สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

โดย สำนักกำรประชุม สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓ เวลำ ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ
(เกียกกำย) ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ
ครั้งที่ ๙ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง
และนำยศุภชัย สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม
เมื่อ ครบองค์ประชุม แล้ ว ประธำนของที่ป ระชุ มได้ เปิ ด ประชุม และดำเนิน กำรประชุ ม
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

จานวน ๓ เรื่อง

ประธำนได้แจ้งเรื่องที่ไม่ปรำกฏในระเบียบวำระกำรประชุม จำนวน ๓ เรื่อง ดังนี้
๑. รับทรำบพระบรมรำชโองกำรประกำศแต่งตั้งสมำชิกวุฒิสภำ
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั
มีพระบรมรำชโองกำรโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นำยประสิทธิ์ ปทุมำรักษ์ เป็นสมำชิกวุฒิสภำ
แทนตำแหน่งที่ว่ำง ตำมมำตรำ ๒๖๙ รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๓
หลังจำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้กล่ำวเชิญนำยประสิทธิ์ ปทุมำรักษ์ กล่ำวคำปฏิญำณตน
ก่อนเข้ำรับหน้ำที่ ตำมมำตรำ ๑๑๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย
๒. เหตุขัดข้องที่ไม่อำจบรรจุกระทู้ถำมเป็นหนังสือเข้ำระเบียบวำระกำรประชุม ได้ภำยใน
กำหนดเวลำ ๑๕ วัน ตำมข้อบังคับ ฯ ข้อ ๑๖๐ จำนวน ๒ กระทู้ ดังนี้
๑) กระทู้ถำม เรื่อง ควำมปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลในระบบปฏิบัติกำร “ไทยชนะ”
(นำยอำพล จินดำวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถำม ถำมนำยกรัฐมนตรี)
๒) กระทู้ถำม เรื่อง กำรเตรียมกำรเลือกตั้งสมำชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น (นำยเฉลิมชัย
เฟื่องคอน เป็นผู้ตั้งถำม ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย)

-๒๓. ที่ประชุมวุฒิสภำจะมีกำรพิจำรณำรำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ
ประจำปี ๒๕๖๒ และรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญ (เดือนตุลำคม – ธันวำคม ๒๕๖๒) ในวันที่ ๒๙ และ ๓๐ มิถุนำยน ๒๕๖๓ และรำยงำน
สรุปผลกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๓ และ ๑๔ กรกฎำคม ๒๕๖๓
ท่ำนสมำชิกที่ประสงค์จะอภิปรำยสำมำรถยื่นแบบแสดงควำมจำนงในกำรขออภิปรำย
ได้ที่ฝ่ำยเลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรัดกำรปฏิรูปประเทศ (ตสร.) ในวันที่ ๒๒
และ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓ ที่หน้ำห้องประชุมใหญ่วุฒิสภำ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ นำฬิกำ เป็นต้นไป จนถึงเวลำ
เลิกประชุม
ที่ประชุมรับทราบ
(๒) รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา
จานวน ๓ ครั้ง
ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคำรที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓ และ
ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๓
ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๓ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข
(๓) กระทู้ถาม
๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ

จานวน ๓ เรื่อง

๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การจัดทากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์ วิถีชีวิต
กลุ่มชาติพันธุ์ (นายอาพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
ผลการพิจารณา
เนื่อ งจำกตำมกำหนดวัน และเวลำดัง กล่ำ ว รัฐ มนตรีว่ำ กำรกระทรวงวัฒ นธรรม
(นำยอิทธิพล คุณปลื้ม ) ผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำม ติดภำรกิจสำคัญที่ได้นัดหมำยเป็นกำร
ล่วงหน้ำแล้ว ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมในวันนี้ และขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมไปตอบในวันจันทร์ที่ ๒๙
มิถุนำยน ๒๕๖๓

-๓๓.๑.๒ กระทู้ถ าม เรื่อ ง ขอให้ย กระดับ นกนางแอ่น ที่ทารัง ในสิ่ง ปลูก สร้า ง
บ้ า นรั ง นกนางแอ่ น เป็ น สั ต ว์ เ ศรษฐกิ จ ของเกษตรกรและให้ ภ าคธุ ร กิ จ สามารถจาหน่ า ย
รังนกนางแอ่น ส่งออกตลาดต่างประเทศได้อย่างเสรีเ พื่อนาเงิน รายได้เ ข้ามาฟื้น ฟูประเทศ
หลังการระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-๑๙ (นายสวัสดิ์ สมัครพงศ์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม)
ผลการพิจารณา
เนื่องจำกตำมกำหนดวันและเวลำดังกล่ำว รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (นำยวรำวุธ ศิลปอำชำ) ผู้ถูกตั้งกระทู้ถำม ติดภำรกิจที่ได้มีกำรนัดหมำยไว้ล่วงหน้ำ
ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมในวันนี้ และขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมไปตอบในวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎำคม ๒๕๖๓

๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การช่วยเหลือ เยียวยา ผู้ประกันตน กรณีการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
ผลการพิจารณา
ด้วยกองทุนประกันสังคมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนใช้จ่ำยให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์
ทดแทน ในกรณีประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภำพ กรณีตำย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเครำะห์บุตร
กรณีชรำภำพ และกรณีว่ำงงำน ปัจจุบันมีเงินกองทุนประกันสังคม จำนวน ๒,๐๓๒,๘๔๑ ล้ำนบำท
และรัฐบำลยังคงค้ำงจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคมอีก ประมำณ ๑๐๗,๐๐๐ ล้ำนบำท ในส่วน
สถำนะเงินกองทุนเพื่อกำรจ่ำยประโยชน์ทดแทนกรณีว่ำงงำน มีวงเงินรวมทั้งสิ้น ๑๖๔,๐๐๐ ล้ำนบำท
สำหรับสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 นั้น มีผู้ประกันตนมำลงทะเบียน
เป็นผู้ว่ำงงำนจำนวน ๑,๑๗๗,๘๔๑ คน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ควำมเห็นชอบ ช่วยเหลือ เยียวยำ
ผู้ประกันตน จำกประเด็นกำรช่วยเหลือ เยียวยำ ชดเชย ให้กับผู้ประกันตนดังกล่ำว ทำให้ต้องมีกำรใช้
เงินกองทุนกำรว่ำงงำนเพิ่มมำกขึ้น จึงเกรงว่ำจะไม่เพียงพอและถูกใช้จนหมด ขอเรียนถำมว่ำ รัฐบำล
ได้นำเงินกองทุนประกันสังคมไปลงทุนเพื่อหำผลประโยชน์อย่ำงไรบ้ำง และปัจจุบันมีเงินสดจำนวนเท่ำใด
เพียงพอจ่ำยผู้ประกันตนกรณีว่ำงงำนหรือไม่และมีแนวทำงหรือ มำตรกำรระยะยำวในกำรบริห ำร
กองทุนประกัน สังคมอย่ำงไรเพื่อให้เงิน ในกองทุนกรณี ว่ำงงำนมีเพียงพอต่อกำรช่วยเหลือ เยียวยำ
ผู้ว่ำงงำน อีกทั้งกรณีรัฐบำลค้ำงจ่ำยเงินสมทบเข้ำกองทุนประกันสังคมเหตุใดรัฐบำลไม่ปฏิบัติให้เป็นไป
ตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มำตรำ ๔๖ รวมถึงกรณีมีคำสั่งห้ำมบริษัท ห้ำงร้ำน

