอทีสาหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทางานอย่างหนัก
๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
๓.๑.๓ กระทู้ ถ าม เรื่ อ ง ขอรั บ ทราบแนวทางปฏิ บั ติ ข องกระทรวงกลาโหม
เกี่ยวกับเรื่องการเกณฑ์ทหารกองประจาการ (ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม)
ผลการพิจารณา
ด้ ว ยที่ ผ่ า นมามี ป ระเด็ น ที่ เ สนอให้ ย กเลิ ก การเกณฑ์ ท หารและใช้ ร ะบบสมั ค รใจ
แทนการบั ง คั บนั้ น โดยปั จจุ บัน ประเทศไทยได้ พั ฒ นาวิ ธี การคั ด เลื อกทหารแบบผสมทั้ ง ความสมั ครใจ
และเกณฑ์ควบคู่กัน แต่สังคมภายนอกยังไม่เข้าใจถึงเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องมีการเกณฑ์ทหาร ขั้นตอน
และวิ ธีการเกณฑ์ รวมถึ งแผนด้า นกาลัง พลสารองของกองทั พ จึง ขอเรีย นถามว่า เหตุผ ลความจาเป็ น
ที่ จ ะต้ อ งมี การเกณฑ์ ทหาร และกฎหมายหรื อระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การเกณฑ์ แผนกาลั ง พลส ารอง
แผนการเรียกเกณฑ์และรับสมัครในแต่ละปี ตลอดจนตัวเลขสถิติของจานวนทหารที่ต้องเรียกเกณฑ์และ
จานวนของผู้สมัคร รวมถึงสถิติของผู้ที่ประสงค์สมัครเป็นทหารต่อเมื่อปลดประจาการแล้ว จานวนกาลังพล
และภารกิจของกองทัพสอดคล้องกันหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการเกณฑ์ทหาร
ระบบกาลังพลสารอง และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของทหารกองประจาการให้มีความทันสมั ย
รองรับศตวรรษที่ ๒๑ หรือไม่ อย่างไร ประกอบกับระบบการเกณฑ์ทหารสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
ด้ า นความมั่ น คงหรื อไม่ และการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลของกองทั พ นั้ น มี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งคนดี
สู่สังคมอย่างไร ในส่วนระบบการเกณฑ์ทหารของประเทศไทยเมื่อเปรียบเทียบกับนานาประเทศแล้วมีข้อดี
และข้อเสียอย่างไร นอกจากนี้ ขอตั้งข้อสังเกต ๓ ประเด็น คือ ทักษะการออมของกาลังพล ความร่วมมือ
ของกองทัพกับท้องถิ่นในการดูแลช่วยเหลือผู้สูงวัยและผู้ถูกทอดทิ้งในสังคมชนบท และกรณีการไม่จากัด
ผู้หญิงเพื่อเข้ารับราชการทหาร
พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้ได้รับมอบหมาย
ให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
อาทิ การจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม การรับราชการทหาร รวมถึงกฎกระทรวงต่าง ๆ ได้ให้อานาจ
ในการจัดการกาลังพลสารอง สาหรับการจัดเตรียมกาลัง พลเท่าที่จาเป็นเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยคุกคาม
ที่คาดว่า จะเกิดขึ้น รวมถึง ให้มีระบบกาลังสารองที่มีประสิทธิภาพในการพร้อมรบอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยใช้ภารกิจ และขีด ความสามารถเป็นตั วตั้งในการกาหนดโครงสร้างกาลัง ของกองทัพ อย่ างไรก็ตาม

๕
ความต้องการทหารกองประจาการ มีจานวนปีละประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งขณะนี้กองทัพอยู่ระหว่าง
ปรับโครงสร้างให้เหมาะสม กะทัดรัด ทันสมัย และคาดว่าในอนาคตจานวนความต้องการทหารกองประจาการจะ
ลดลง ปัจจุบันกาลังพลมาจากการคัดเลือก และการรับสมัคร โดยข้อมูล ในปี ๒๕๖๒ มีทหารกองเกินที่จะเข้ามาตรวจ
เลือกประมาณ ๕๖๐,๐๐๐ คน เข้ารับราชการประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ คน มีผู้สมัครใจปีละ ๔๐% หรือ ๔๐,๐๐๐
คน เข้าตรวจเลือก ๖๐% หรือ ๖๐,๐๐๐ คน และเมื่อครบกาหนดปลดประจาการแล้ว มีเข้า เป็นทหารกอง
ประจาการ ประมาณปีละ ๒,๐๐๐ คน โดยแต่ละหน่วยจะมีบัญชีบรรจุกาลังพลสารองไว้ และกาลังพลสารอง
ส่วนหนึ่งมาจากนักศึกษาวิชาทหาร เป็นกาลังสารองระดับนายสิบ ส่วนพลทหารมาจากทหารกองประจาการ
และทหารกองเกิน หรือกองหนุนประเภทต่างๆ ในประเด็นระบบการตรวจเลือกได้มีการปรับปรุง และกากับ
ดูแลให้เกิดความโปร่งใส ยุติธรรม รวมถึงสนับสนุนให้ทหารกองเกินเข้ามาสมัครให้มากขึ้น ควบคู่กับการ
พัฒนาระบบกาลังพลสารอง สาหรับหลักสูตรการเรียนการสอน เป็นการฝึกเบื้องต้น ๑๐ สัปดาห์ และมีการ
ฝึกทบทวนเพิ่มเติมประจาหน่วย ในกรณีการฝึกทหารใหม่จะให้ครอบครัวทหารเข้า เยี่ยมเยียนเพื่อรับทราบ
ความเป็นอยู่ รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ด้วย ทั้งนี้ ระบบการตรวจเลือกทหารกองประจาการ จะกาหนดไว้ในแผนย่อย
ในการพัฒนาศักยภาพของประเทศ รองรับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ส่วนประเด็นการพัฒนา
ทรัพยากรของกองทัพ ในกรณีทหารที่มีวุฒิต่ากว่าระดับมัธยมศึกษาจะมีการเรียนการศึกษานอกโรงเรียน ( กศน.)
และขณะนี้อยู่ระหว่างประสานกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีการเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพิ่มเติม
นอกจากนี้ เพื่อสร้างคนดี ได้สนับสนุนให้มีการบาบัดฟื้นฟูกาลังพลที่ติดยาเสพติดเป็นการพัฒนาคนและ
กาลังพลเพื่อกลับสู่สังคม สาหรับข้อดีข้อเสียของระบบการเกณฑ์ทหาร ในประเทศที่มีเศรษฐกิจดีจะใช้ระบบ
สมัครใจเป็นส่วนใหญ่ ส่วนประเทศที่ อยู่ระหว่างพัฒนาเศรษฐกิจ จะใช้ทั้งระบบสมั ครใจและตรวจเลือก
สาหรับประเทศไทยจะใช้ระบบตรวจเลือกและสมัครใจควบคู่กันไป ทั้งนี้ มีเป้าหมายให้มีผู้สมัครใจเข้ามา
เป็ น ทหารกองประจ าการมากขึ้ น ส่ ว นการเลื อกระบบการคั ด เลื อกทหารจะขึ้ นอยู่ กับ สภาพแวดล้ อ ม
ภัยคุกคาม ภูมิศาสตร์ ประชากร และศักยภาพภารกิจของกองทัพ ในส่วนประเด็นเกี่ยวกับการออมเงินของกาลังพล
ปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการออมเงินในทุกหน่วยอยู่แล้ว และจะขยายผลมากขึ้น ในส่วนกรณีการดูแลผู้สูงอายุ
กองทัพพร้อมดูแลและจะหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป
ส่วนกรณีการบรรจุทหารหญิงเข้ารับราชการ จะรับไปพิจารณาต่อไป
๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง ผลความคืบ หน้า การพัฒ นาสภาองค์ก รชุม ชนตาบล
(นายอนุศักดิ์ คงมาลัย เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
ผลการพิจารณา
ด้วยสภาองค์กรชุมชนตาบลจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกในตาบล
ได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ โดยมีเวทีประชุมเพื่อนาปัญหาหรือแนวทางการพัฒนาตาบลมาปรึกษาหารือ
เสนอความคิดเห็น ร่วมหาทางแก้ไขหรือแนวทางการจัดลาดับการพัฒนาท้องถิ่น เช่น ปัญหาสาธารณสุข
ปัญหาปากท้อง ปัญหาพืชผลราคาตกต่า ปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย ปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น และปัจจุบัน