-๔และสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงในระบบประกันสังคมดำเนินธุรกิจบำงประเภท จนก่อให้เกิดกำรว่ำงงำนขึ้น
อย่ำงมำกมำยทั่วประเทศ จะมีนโยบำยที่จะจัดสรรเงินอุดหนุนให้กับกองทุนประกันสังคมเพื่อนำไปช่วยเหลือ
เยียวยำผู้ประกันตนหรือไม่อย่ำงไร
หม่อมรำชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงแรงงำน ผู้ได้รั บมอบหมำย
ให้ตอบกระทู้ถำม ตอบชี้แจงว่ำ เงินกองทุนประกันสังคมแบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ส่วนแรก กำรลงทุนในหลักทรัพย์
ที่มีควำมมั่นคงสูง เช่น พันธบัตรรัฐบำล พันธบัตรธนำคำรแห่งประเทศไทยฯ จำนวน ๑,๖๗๑,๑๗๖ ล้ำนบำท
คิด เป็น ร้อ ยละ ๘๒ ของเงิน กองทุน ส่ว นที ่ส อง กำรลงทุน ในหลัก ทรัพ ย์ที่ม ีค วำมเสี่ย งปกติที ่มี
ผลตอบแทนสูงกว่ำ เช่น หุ้นสำมัญ หน่วยลงทุนในหุ้นต่ำงประเทศ หน่วยลงทุน ในอสังหำริมทรัพย์ฯ
จำนวน ๓๖๑,๖๖๕ ร้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของเงินกองทุน กำรลงทุนดังกล่ำวเป็นไปตำมระเบียบ
ว่ำด้วยกำรจัดหำผลประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมกำรประกันสังคมกำหนด โดยให้ลงทุนในหลักทรัพย์มั่นคงสูง
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ และหลักทรัพย์ที่มีควำมเสี่ยง ไม่เกินร้อยละ ๔๐ สำหรับกำรสำรองเงินสด
เพื่อ จ่ำยกรณีว่ำงงำน ปัจจุบันสำนักงำนประกันสังคมได้ดำเนินกำรจ่ำยสิทธิประโยชน์ กรณีว่ำงงำนจำก
COVID - 19 ไปแล้ว ๑.๖ ล้ำนครั้ง จำนวน ๗๖๖,๒๔๒ คน เป็นเงินกว่ำ ๙.๖ พันล้ำนบำท และได้สำรอง
สภำพคล่องไว้รอกำรจ่ำยเงินอีก ๔๐,๐๐๐ ล้ำนบำท ซึ่งคำดกำรณ์ว่ำจะเพียงพอต่อกำรจ่ำยเงินกรณีว่ำงงำน
สำหรับกำรบริหำรเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนกรณีว่ำงงำน สำนักงำนประกันสังคมได้มีแนวทำง
ในกำรบริห ำรเงิน ลงทุน ที่ไ ด้รับผลตอบแทนกำรลงทุนเพิ่มขึ้น อย่ำ งต่อเนื่องมำโดยตลอด สำมำรถ
รองรับกำรว่ำงงำนที่อำจเพิ่มขึ้นในอนำคต และมีคณะกรรมกำรติดตำมกำรเบิกสิทธิประโยชน์อย่ำง
ใกล้ชิดและเตรียมสภำพคล่องให้เพียงพอ กรณีรัฐบำลค้ำงจ่ำยเงินสมทบเดิมไม่มีกฎหมำยกำหนดให้
รัฐบำลต้องตั้งงบประมำณให้ครบถ้วนและกำรที่รัฐบำลติดหนี้กองทุนไม่มีกฎหมำยกำหนดให้ ต้องเสีย
ดอกเบี้ยและทุกรัฐบำลมีภำระในกำรตั้งงบประมำณ กำรตั้งงบประมำณเพื่อกำรนี้จึงไม่ครบถ้วนเป็นส่วนใหญ่
ปัจจุบันมีพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้รัฐบำลต้องส่งเงินเข้ำ
สมทบหรือชดเชย ตำมเวลำที่กฎหมำยกำหนด รัฐบำลได้ดำเนินกำรและตั้งงบประมำณปี พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวน ๑๒,๕๖๒ บำท ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓,๗๘๐ ล้ำนบำท เพื่อชำระหนี้เก่ำ และได้จัดสรรเงินกู้ ๑ ล้ำนบำท
โดย ๕๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท เป็นสินเชื่อตำมระบบ ธปท. และ ๔๐๐,๐๐๐ ล้ำนบำท ในรูปของทุนรักษำเสถียรภำพ
ตรำสำรหนี้ และมีกำรพัฒนำรูปแบบกำรเงิน ที่กระทรวงแรงงำนมีอยู่ และอำจจะจัดเพิ่ม นอกจำกนี้
ได้พิจำรณำเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ซึ่งมีพัฒนำกำรอยู่มำก เช่น ประเทศไต้หวันรับแรงงำนไทยแล้ว โดยให้เข้ำ
state quarantine ๑๔ วันที่ไต้หวัน ซึ่งแม้จะเป็นภำระแก่แรงงำน แต่ทำให้เริ่มหำรำยได้ได้ระดับหนึ่ง
และรัฐบำลมีกำรตั้งงบประมำณเพื่อชำระหนี้กองทุนประกันสังคมแล้วและยังมีกำรตั้งงบประมำณเพิ่มเติม
โดยตั้งเป้ำหมำยว่ำภำยใน ๕ ถึง ๘ ปีจะชำระหนี้กองทุนประกันสังคมได้หมด

-๕๓.๒ กระทูถ้ ามด้วยวาจา

จานวน ๓ เรื่อง

๓.๒.๑ กระทู้ ถ าม เรื่ อง ปั ญ หาการจั ด สรรอั ต ราก าลั ง ต าแหน่ ง ข้ า ราชการ
สาธารณสุข ๔๕,๖๘๔ ตาแหน่ง (นายเจตน์ ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
ผลการพิจารณา
เนื่องจำกรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำม
มีกำหนดกำรตรวจเยี่ยมเพื่อติดตำมงำนสำธำรณสุข และมอบนโยบำยในพื้น ในกำรควบคุมสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID – 19) ณ โรงพยำบำลกระบี่ อำเภอเมือง
จังหวัดกระบี่ โรงพยำบำลพังงำ อำเภอเมือง และโรงพยำบำลตะกั่วป่ำ อำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ
ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมด้วยวำจำได้ จึงทำให้กระทู้ถำมดังกล่ำวตกไป ทั้งนี้ หำกสมำชิกยังประสงค์
ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถำมด้วยวำจำ ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจำรณำในครำวถัดไป

๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การรื้อถอนโบราณสถาน “บ้านบอมเบย์เบอร์ม่า” ที่จังหวัดแพร่
(นายคานูณ สิทธิสมาน เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
ผลการพิจารณา
จำกกรณีปัญหำกำรรื้อถอนโบรำณสถำน “บ้ำนบอมเบย์เบอร์ม่ำ ” ซึ่งเป็นอำคำรไม้
อำยุรำว ๑๒๐ - ๑๓๐ ปี และใช้เป็นอำคำรศูนย์เรียนรู้กำรป่ำไม้ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ นั้น ปัจจุบัน
มีหลำยหน่วยงำนรำชกำรใช้สถำนที่เชิงโบรำณสถำนเป็นสถำนที่ทำกำรจำนวนมำก และมีกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพอำคำรจำกเดิม กำรรื้อถอนดังกล่ำวเป็น กำรกระทำควำมผิดตำมกฎหมำยอย่ำงชัดแจ้ง มีโทษ
ทำงอำญำ โดยตำมมำตรำ ๔ ส่วนบทนิยำม “โบรำณสถำน” ของพระรำชบัญญัติโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ
ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ ถือว่ำอำคำรแห่งนี้
เป็นโบรำณสถำน ซึ่งกำรดำเนินกำรที่ถูกต้องตำมกฎหมำยต้องขออนุญำตต่อกรมศิลปำกร ประกอบกับ
ต้อ งทำตำมเงื่อ นไขต่ ำ ง ๆ ที่กำหนดไว้ และหำกไม่ดำเนิน กำรจะมีโทษทำงอำญำ ในกรณีอำคำร
“บ้ำ นบอมเบย์เบอร์ม่ำ” นี้ จำกกำรประชุมร่วมกันของหน่วยรำชกำรและภำคประชำชน จะเห็นได้ว่ำ
กำรซ่อมแซม กำรรื้ออำคำรไม่ได้กระทำตำมหลักวิชำกำรอนุรักษ์ซ่อมแซม ขอเรียนถำมว่ำ กำรรื้อถอน
โบรำณสถำน “บ้ำนบอมเบย์ เบอร์ม่ำ ” เป็น กำรกระทำผิด ตำมกฎหมำยหรือไม่ และกำรซ่อมแซม

-๖ให้ เหมือนเดิม หรือใกล้เคียงเดิมให้มำกที่สุดจะดำเนินกำรอย่ำงไร และจะใช้งบประมำณส่วนไหน อีกทั้ง
ผู้ใดจะเป็นผู้รับผิดชอบ และจำกบทเรียนนี้จะมีกำรดำเนินกำรอย่ำงไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีก ในส่วน
ของวุ ฒิ สภำนั้ น คณะกรรมำธิ กำรสำมั ญวุ ฒิ สภำชุด ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ กรณี ดัง กล่ำ ว คงรับ ด ำเนิ นกำร
สอบสวนต่อไป นอกจำกนี้ ขอเสนอให้นำเรื่องนี้เข้ำสู่คณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะดำเนินกำรอย่ำงเป็นระบบ
ในเรื่องที่เกี่ยวกับอำคำร ที่มีลักษณะโบรำณสถำนตำมสภำพ ที่อยู่ในกำรครอบครองหน่วยงำนรำชกำรต่ำง ๆ
นำยวรำวุธ ศิลปอำชำ รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำม ตอบชี้แจงว่ำ กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมขอแสดง
ควำมเสียใจและขอโทษไปยังประชำชนจังหวัดแพร่และประชำชนที่รักในโบรำณสถำนต่อเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น
ทั้งนี้ อำคำรแห่งนี้ตั้งขึ้นมำตั้งแต่ปีประมำณ พ.ศ. ๒๔๓๒ และปี ๒๕๔๕ โอนมำอยู่ภำยใต้กรมอุทยำนแห่งชำติ
สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช ต่อมำมีแนวคิดจะบูรณะและซ่อมแซมให้ดีขึ้น โดยได้งบประมำณในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับควำมผิดพลำดที่เกิดขึ้น เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ไม่ได้คำนึงถึงประชำชน และกำรมีส่วนร่วมของ
ประชำชนในพื้นที่ ขณะนี้กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุ์พืช ได้ตั้งกรรมกำรสอบสวน พร้อมทั้งได้ย้ำย
หัวหน้ำสวนรุกขชำติเชตวันออกนอกพื้นที่ไปแล้ว หำกในกระบวนกำรสอบสวนพบผู้ใดกระทำควำมผิด
โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ขอให้คำมั่นว่ำจะไม่มีกำรปกป้องผู้กระทำควำมผิด อย่ำงแน่นอน ในส่วน
ควำมเสียหำยที่เกิ ดขึ้นกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำและพันธุพืช จะรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในกำร
เยียวยำเพื่อบูรณะอำคำรดังกล่ำว และจะประสำนงำนกับทุกหน่วยงำนเพื่อขอคำแนะนำจำกผู้เชี่ยวชำญ
ในกำรดำเนินกำร และต้องมีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอย่ำงใกล้ชิด ส่วนที่มี
กำรรื้อถอนมำแล้วจะมีกำรดูแลอย่ำงเข้มงวดเพื่อป้องกันเหตุต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้น หำกใครมีข้อมูลว่ำ
มีกำรนำไม้ไปขำยขอให้แจ้งมำจะดำเนินกำรให้ถึงที่สุด สำหรับอำคำรเก่ำอื่น ๆ อำทิ อำคำรในพื้นที่ของ
กรมป่ำไม้ ได้กำชับในทุก ๆ พื้นที่ที่มีอำคำรเก่ำว่ำหำกจะมีกำรซ่อมแซมหรือบูรณะ ต้องมีกำรประชุมร่วมกัน
ของภำคเอกชนและประชำชนในพื้นที่ ถึงควำมต้องกำรและวิธีกำรซ่อมแซม เมื่อได้แนวทำงร่วมกันแล้ว
จึงจะพิจำรณำดำเนินกำร

๓.๒.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนอาสาสมัคร เกษตร
ประจาหมู่บ้าน (นายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี)
ผลการพิจารณา
เนื่องจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำม
ติดภำรกิจที่ได้นัดหมำยไว้ล่วงหน้ ำแล้ว ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมด้วยวำจำได้ จึงทำให้กระทู้ถำม
ดังกล่ำวตกไป ทั้งนี้ หำกสมำชิกยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถำมด้วยวำจำ ก็ให้เสนอใหม่เพื่อให้พิจำรณำ
ในครำวถัดไป