๖
ความคืบหน้าของการดาเนินการสภาองค์กรชุมชนตาบล ยังคงมีทัศนคติและความเข้าใจที่แตกต่างกัน
ทั้งจากภาคราชการ ภาคท้องถิ่นและภาคประชาชน ในการสร้างความเข้มแข็งฐานรากของสังคมในระดับตาบล
จึงขอเรียนถามว่า ปัจจุบันการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนตาบลทั่วประเทศมีความคืบหน้าการดาเนินการไป
มากน้อยเพียงใด และมีหน่วยงานใดที่ร่วมสนับสนุนหรือนาแนวทางการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนตา บล
ไปใช้ประโยชน์บ้าง ตลอดจนในอนาคตภาครัฐจะมีนโยบายหรือแนวทางในการสนับสนุนให้การดาเนินการ
สภาองค์กรชุมชนตาบลพัฒนาไปได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่หรือไม่ อย่างไร
นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามตอบชี้แจงว่า สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) องค์กรนี้เป็นฐานราก
ของประชาธิปไตยในระดับหมู่บ้านหรือตาบล สมาชิกสามารถใช้สิทธิบริหารงานหรือเสนอปัญหาที่เกิดในชุมชน
ผ่ า นสภาองค์ กรชุ มชนต าบลได้ แต่ ที่ผ่ า นมาได้ รั บการจั ด สรรงบประมาณลดลงมาอย่ า งต่ อ เนื่ องทุ กปี
โดยสานักงบประมาณแจ้งสาเหตุว่าได้มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตาบลเกือบครบแล้ว แต่สิ่งที่สภาองค์กร
ชุมชนตาบลต้องการ คือ การพัฒนาความรู้ทักษะใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจาเป็นต้องใช้งบประมาณดาเนินการ
งบประมาณจึงไม่เพียงพอ และเหตุที่การจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตาบลไม่ครบเนื่องจากว่าบางเขตไม่ใช่ตาบล
แต่เป็นเขตเทศบาลจึงเป็นการติดขัดปัญหาข้อกฎหมาย และมีการประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการตนเอง
ของสภาองค์กรชุมชนตาบลโดยมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็นกลุ่ม A B C ซึ่งกระทรวงพัฒนาการสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จะได้ดาเนินการให้ดีที่สุดภายใต้ข้อจากัดทางด้านงบประมาณ และได้ร่วมมือกับ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแลทางด้านสิ่งแวดล้อม และดาเนินการร่วมกับกรมอนามัย
และกรมสุขภาพจิต เพื่อดูแลด้านสาธารณสุข
๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา
๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง กระทู้ถาม เรื่อง ราคาพืชผลการเกษตร/ปัญหาเศรษฐกิจ
(นายวันชัย สอนศิริ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)
ผลการพิจารณา
นายจุริ น ทร์ ลั กษณวิ ศิษ ฏ์ รัฐมนตรี ว่ า การกระทรวงพาณิ ช ย์ ผู้ ถูกตั้ง กระทู้ ถาม
ติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงทาให้กระทู้ถามดังกล่าวตกไป ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงค์ที่จะ
ตั้งเป็นกระทู้ถามด้วยวาจา ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจารณาในคราวถัดไป
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่คา้ งการพิจารณา

(ไม่มี)

๗
(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

จานวน ๓ เรื่อง

๖.๑ ขอให้ วุ ฒิ ส ภา พิ จ า ร ณาเ พื่ อ มี ม ติ มิ ใ ห้ เ ปิ ด เ ผยบั น ทึ ก กา ร ประชุ ม ลั บ
ของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ การพิ ทั ก ษ์ แ ละเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ จ านวน ๔ ครั้ ง
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
ผลการพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม ลงมติ มิ ใ ห้ เ ปิ ด เผยบั น ทึ ก การประชุ ม ลั บ ของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ
การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จานวน ๔ ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันศุกร์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓
๖.๒ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ (ตามมาตรา ๓๔/๒ แห่งพระราชบัญญัติการส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐)
ผลการพิจารณา
ในการพิ จ ารณารายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละงบการเงิ น กองทุ น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม
การอนุรักษ์พลังงาน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ ของที่ประชุมวุฒิสภา มีผู้แทนจากสานักงาน
บริ ห ารกองทุ นเพื่ อส่ ง เสริ มการอนุ รั กษ์ พ ลัง งาน (ส.กทอ.) เข้า ร่ วมประชุ ม เพื่ อชี้ แจงรายงานดั งกล่ า ว
ประกอบด้วย นายธนธัช จังพานิช ผู้จัดการสานักงานบริหารกองทุนเพื่อส่ งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
นางปณัสยา จั นทราสูงเนิน ผู้ อานวยการกลุ่ มงานจัดการเงิ นกองทุนเพื่อส่ง เสริ มการอนุรั กษ์พลั งงาน
พลตารวจโทหญิง ศิริจันทร์ จันทร์แสงสว่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี และนางสาวอรสุภานนท์
คนหลัก นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ โดยผูจ้ ัดการ ส.กทอ. เป็นผู้นาเสนอรายงานต่อที่ประชุมวุฒิสภา
จากนั้ น ประธานของที่ ป ระชุ ม ได้ อ นุ ญ าตให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารการพลั ง งาน
(พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่ ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภามอบหมาย
ให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า สตง. จัดทารายงาน
ผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนไม่เป็นไปตามกรอบระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ ซึ่งต้องเสนอภายใน ๑๕๐ วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ แต่ สตง. ใช้เวลา ๑,๒๑๘ วัน ทาให้
กระทรวงพลังงานเสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อนาเสนอต่อรัฐสภาล่าช้า ประกอบกับ ส.กทอ. ไม่มีสถานะเป็น
นิติบุคคล จึงอาจมีผลต่อการจัดลาดับความเร่งด่วนในการจัดทารายงานของ สตง. จึงเห็นควรให้ สตง.

๘
พิจารณาร่วมกับคณะกรรมการกองทุนเพื่อว่าจ้างบุคคลภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองบัญชีและ
การเงินของกองทุน และจัดตั้งให้ ส.กทอ. เป็นหน่วยงานที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลเพื่อความเป็นเอกภาพ
ในการบริหารกองทุน นอกจากนี้ในรายงานตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ ๑๖ (ค่าใช้จ่ายแผนงาน โครงการ) ไม่สามารถสรุปผลการใช้จ่ายเงินและนาเงินจ่ายส่งคืนได้อย่างครบถ้วน เนื่องจากกรมพั ฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้เบิกงบประมาณ ดาเนินการเปิดบัญชีรวม
เพื่ อรับโอนงบประมาณจากกองทุ น ไม่ ได้ เปิด บั ญชี ต ามรายชื่ อโครงการแต่ ล ะโครงการ จึ ง เห็ นควรให้
ดาเนิ น การเปิ ด บั ญ ชี ต ามรายชื่ อ ของแต่ ล ะโครงการแยกจากกั น จั ด ท าแผนการใช้ จ่ า ยเงิ น กองทุ น ให้
สอดคล้องกับแผนงานโครงการและวัตถุประสงค์ จัดให้มีระบบควบคุมการใช้จ่ายเงินกองทุน ระบบรายงานผล
การใช้จ่าย และระบบติดตามอย่างเข้มงวด ให้มีผู้รับผิดชอบในการสอบทานระบบการบัญชีและรายงานให้เป็น
ปัจจุบัน สอบยันความถูกต้องของการบันทึกบัญชีกับเอกสารทางการเงิน และควรจัดทาระเบียบวิธีการติดตาม
และประเมินผลสาเร็จของโครงการอย่างต่อเนื่อง
ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของ
ที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปราย โดยมีสมาชิกอภิปรายแสดงความเห็น ตั้งข้อสังเกตหรือ
ข้ อ เสนอแนะ และสอบถามในประเด็ น ต่ า ง ๆ สรุ ป ได้ ว่ า การเสนอรายงานมี ค วามล่ า ช้ า ในรายงาน
ไม่ มี ร ายละเอี ย ดการใช้ จ่ า ยเงิ น และน าเงิ น จ่ า ยส่ ง คื น ของแผนงาน – โครงการซึ่ ง เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยหลั ก
ที่ครบถ้ วน ทาให้ไ ม่ เห็ น ถึง ประสิ ทธิ ภ าพ ประสิ ทธิ ผล และความคุ้ มค่า ของแผนงาน - โครงการนั้ น ๆ
อีกทั้งไม่มีการแสดงให้เห็นถึงการบริหารเงินกองทุนเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และควรจัดทารายงานในปีต่อ ๆ ไปให้สมบูรณ์ก่อนที่จะนาเสนอวุฒิสภาเพื่อพิจารณา
หลังการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ผู้จัดการ ส.กทอ. (นายธนธัช จังพานิช) ได้ตอบ
ชี้แจงสรุปได้ว่า กองทุนดาเนินการจัดส่งงบการเงินในปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑ ให้กับ สตง. ตามกรอบ
ระยะเวลาภายใน ๙๐ วัน เพื่อจัดทารายงานผลการสอบและรับรองบัญชีและการเงินเสนอต่อคณะกรรมการ
กองทุนต่อไป ในส่วนของค่าใช้จ่ายแผนงาน - โครงการ ที่ไม่สามารถสรุปผลการใช้จ่ายเงินและนาเงินจ่ายส่งคืน
ได้อย่างครบถ้วนเป็นไปตามที่คณะกรรมาธิการการพลังงานนาเสนอ โดย ส.กทอ. ได้มีหนังสือแจ้งไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งรัดเพื่อดาเนินการแล้ว นอกจากนี้ มีการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในปี ๒๕๖๓ เพิ่มมากขึ้นซึ่งอยู่ในส่วนของแผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และแผนพลังงานทดแทน อันจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ส.กทอ. ขอรับไปปรับปรุงและดาเนินการต่อไป
ทีป่ ระชุมพิจารณารับทราบ
๖.๓ รายงานของผู้ส อบบัญชีแ ละรายงานการเงินกองทุนประกันสั งคม ส านักงาน
ประกันสั งคม ส าหรับปีสิ้ นสุ ดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญั ติ
ประกั น สั ง คม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๓๗ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘)