-๗เรื่องด่วน

จานวน ๑

เรื่อง

- ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
(วุฒิสภำจะต้องพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบภำยใน ๒๐ วัน นับแต่วันที่ ๑๙
มิถุนำยน ๒๕๖๓ ตำมรัฐธรรมนูญ มำตรำ ๑๔๓)
ผลการพิจารณา
ในกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. .... ของวุฒิสภำ
มีนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง และนายประยงค์ ตั้งเจริญ รองผู้อำนวยกำร
สำนักงบประมำณเข้ำร่วมประชุมเพื่อชี้แจงประกอบกำรพิจำรณำ ในกำรนี้ เลขำธิกำรวุฒิสภำได้นำเสนอ
บันทึกหลักกำรและเหตุผลของร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. .... ต่อที่ประชุม นำยอุตตม
สำวนำยน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ได้นำเสนอสำระสำคัญของร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว
สรุปได้ว่ำ รัฐบำลได้ใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยงบกลำง รำยกำรเงินสำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อ ดำเนินกำรแก้ไขปัญหำเร่งด่วนเพื่อบรรเทำผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙
ซึ่งเป็นภัยพิบัติสำธำรณะร้ำยแรงส่งผลกระทบอย่ำงเฉียบพลันต่อประชำชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศ
รวมทั้งปัญหำจำกภัยพิบัติ ภัยแล้ง อุทกภัย และกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอื่น ส่งผลให้งบประมำณ
รำยจ่ำยงบกลำง รำยกำรเงินสำรองจ่ำยดังกล่ำวไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องโอนงบประมำณรำยจ่ำยที่หน่วย
รับงบประมำณได้รับจัดสรรตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓
บำงรำยกำร จำนวนทั้งสิ้น ๘๘,๔๕๒,๕๙๗,๙๐๐ บำท ไปตั้งไว้เป็นงบประมำณรำยจ่ำยงบกลำง รำยกำร
เงินสำรองจ่ำยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นดังกล่ำว อันจะเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรแก้ไขปัญหำและเยียวยำ
ผู้ไ ด้รับผลกระทบจำกกำรระบำดของโรคติด เชื้อ ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ และปัญหำภัยพิบัติ ภัยแล้ ง
อุทกภัยที่อำจเกิดขึ้นในช่วงปลำยปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นอื่น
โดยร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑
มำตรำ ๓๕ (๑)
จำกนั้น ประธำนคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณ
รำยจ่ำย พ.ศ. .... (พลเอก ชำตอุดม ติตถะสิริ) ได้เสนอรำยงำนผลกำรพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติ
โอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. .... ต่อที่ประชุม โดยสรุปได้ว่ำ กำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยตำมร่ำงพระรำชบัญญัติ
โอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. .... เป็นกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยของหน่วยรับงบประมำณ (Function)
งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร (Agenda) และงบประมำณรำยจ่ำยเพื่อกำรชำระหนี้ภำครัฐ (รำยจ่ำยชำระคืน
ต้นเงินกู้) ซึ่งไม่รวมถึงงบประมำณของหน่วยงำนของรัฐสภำ หน่วยงำนของศำล องค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ

-๘องค์กรอัยกำร องค์กำรมหำชน หน่วยงำนในกำกับของรัฐ ทุนหมุนเวียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ได้เสนอวงเงินปรับโอนเข้ำสู่กระบวนกำรจัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว เนื่องจำกเป็นงบประมำณ
ในลักษณะเป็นเงินอุดหนุนและได้เบิกจ่ำยเงินจำกคลังไปเป็นเงิน ทรัพย์สินหรือเป็นรำยได้ของหน่วยรับ
งบประมำณแล้ว ผู้อำนวยกำรสำนักงบประมำณไม่สำมำรถลดเงินจัดสรรของหน่วยรับงบประมำณดังกล่ำว
ที่ได้เบิกจ่ำยเงินจำกคลังแล้วได้ เพรำะไม่มีเงินจัดสรรที่จะให้ลดได้ อีกทั้งไม่สำมำรถดำเนินกำรในลักษณะ
เงินเบิกเกินส่งคืนได้ แม้ว่ำหน่วยงำนดังกล่ำวจะสมัครใจส่งคืนเงินก็ตำม เนื่องจำกวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้ง
หน่วยงำนและกฎหมำยจัดตั้งหน่วยงำนดังกล่ำวไม่ได้วำงหลักกำรเรื่องเงินเบิกเกินส่งคืนเอำไว้เป็นหลักทั่วไป
กำรส่งเงินคืนจึงต้องพิจำรณำให้สอดคล้องกับระเบียบภำยในของหน่วยงำนดังกล่ำว รวมทั้งต้องตรวจสอบ
ยืนยันให้แน่ชัดว่ำเป็นงบประมำณที่ไม่ได้จ่ำยหรือจ่ำยไม่หมด ซึ่งจะทำให้กำรเสนอร่ำงพระรำชบัญญัติดังกล่ำว
ใช้เวลำมำกอำจจะไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ที่มีควำมเร่งด่วน คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญจึงเห็นว่ำ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องควรพิจำรณำจัดทำกฎหมำย ระเบียบ หรือกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อรองรับกำรดำเนินกำร
โอนงบประมำณ หรือใช้กลไกกำรอนุมัติเงินจัดสรรให้หน่วยงำนตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณในแต่ละช่วงเวลำ เพื่อให้กำรบริหำรงบประมำณแผ่นดินสำมำรถรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน
หรือจำเป็นได้อย่ำงเหมำะสม
กำรปรับโอนงบประมำณอำจจะส่งผลกระทบต่อเป้ำหมำยตำมยุทธศำสตร์ชำติและ
แผนกำรปฏิรูปประเทศในระยะยำว แต่ในภำพรวมถือเป็นกำรแสดงออกถึงควำมร่วมมือของหน่วยงำนภำครัฐ
ในกำรนำเงินไปใช้เพื่อกำรช่วยเหลือประชำชนและผู้ประกอบกำรในภำวะวิกฤต และเป็นโอกำสที่ดีที่หน่วยงำน
ภำครัฐจะได้ทบทวนแนวทำงกำรบริหำรงำนเพื่อใช้งบประมำณและทรัพยำกรภำครัฐที่มีอยู่ อย่ำงจำกัด
เกิดประโยชน์สูงสุด และคำนึงถึงประชำชนเป็นลำดับแรก อย่ำงไรก็ตำม ควรมีมำตรกำรรองรับเพื่อมิให้
ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินกำรตำมภำรกิจของหน่วยรับงบประมำณ เช่น กำรปรับแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
กำรใช้เงินเหลือจ่ำยจำกกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ปรับเป้ำหมำยตัวชี้วัดตำมยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บท
และแผนปฏิรูปประเทศในระยะยำวให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ รัฐบำลควรกำหนดกรอบและแนวทำง
กำรใช้งบประมำณ และเร่งรัดกำรอนุมัติเงินจัดสรรงบประมำณให้หน่วยรับงบประมำณสำมำรถผูกพัน
งบประมำณได้ก่อนสิ้นปีงบประมำณ สำหรับกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยลงทุนที่เป็นรำยกำรผูกพัน
ข้ำมปีงบประมำณ ๒ ปี อำจส่งผลให้หน่วยรับงบประมำณมีงบประมำณไม่เพียงพอ สำนักงบประมำณ
และหน่วยรับงบประมำณควรเตรียมจัดหำแหล่งเงินหรือแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำเพื่อรองรับงบประมำณ
ที่ไม่เพียงพอ และควรพิจำรณำกำหนดทิศทำงหรือแนวทำงกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
เพื่อให้กำรใช้จ่ำยงบประมำณเกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงแท้จริง
เมื่อคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญได้เสนอรำยงำนแล้ว ประธำนวุฒิสภำได้อนุญำตให้สมำชิก
วุฒิสภำอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น มีประเด็นกำรอภิปรำยสรุปได้ ดังนี้

-๙รัฐบำลควรประกำศและแสดงออกถึงท่ำทีที่ชัดเจนในกำรที่จะปรำบปรำมกำรทุจริต
ที่อำจจะเกิดขึ้ นในโครงกำรต่ำง ๆ ที่จะมีกำรนำเงินงบประมำณที่โอนและเงินกู้ไปใช้ รวมทั้งควรให้
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบและดำเนินกำรในโครงกำรต่ำง ๆ อย่ำงเป็นรูปธรรม
รัฐบำลควรให้ควำมสำคัญในกำรรับฟังควำมคิดเห็นตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ
ในร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. .... ซึ่งเป็นกฎหมำยที่มีควำมสำคัญมำก ในช่องทำงอื่น ๆ ด้วย
ไม่ควรรับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนทำงเว็บไซต์ของสำนักงบประมำณเพียง ๑๕ วันและเพียงช่องทำงเดียว
ซึ่งจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญ มีประชำชนแสดงควำมคิดเห็นว่ำไม่ควรตัด
โอนงบประมำณด้ำนกำรสำธำรณสุข ซึ่งเป็นงบก่อสร้ำงอำคำรผู้ป่วย เพรำะจะกระทบต่อกำรให้บริกำร
ด้ำนสุขภำพแก่ประชำชนเป็นจำนวนมำก
กำรตัดงบประมำณเพื่อนำมำโอนตำมร่ำงพระรำชบัญญัตินี้ โดยกำรตัด งบประมำณ
ในส่ว นที่เป็น งบเพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรขับเคลื่อนซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ในแผนงำนบูรณำกำรและ
แผนงำนบริหำร อำจส่งผลต่อกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปประเทศและกำรดำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ
อีกทั้งยังกระทบต่อกำรดำเนินโครงกำรต่ำง ๆ เช่น โครงกำรยกระดับคุณภำพข้ำวหอมมะลิออร์แกนิค
กำรโอนงบประมำณของกระทรวงศึกษำในส่วนก่อสร้ำงอำคำรเรียนจะส่งผลกระทบต่อนักเรียนซึ่งอำคำรเรียน
ถูกรื้อแล้วแต่ไม่สำมำรถสร้ำงอำคำรเรียนทดแทนได้ทัน ดังนั้น กำรโอนงบประมำณของส่วนรำชกำรใด
รัฐบำลควรต้องพิจำรณำอย่ำงรอบคอบและรอบด้ำน แยกแต่ละหน่วยงำน แต่ละโครงกำร เพื่อกำรปรับ
โอนงบประมำณที่ทั่วถึง เป็นธรรม และเท่ำเทียม โดยจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินกำรของหน่วยรับ
งบประมำณที่ถูกโอนงบประมำณจนเกิดควำมเสียหำยต่อรำชกำร ทั้งนี้ งบประมำณในส่วนที่โอนมำนี้
ควรนำไปใช้เพื่อกำรฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศตั้งแต่ในระดับท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรจ้ำงงำน และกำรลงทุน
เพื่อโครงสร้ำงพื้นฐำน อีกทั้งต้องใช้จ่ำยเงินแบบบู รณำกำรสู่เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ มีควำมโปร่งใส
และตรวจสอบได้ อย่ำงไรก็ตำม งบประมำณของส่วนรำชกำรที่ถูกตัดโอนมำตำมร่ำงพระรำชบัญญัติ
โอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. .... ฉบับนี้ รัฐบำลควรพิจำรณำจัดสรรคืนให้ส่วนรำชกำรเพื่อให้สำมำรถ
ดำเนินกำรตำมโครงกำรเดิมในปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ได้ต่อไป และมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบำลว่ำควรมี
กำรบูรณำกำรข้อมูลประชำชนในกลุ่มต่ำง ๆ ที่รัฐบำลจะต้องให้กำรช่วยเหลือเพื่อนำไปใช้เป็นฐำนข้อมูล
สำคัญของรัฐบำล สำหรับกำรช่วยเหลือเยียวยำประชำชนที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ กลุ่มผู้ประกันตน
ผู้ถือบัตรสวัสดิกำรแห่งรัฐ ประชำชนกลุ่มเปรำะบำง เป็นต้น
รัฐบำลควรตรวจสอบว่ำนอกจำกเงินงบประมำณที่ได้โอนตำมร่ำงพระรำชบัญญัตินี้แล้ว
ในปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีเงินนอกงบประมำณในรูปแบบของเงินอุดหนุนเหลืออยู่มำกน้อยเพียงใด
โดยในกำรปรับโอนงบประมำณครั้งนี้มีหน่วยงำนของรัฐสภำ หน่วยงำนของศำล องค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ
องค์กรอัยกำร องค์กำรมหำชน หน่วยงำนในกำกับของรัฐ ทุนหมุนเวียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมัค รใจที่จ ะคืน งบประมำณ แต่ไ ม่ส ำมำรถดำเนิน กำรโอนงบประมำณของหน่ว ยงำนดังกล่ำวได้

- ๑๐ ทั้ ง นี้ เห็ น ว่ ำ ในอนำคตควรแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม กฎหมำยเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงำนสำมำรถดำเนิ น กำรโอนเงิ น
ในลักษณะดังกล่ำวคืนคลังเพื่อนำกลับมำใช้จ่ำยในกำรบริหำรประเทศให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้นต่อไป
รัฐบำลควรจัดเตรียมหำแหล่งเงินหรือแนวทำงกำรแก้ปัญหำงบประมำณที่ไม่เพียงพอ
จำกกำรโอนงบประมำณในครั้งนี้ เพื่อให้กำรจัดสรรเงินให้กับโครงกำรเพื่อกำรก่อสร้ำงโครงสร้ำงพื้นฐำน
ของประเทศมีจำนวนเงินที่เพียงพอ
นายประยงค์ ตั้งเจริญ รองผู้อำนวยกำรสำนักงบประมำณ ได้ตอบชี้แจงประเด็นจำก
กำรอภิปรำยของสมำชิกวุฒิสภำว่ำ รัฐบำลมีหลักเกณฑ์ในกำรจัดทำร่ำงพระรำชบัญญัติ โอนงบประมำณ
รำยจ่ำย พ.ศ. .... โดยพิจำรณำนำรำยจ่ำยที่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ทัน ได้แก่ กำรจัด สัมมนำและกำร
เดิน ทำงไปต่ำงประเทศ ซึ่งส่วนรำชกำรไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้อันเนื่องมำจำกผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำร
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ งบประมำณในส่วนนี้จึงสำมำรถปรับลดลงได้โ ดยไม่ส่ง ผล
กระทบต่อกำรดำเนินกำรของส่ วนรำชกำร สำหรับงบประมำณของกระทรวงสำธำรณสุขในส่วนกำร
ก่อสร้ำงอำคำรผู้ป่วยนั้นไม่ได้หำยไป แต่เป็นกำรปรับลดในส่วนที่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ทันภำยในปีนี้ซึ่ง
หน่วยงำนสำมำรถจัด สรรเงิน เหลือ จ่ำ ยส่ว นอื่น มำใช้ท ดแทนได้ ทั้ง นี ้ หำกส่ว นรำชกำรใดได้ร ับ
ผลกระทบรัฐบำลก็จะดำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ ส่วนข้อห่วงใยเกี่ยวกับกำรลดสัดส่วนกำรชำระคืนต้น
เงินกู้นั้น ได้ชี้แจงว่ำ กำรจัดทำงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รำยจ่ำยงบกลำง
และเงินสำรองจ่ำย ไม่มีกำรเพิ่มเติม ยังคงอยู่ในสัดส่วนเท่ำเดิม ดังนั้น กำรลดกำรชำระคืนต้นเงินกู้ไม่
กระทบต่องบประมำณในปีต่อไป
นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ตอบชี้แจงสรุปสำระสำคัญได้ว่ำ
รัฐบำลได้ดำเนินกำรอยู่ภำยในกรอบวินัยกำรเงินกำรคลัง ทั้งนี้ กำรปรับเปลี่ยนสัดส่วนบำงประกำรนั้น
เนื่องด้วยมีควำมจำเป็นและเพื่อให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ซึ่งในกำรประชุมของคณะกรรมกำรนโยบำย
กำรเงินกำรคลังของรัฐ ได้มีกำรระบุไว้อย่ำงชัดเจนว่ำแม้จะได้ดำเนินกำรปรับเปลี่ยนดังกล่ำว แต่เมื่อ
สถำนกำรณ์ผ่อนคลำยและเวลำเหมำะสม จะพิจำรณำปรับเปลี่ยนสัดส่วนให้สอดรับกับสถำนกำรณ์
ในอนำคตต่อไป รัฐบำลตระหนักถึงควำมสำคัญของเสถียรภำพในระบบเศรษฐกิจ จึงได้ดำเนินกำร
ด้วยควำมรัดกุมและรอบคอบ นอกจำกนี้ รัฐบำลจะใช้มำตรกำรในกำรดำเนินกำรเพื่อเยียวยำ ฟื้นฟู
และกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นโอกำสในกำรจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่เป็นจำนวนมำกให้เป็นระบบและจะนำมำ
วิเครำะห์ เพื่อนำไปใช้ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
ภำยหลังที่สมำชิกอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นเป็นเวลำพอสมควรแล้ว ประธำนวุฒิสภำได้ให้
สมำชิกลงมติว่ำ จะให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย
พ.ศ. .... ซึ่งสภำผู้แทนรำษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
ผลการลงมติปรากฏว่า ที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบ ๒๑๗ คะแนน งดออกเสียง ๓ คะแนน
พร้อมทั้งมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบัญญัติ
โอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. .... เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป

- ๑๑ จำกนั้น นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง ได้กล่ำวขอบคุณที่วุฒิสภำ
ให้ควำมเห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. .... และขอรับควำมคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และข้อห่วงใยของสมำชิกวุฒิสภำไปพิจำรณำดำเนินกำรต่อไป เพื่อให้ประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำร
ใช้จ่ำยเงินงบประมำณมำกที่สุด
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)
จานวน ๑ เรื่อง

- ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑)
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๑๖
มิถุนายน ๒๕๖๓)
ผลการพิจารณา
ในกำรพิจำรณำ ประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบำยกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของที่ประชุมวุฒิสภำ มีผู้แทนจำกสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
เข้ำร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรำยงำนดังกล่ำว โดยนำยพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ กรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน
เป็นผู้นำเสนอนโยบำยกำรตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ต่อที่ประชุม
ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้คณะกรรมำธิกำรกิจกำรองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญฯ
(นำยกล้ำณรงค์ จันทิก ประธำนคณะกรรมำธิกำร) ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญกิจกำรวุฒิสภำได้มีมติ
มอบหมำยให้เป็นผู้พิจำรณำศึกษำ แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
พระรำชกำหนดที่เกี่ยวกับกำรกู้เงินทั้ง ๓ ฉบับ ซึ่งมีวงเงินจำนวนมำกนั้น มีข้อห่วงกังวลว่ำจะมีกำรใช้เงิน
ไปในทำงที่มิชอบ จำกกำรตรวจสอบพบว่ำมีโครงกำรที่เสนอเกินกรอบวัตถุประสงค์ของพระรำชกำหนด
จำนวนมำก ดังนั้น ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดินควรจะกำหนดแนวทำงกำรดำเนินกำรที่ชัดเจนและมีมำตรฐำน
เช่น ให้ตรงวัตถุประสงค์ ให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วม ปรำศจำกผลประโยชน์ขัดกัน เป็นต้น
ข้อสังเกตต่อนโยบำยกำรตรวจเงินแผ่นดินประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กำรกำหนด
นโยบำยยังขำดกำรระบุเจตนำรมณ์ห รือหลักกำร ส่วนใหญ่เป็นนโยบำยที่คล้ำยหรือซ้ำกับ นโยบำย
ระยะยำว ๕ ปี และไม่มีควำมเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ กำรกำหนดนโยบำยจำนวนมำกอำจเป็นไปได้ยำก
ที่ผู้ปฏิบัติจะดำเนินกำรได้ ซึ่งนโยบำยควรจะกำหนดเฉพำะประเด็นสำคัญเร่งด่วน เช่น กำรดำเนินกำร

- ๑๒ ให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ชำติ กำรเร่งรัดและกำรก่อสร้ำงสำนักงำน กำรพัฒนำระบบกำรตรวจสอบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Audit) เป็นต้น และควรส่งนโยบำยดังกล่ำวให้วุฒิสภำทรำบภำยในไตรมำสสุดท้ำย
ของปีงบประมำณ
เมื่อคณะกรรมำธิกำรได้แถลงผลกำรพิจำรณำแล้ว ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำต
ให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำยเกี่ยวกับประกำศคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน โดยสมำชิกวุฒิสภำได้แสดง
ควำมคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่ำ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดให้มี คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินกำหนดนโยบำยประจำปี
และเสนอนโยบำยนั้นต่อวุฒิสภำเพื่อรับทรำบ ถือเป็นกำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่ำง
คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินและวุฒิสภำ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ำย
รวมทั้งประชำชน นอกจำกนี้ พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่ำว มำตรำ ๗๙ กำหนดให้มีกองทุน
เพื่อกำรพัฒนำกำรตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้มีเงินในกำรพัฒนำคนและระบบ โดยมีที่มำของเงิน ส่วนหนึ่ง
และทรัพย์สินส่วนหนึ่งมำจำกค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ จำกกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำน โดยมีกำรออกระเบียบ
รองรับ ซึ่งรวมไปถึงกำรเก็ บค่ำธรรมเนียมจำกค่ำตรวจสอบบัญชีด้วย ซึ่งเป็นกำรขยำยควำมไปจำก
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งได้กำหนดไม่ให้มีกำร
เรียกเก็บค่ำตรวจสอบบัญชีจำกหน่วยรับตรวจ จึงมีประเด็นข้อสงสัยว่ำ กำรกำหนดระเบียบดังกล่ำว
ชอบด้วยกฎหมำยหรือไม่ ถูกต้องตำมหลักธรรมำภิบำลและหลักนิติธรรม เป็นกำรเก็บค่ำธรรมเนียมซ้ำซ้อน
ถู กต้ องตำมหลั กวิ นั ยกำรเงิ นกำรคลั งหรื อไม่ และเงิ นจำกกองทุ นดั งกล่ ำวมี ระเบี ยบกำรตรวจสอบ
กำรใช้จ่ำยภำยในหน่วยงำนอย่ำงไรตำมหลักธรรมำภิบำล
ตำมรัฐธรรมนู ญ แห่งรำชอำณำจักรไทย พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระรำชบั ญญั ติป ระกอบรั ฐธรรมนูญ ว่ำ ด้ว ยกำรตรวจเงิ นแผ่น ดิน พ.ศ. ๒๕๖๑
กำหนดให้สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ออกนโยบำยและกำหนดทิศทำงกำรดำเนินกำรเพื่อผลสัมฤทธิ์
อย่ำงไรก็ดี สำนั กงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินควรกำหนดบทบำทและกำรตรวจสอบตำมรัฐธรรมนู ญ
หลั กเกณฑ์ แ ละมำตรฐำนกำรตรวจตำมพระรำชบั ญญั ติ วินั ย กำรเงิ นกำรคลั งของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตำมควำมเหมำะสมและสถำนกำรณ์ และควรเปิด เผยกำรตรวจสอบกำรเงินต่ำ ง ๆ ต่อสำธำรณะ
ตำมหลักควำมโปร่งใสทำงกำรเงิน
คณะกรรมกำรตรวจเงิ นแผ่นดินและสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินถื อเป็นองค์กรที่ มี
ควำมสำคัญและเป็นองค์กรเดียวตำมรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งอยู่ในตำแหน่งได้ถึงอำยุ ๗๐ ปี
นอกจำกนี้ สำนั กงำนกำรตรวจเงิน แผ่ น ดิน มีกำหนดเป้ำหมำยในกำรตรวจสอบกำรใช้เ งินแผ่นดิ น
ตำมหลักธรรมำภิบำล กำรเปิดเผยข้อมูลควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ของหน่วยรับตรวจ ซึ่งเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
ในกำรรับตรวจ กำรทำให้เป็นระบบออนไลน์ ๒๔ ชั่วโมง ของหน่วยรับตรวจกำรจัดกำรฐำนข้อมูล ฯลฯ
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินต้องดำเนินกำรตรวจสอบกำรใช้งบประมำณอย่ำงเข้มข้นในกำรตรวจสอบ
กำรใช้เงินตำมโครงกำรต่ำงๆ โดยเฉพำะโครงกำรตำมมำตรกำรช่วยเหลือและเยียวยำตำมมำตรกำร COVID - 19