๙
ผลการพิจารณา
ในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม
สานักงานประกันสังคม สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ของที่ประชุมวุฒิสภา มีผู้แทนสานักงาน
ประกันสังคม เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายงานดังกล่าว โดย นางพิศมัย นิธิไพบูลย์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
เป็นผู้นาเสนอรายงานต่อที่ประชุม
จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการแรงงาน (นายณรงค์
รัตนานุกูล เลขานุการคณะกรรมาธิการ) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภามอบหมายให้พิจารณา
ศึกษารายงานดั งกล่า ว ได้แ ถลงผลการพิ จารณาศึ กษาต่อที่ประชุ ม สรุ ปความได้ ว่า คณะกรรมาธิการ
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับรายงานฉบับดังกล่าว รวม ๓ ประเด็น ๑) ประเด็น “เรื่องสาคัญในการตรวจสอบ”
กล่าวคือ เรื่องเงินสมทบค้างรับและลูกหนี้เช็คขัดข้อง มีโอกาสได้รับคืนน้อย หรือน่าจะเป็นหนี้สูญ มีผลต่อ
ผลประกอบการและโอกาสการนาเงินไปหารายได้เพิ่มให้กับกองทุน หากกองทุนไม่มีแนวทางบริหารจัดการ
ที่ชัดเจน ถูกต้อง เหมาะสม และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินตั้งข้อสังเกตในประเด็น “เรื่องสาคัญในการ
ตรวจสอบ” ไว้ในหน้างบของกองทุนทุกปี อาจมีผลต่อความน่า เชื่อถือของรายงานการเงินประจาปี ได้
๒) ประเด็นเกี่ยวข้องงบแสดงฐานะการเงิน – งบดุล ซึ่งพบว่า หากพิจารณาอัตราการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์
สุท ธิร วม/ส่ว นทุน พบว่า เพิ ่ม ขึ ้น จากปี ๒๕๖๐ เพีย ง ๑๒,๕๓๔ ล้า นบาท หรือ ร้อ ยละ ๒ เท่า นั ้น
(มาจากอัตราการเพิ่มขึ้นของภาระหนี้สินมากกว่ายอดสินทรัพย์) และ ๓) ประเด็นเกี่ยวข้องกับงบผลการ
ด าเนิ น งาน - งบก าไรขาดทุ น แม้ ว่ า ภาพรวมสามารถบริ ห ารจั ด การได้ สู ง กว่ า ค่ า ใช้ จ่ า ย แต่ ก็ พ บว่ า
ความสามารถในการทากาไรสุทธิลดลง ขณะที่รายจ่ายมีแนวโน้มเติบโตในทิศทางสูงกว่าการเพิ่มขึ้นของรายได้
และมีการบันทึกยอดขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการลงทุนซึ่งไม่พบรายการในปีที่ผ่านมา จึงเห็นว่า กองทุน
ควรพิจารณาลงทุนในรูปแบบอื่นที่มีความมั่นคงและผลตอบแทนสูงกว่านี้ ที่ ได้รับผลตอบแทนต่อการลงทุน
เพียงร้อยละ ๑.๔๗ เช่น ตั้งธนาคารหรือโรงพยาบาลแรงงาน เป็นต้น
ภายหลังจากคณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปราย โดยมีสมาชิกอภิปรายแสดงความเห็น ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารจัดการกองทุน ควรปรับรูปแบบการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนต่อการลงทุน
ที่สูงขึ้น โดยอย่างน้อยต้องมีอัตราสูงกว่า เงิ นเฟ้อและดอกเบี้ยเงินฝากประจา เพื่อให้เพีย งพอต่อภาระ
ค่าใช้จ่ายของกองทุนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะหนี้สินประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ และหากมีการลงทุน
โดยการสร้างโรงพยาบาลหรือธนาคารแรงงาน ควรทบทวนข้อดี ข้อเสียของการดาเนินการให้รอบคอบ
การปฏิรูประบบประกันสังคม ควรแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ โดยขยายอายุ
เกษียณของผู้ประกันตน ปรับอัตราค่าจ้างขั้นสูงที่ใช้เป็นฐานในการคานวณเงินสมทบ เพิ่มอัตราเงินสมทบ
ให้กองทุนเป็นนิติบุคคลเพื่อให้มีผู้บริหารมืออาชีพ บริหารกองทุน ให้มีประมวลกฎหมายว่าด้วยสวัสดิการ
ของผู้ใช้แรงงานเพื่อรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน ขยายอายุของผู้มีสิทธิได้รับเงินบานาญชราภาพ
เพิ่มอัตราเงินสมทบเข้ากองทุนทั้งจากรัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกันตน นอกจากนี้ การจัดทารายงานในปีถัดไป
ควรมีรายละเอียดการลงทุนในโครงการทางสังคมเพื่อประโยชน์ทางอ้อมแก่ผู้ประกันตนด้วย ควรแสดงที่มาที่ไป

๑๐
ของการเพิ่มลดตัวเลขในรายงาน และควรมุ่งเน้นการรายงานที่แสดงผลสัมฤทธิ์มากกว่าการรายงานที่แสดง
ตัวเลขทางบัญชี
หลังจากการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภา ผู้แทนสานักงานประกันสังคม ได้ตอบชี้แจง
สรุปได้ว่า การบริหารจัดการกองทุนดาเนินการโดยกองบริหารการลงทุน ซึ่งมีผู้บริหารที่เป็นมืออาชีพทั้งจาก
สานักงานประกันสังคมและผู้บริหารจากภายนอก การบริหารจัดการกองทุน ได้จัดทาสัดส่วนการลงทุน
เชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับภาระรายจ่ายในอนาคต และความผันผวนในระยะสั้น โดยสาเหตุหลักที่ ทาให้
ผลตอบแทนการลงทุนของกองทุนลดลงมาที่ ๑.๔๗ เป็นเพราะอัตราการลงทุนในตลาดหุ้นที่ลดลง อย่างไรก็ดี
ได้มีการศึกษาเพื่อปรับรูปแบบกองทุนให้มีความเป็น อิสระมากขึ้น และเมื่อมีข้อจากัดในการลงทุนลดลง
ก็ น่ า จะสร้ า งผลตอบแทนให้ กับ กองทุ น มากขึ้ น นอกจากนี้ ได้ มี ม าตรการควบคุ ม ติ ด ตามหนี้ ค้ า งแล้ ว
ส่วนประเด็นการแก้ไขกฎหมายประกันสังคมนั้น อยู่ระหว่างดาเนินการภายในกระทรวงซึ่งจะมีการปรับปรุง
เรื่องสิทธิได้รับเงินบานาญชราภาพ จากเดิมกาหนดไว้ที่อายุ ๕๕ ปี เป็น ๖๐ ปี โดยใช้กับผู้ประกันตน
รายใหม่ เ ท่ า นั้ น ให้ เ พิ่ ม อั ต ราเงิ น สมทบ และปรั บ ค่ า จ้ า งขั้ น สู ง ที่ ใ ช้ เ ป็ นฐานในการค านวณเงิ น สมทบ
จาก ๑๕,๐๐๐ บาท เป็น ๒๐,๐๐๐ บาท
ที่ประชุมพิจารณารับทราบ
(๗) เรื่องอื่น ๆ

จานวน ๑ เรื่อง

- ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร และการ
โทรคมนาคม แทนตาแหน่งที่ว่าง
ผลการพิจารณา
เนื่ อ งจากคณะกรรมาธิ ก ารการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การสื่ อ สาร และการ
โทรคมนาคมวุฒิสภา ว่างลง ๓ ตาแหน่ง ที่ประชุมจึงมีมติตั้ง นางประภาศรี สุฉันทบุตร เป็นกรรมาธิการ
แทนตาแหน่งที่ว่าง ตามที่ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ประธานกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การสื่อสาร และการโทรคมนาคมวุฒิสภา เสนอ
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๒๐ นาฬิกา

สานักการประชุม
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