- ๑๓ เพื่อประโยชน์สูงสุดของกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ ซึ่งจำกกำรตรวจสอบพบว่ำมีหลำยโครงกำรที่ไม่เกี่ยวข้อง
โดยขอให้คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินแนะนำ และทักท้วงกำรใช้
จ่ำยงบประมำณดังกล่ำวเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
มำตรำ ๕๗ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน มีควำมสำคัญ
เนื่องจำกเป็นกำรแก้ปัญหำที่ผ่ำนมำในอดีตที่หน่วยรับตรวจท้องถิ่น มีข้อสงสัยสอบถำมมำยังส่วนกลำง
หรือภูมิภำคจะได้รับคำตอบช้ำหรือแตกต่ำงกัน ซึ่งมำตรำ ๕๗ กำหนดให้ตอบภำยใน ๓๐ วัน แต่ปัจจุบัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบำงแห่งยังมีปัญหำเช่นเดิม ดังนั้น สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ควรให้ควำมรู้
แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นกำรสนับสนุนงำนให้เกิดผลสำเร็จได้
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินมีกำรนำเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจทิ ลั มำใช้อย่ำงกว้ำงขวำง
มีทิศทำงและเป้ำหมำยในกำรส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลง
มีกำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิทัลเชื่อมโยงกับภำครัฐที่เกี่ยวข้อง และมีระบบกำรรักษำควำมปลอดภัย
ทั้งนี้ กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและดิจิตอลควรมีกำรนำบัตรประชำชนดิจิตอล หรือดิจิตอล ID มำใช้
ในกระบวนกำรยืนยันตัวบุคคลให้มำกขึ้น ควรสร้ำงระบบจัดเก็บเอกสำรในระบบดิจิตอลให้เป็นตัวอย่ำง
แก่หน่วยงำนภำครัฐในกำรสืบค้นข้อมูลได้อย่ำงรวดเร็ว ควรมีกำรเชื่อมโยงสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
กับหน่วยงำนภำครัฐให้มำกขึ้น เพื่อตอบสนองต่อกำรเป็นรัฐบำลดิจิตอล กำรนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
และดิจิตอลมำใช้จะช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดซื้อกระดำษ ลดพื้นที่หรือค่ำใช้จ่ำยในกำรเช่ำพื้นที่จัดเก็บ
เอกสำรและลดผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อม
นโยบำยกำรตรวจเงินแผ่นดินหำกสำมำรถปฏิบัติได้จะเป็นกำรใช้เงินงบประมำณได้อย่ำงคุ้มค่ำ
อย่ำงไรก็ตำม ประเทศไทยเรำยังมีกำรทุจริตคอรัปชั่น ดังนั้น กำรใช้งบประมำณต้องให้ประชำชนได้รับรู้
รับทรำบ และสำมำรถตรวจสอบได้ ปัญหำจึงอยู่ที่บุคคลแม้จะเขียนนโยบำยที่ดีอย่ำงไรก็ยังมีกำรทุจริต
นโยบำยกำรตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดให้มีกำรใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมำช่วยในกำรตรวจสอบ ควรเชื่อมโยง
กับทุกหน่วยงำนโดยเฉพำะกระทรวงกำรคลังซึ่งข้อมูลเหล่ำนี้ควรเผยแพร่ให้สำธำรณชนได้รับรู้ รับทรำบ
ซึ่งสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินควรทำหน้ำที่วำงรำกฐำน กฎเกณฑ์ที่ถูกต้องในกำรปฏิบตั หิ น้ำทีแ่ ก่หน่วยงำน
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินไม่ควรมีอำนำจมำกเกินไปควรทำงำนเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษำ กล้ำวินิจฉัย
และเสนอควำมเห็นอย่ำงถูกต้อง ปัญหำที่พบในปัจจุบัน คือ จับผู้กระทำควำมผิดได้แต่รำยเล็ก แต่ผู้กระทำ
ควำมผิดรำยใหญ่มักจะไม่ถูกลงโทษแม้ประเทศไทยมีองค์กรตรวจสอบหลำยหน่วยงำนแต่ยังมีกำรคอร์รัปชั่น
อยู่เป็นจำนวนมำก
นายประจัก ษ์ บุญยัง ผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดินและนายพิมล ธรรมพิทัก ษ์พงษ์
กรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตอบชี้แจงโดยมีประเด็นสรุป ดังนี้
กำรดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดินฯ
และพระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ ฯ นั้น สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้ดำเนินกำร
ตำมกฎหมำยวินัยกำรเงินกำรคลังอย่ำงเคร่งครัด พยำยำมทำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหน้ำที่และอำนำจ

- ๑๔ ในกำรตรวจเงินแผ่นดิน ตำมมำตรำ ๕๗ ผ่ำนทำงกำรสัมมนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหำก
มีข้อสงสัยหน่วยรับตรวจสำมำรถใช้ช่องทำงตำมมำตรำ ๕๗ ของพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่ำว
ได้โ ดยให้ ค วำมส ำคัญ กับ เรื่อ งนี้ มี กำรส่ง เสริ มและประเมิ นผลกำรปฏิบัติ งำนของแต่ล ะหน่ วยงำน
และนอกจำกนี้ สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้พยำยำมรวบรวมแนวทำงที่ได้มีกำรตอบชี้แจงไปยัง
หน่วยรับตรวจต่ำง ๆ รวบรวมเป็นฐำนข้อมูลเพื่อให้หน่วยรับตรวจสำมำรถสืบค้นเป็นประโยชน์ในกำรทำงำนได้
กำรตรวจสอบกำรใช้เงินกู้ตำมพระรำชกำหนดที่เกี่ยวกับกำรกู้เงินทั้ง ๓ ฉบับที่ผ่ำนรัฐสภำ
ไปแล้วนั้น สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ต่ำง ๆ ที่ถูกต้อง และหำ
แนวทำงให้สำมำรถใช้จ่ำยเงินได้อย่ำงรวดเร็ว ทันต่อสถำนกำรณ์ กำรใช้งบกลำงในกำรช่วยเหลือ
ประชำชนในช่วงแรกของกำรเกิดสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19)
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน มีกำรตรวจสอบและมีกำรตั้งคณะกรรมกำรขึ้นมำตรวจสอบเฉพำะเรื่อง
ทั้งในเรื่องของกำรจัดหำเวชภัณฑ์ต่ำง ๆ กำรฟื้นฟูเศรษฐกิจ กำรใช้เงินผ่ำนโครงกำรต่ำง ๆ ที่เป็นไปตำม
วัตถุประสงค์ของพระรำชกำหนด กำรตรวจสอบกำรเข้ำไปดูแลกำรกู้เงิน soft loan ของธนำคำรแห่งประเทศไทย
นอกจำกนี้ กำรดำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติโอนงบประมำณ สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินได้ดำเนินกำร
เตรียมกำรตรวจสอบให้มีกำรใช้จ่ำยเงินอย่ำงถูกต้อง
ควำมร่วมมือระหว่ำงองค์กร คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ
และสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน มีกำรประชุมร่วมกัน หำกตรวจพบกำรใช้จ่ำยเงินที่ทุจริต จะส่งให้
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ดำเนินกำรต่อ มีกำรหำรือเพื่อลดควำมซ้ำซ้อน
ในกำรดำเนินงำนให้มีข้อมูลพยำนหลักฐำนที่ครบถ้วนจำก สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ สำมำรถดำเนินกำรได้ทันทีในลักษณะที่เป็นกำรแบ่งหน้ำที่กัน
ทำงำน
กำรพัฒนำสำนักงำนเพื่อกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพ สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
มี น โยบำยที่ ชั ด เจนทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยำว ในกำรน ำเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มำพั ฒ นำประสิ ท ธิ ภ ำพ
ในกำรทำงำนทั้งระบบกำรตรวจสอบและกำรบริหำรจัดกำรภำยใน ได้แก่ ระบบ e-Audit ช่วยในกำร
เข้ำไปตรวจสอบรำยงำนกำรเงินผ่ำนระบบซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรจัดทำ TOR และกำรพัฒ นำ
ระบบภำยในให้เป็นระบบ e-office ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรประกวดรำคำ อย่ำงไรก็ตำมกำรพัฒนำ
ดังกล่ำวนี้ต้องสอดคล้องกับระบบภำยในของหน่วยงำนภำยนอกด้วยว่ำสำมำรถใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้หรือไม่ สำมำรถใช้ระบบ e-contract ร่วมกันได้หรือไม่ นอกจำกนี้ สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
ได้ร่วมกับสำนักงำนพัฒนำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ในกำรพัฒนำระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ตัวอย่ำง
ที่เห็นได้ชัดได้แก่ กำรทำบัญชีและกำรลงระบบกำรเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดิน สำมำรถตรวจสอบรำยงำนกำรเงินให้แล้วเสร็จภำยใน ๑๘๐ วัน ตำมกฎหมำย
ได้เกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ นอกจำกนี้มีกำรเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนต่ำง ๆ มีกำรทำควำมตกลงร่วมกัน
เช่น กระทรวงมหำดไทย กระทรวงกำรคลัง GISTDA กระทรวงคมนำคม ฯลฯ โดยมีเป้ำหมำยคือกำรเข้ำ
ไปตรวจสอบรำยงำนกำรเงินของหน่วยงำนต่ำง ๆ ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์

- ๑๕ กำรก่อสร้ำงสำนักงำนแห่งใหม่ ขณะนี้มีควำมคืบหน้ำในเรื่องสถำนที่ แบบ และได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะรัฐมนตรีในเรื่องงบประมำณ รวมทั้งจัดทำ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่ำง
กำรดำเนินกำรประกวดรำคำ
ในเรื่องผู้สอบบัญชีที่ต ำมที่พ ระรำชบัญญัติวินัยกำรเงิน กำรคลังฯ ได้กำหนดหน้ำ ที่
ให้ ส ำนั ก งำนกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ต้ อ งด ำเนิ น กำรตรวจสอบรำยงำนกำรเงิ น ของหน่ ว ยรั บ ตรวจ
ให้ครบถ้วน ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้ปรับปรุงระเบียบในกรณีที่เป็นองค์กร
ที่กฎหมำยจัดตั้งได้กำหนดให้ใช้ผู้สอบบัญชีภำยนอกเข้ำ มำทำหน้ำที่แทน แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับ
กฎหมำยวินัยกำรเงินกำรคลัง
สำหรับค่ำธรรมเนียมในกำรปฏิบัติงำน คณะกรรมกำรกฤษฎีกำได้เคยตีควำมไว้แล้ว
ซึ่งจะได้ตอบชี้แจงเป็นเอกสำรในประเด็นที่เกี่ยวกับข้อกฎหมำยต่อไป สำหรับเงินกองทุนพัฒนำกำรตรวจเงินฯ
สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ได้นำเงินบำงส่วนนำไปจัดจ้ำงบุคลำกรที่ใช้ในกำรตรวจสอบบัญชีในลักษณะ
ของพนักงำนสมทบและนำไปใช้ในกำรพัฒนำบุคลำกรในกำรตรวจสอบเงินแผ่นดิน และพัฒนำระบบ
งำนภำยใน เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของกำรทำหน้ำที่ โดยมีกรมบัญชีกลำงทำหน้ำที่ตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงิน
ของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน และกองทุนด้วย
เรื่องหลักเกณฑ์แ ละมำตรฐำนกำรดำเนิน งำนของ สำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิ น
ในบำงเรื่องที่ ไ ม่มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ กำหนดไว้ได้ร่ วมมือกับกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่ น
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำมำสู่กำรออกระเบียบเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ต่ำง ๆ ให้เป็นแนวทำง
ที่ชัดเจนในกำรดำเนินกำรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสำมำรถแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นได้
อย่ำงไรก็ตำมสิ่งที่คณะกรรมกำรตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน
คำนึงถึงคือประสิทธิภำพของกำรใช้จ่ำยเงินที่ต้องตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและขณะเดียวกัน
ต้องเป็นไปตำมกฎหมำยซึ่งองค์กรตรวจสอบทุกองค์กรได้ร่วมมือกันเพื่อให้เกิด ควำมเข้มแข็งตลอดจน
เปิดโอกำสและให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรทุจริต
สำหรั บ ข้ อ เสนอแนะอื่ น ๆ ทำงคณะกรรมกำรตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น และสำนั ก งำน
กำรตรวจเงินแผ่นดิน ขอรับไปดำเนินกำรต่อไป
ที่ประชุมพิจารณารับทราบ
จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้สั่งให้เลื่อนกำรพิจำรณำระเบียบวำระที่เหลือออกไป
และสั่งปิดกำรประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๘.๒๔ นาฬิกา

