
 

 

 

 

 

 
โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภา 

 
       วันอังคารท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
(เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา  
ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 
 ก่อนเปิดการประชุม พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้อนุญาตให้
สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือปัญหาที่เกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับ
การประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ จ านวน ๑๐ คน เป็นเวลาพอสมควร 

      เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม ได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม               
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 
 

 (๑) เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม     (ไม่มี) 

 (๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม    (ไม่มี) 

 (๓)  กระทู้ถำม                                                                                  (ไม่มี) 

 (๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว                                            (ไม่ม)ี    

 (๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ          จ ำนวน ๒ เรื่อง 

 
 

 

      5.1 รายงานกิจการประจ าปี  งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุนของธนาคาร                            
เพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
                        (ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้า              
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536) (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565) 

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่  ๒๑  (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีส่อง)  

วันอังคำรที่  ๑  กมุภำพันธ์  ๒๕๖๕ 



๒ 
 

  ผลกำรพิจำรณำ 
  ในการพิจารณารายงานกิจการประจ าปี  งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุนของธนาคาร                            
เพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 กรรมการ
ผู้จัดการ ธสน. (นายรักษ์  วรกิจโภคาทร) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

     จากนั้น คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
ประธานวุฒิสภาให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง (นายสมชาย 
หาญหิรัญ) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า จากรายงานพบว่าในปี ๒๕๖๓ อัตราส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงลดลง ธสน. ควรบริหารความเสี่ยงพอร์ตสินเชื่ออย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้ส่งผล
กระทบต่อการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ ธสน. ควรเร่งพัฒนาปัจจัยต่า ง ๆ ที่จะท าให้ภาคการส่งออกและ
เศรษฐกิจไทยเติบโตและยั่งยืนต่อไปแม้ในภาวะวิกฤต และควรเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและให้เครื่องมือ
ทางการเงินแก่ผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตได้             
อย่างยั่งยืน อีกทั้งควรมุ่งส่งเสริมการน าเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและ
เพิ่มมูลค่าสินค้า ตลอดจนควรตรวจสอบว่ายังคงมีปัญหา อุปสรรค หรือข้อขัดข้องใดที่ส่งผลกระทบต่อการ
สนับสนุนลูกค้าหรือ Supply Chain ของลูกค้า และพิจารณาแนวทางการขยายขอบเขตการด าเนินการด้าน
การรับประกันความเสี่ยง ทั้งนี้ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในระยะแรกของการฟ้ืนฟูภายหลัง
สถานการณ์โควิด – ๑๙ ธสน. ควรมุ่งเน้นให้การสนับสนุนผู้ประกอบการในสาขาที่สามารถฟ้ืนตัวได้               
อย่างรวดเร็วและประคับประคองผู้ประกอบการในสาขาอื่น ๆ ไปด้วยพร้อมกัน ในส่วนผลขาดทุนดา้นเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น/หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า จ านวน ๓,๒๓๖ ล้านบาท นั้น 
คณะกรรมาธิการ มีข้อสังเกตในประเด็นการให้สินเชื่อแก่หน่วยงานรัฐของประเทศเพ่ือนบ้านว่าขัดกับ
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง ธสน. หรือไม่ และประเด็นการให้กู้เงินแก่บริษัทสายการบินที่ท าให้ ธสน. ต้องตั้ง
ส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมนั้น มีหลักประกันเงินกู้หรือไม่ และการตั้งส ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรายนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใดและก าหนดโดยหน่วยงานใด รวมทั้งคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของหนี้เงินกู้และมีแนว
ทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร                      
 ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว  ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายเกี่ยวกับรายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุนของ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยสมาชิก
วุฒิสภาได้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นส าคัญต่าง ๆ สรุปได้ว่า จากผล
ประกอบการของธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย  (ธสน.) พบว่า มีหนี้สินเพ่ิม                   
ตามสินทรัพย์ที่เพ่ิมขึ้นและขาดทุนมาโดยตลอด ซึ่งการขาดทุนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการท าธุรกิจที่ไม่
ตอบโจทย์ ทั้งนี้ ธสน. ควรมีมาตรการที่จะท าให้สามารถน าเงินที่ปล่อยสินเชื่อกลับมาให้เร็วขึ้น  
 จากนั้น กรรมการผู้จัดการ ธสน. (นายรักษ์ วรกิจโภคาทร) ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า ธสน.                 
มีพันธกิจในการซ่อมและสร้างอุตสาหกรรมให้แก่ประเทศไทย และในปัจจุบันได้มีพันธกิจในการให้                 



๓ 
 

ความช่วยเหลือ Startup ซึ่งมีความเสี่ยงสูงในระยะเวลา ๓ ปีแรกของการด าเนินการ ในส่วนการลงบันทึก
บัญชีและการจัดท าบัญชีงบดุลของ ธสน. ได้ด าเนินการโดยใช้เกณฑ์ TFRS 9 อันท าให้มีมาตรฐานทางด้าน
การบัญชีในระดับสากล ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเพ่ิมทุนให้กับ ธสน. ซึ่ง ธสน. จะน าไปใช้ในการสร้าง
อนาคตของประเทศไทยกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทาง ธสน. เห็นว่าจะสามารถเสริมสร้างศักยภาพ                 
ทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศไทยได้อย่างมาก ในส่วนการให้สินเชื่อกับประเทศเพ่ือนบ้านนั้น ธสน. จะ
พิจารณา Country Rating และฐานทุนเป็นหลักในการให้สินเชื่อ 

 ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ 

 

  ผลกำรพิจำรณำ 
      ในการพิจารณารายงานประจ าปี 2563 ของกองทุนการออมแห่งชาติ ของที่ประชุม
วุฒิสภาเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ) กับคณะ              
ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา 

  จากนั้น คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง ซึ่งได้รับมอบหมาย                
จากประธานวุฒิสภาให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยรองประธานคณะกรรมาธิการ (นายปิยพันธุ์  
นิมมานเหมินท์) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)     
ควรเร่งรัดการปรับปรุงพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเน้นการเพิ่มจ านวนสมาชิกเป้าหมายอย่างทั่วถึงและส่งเสริมการออมอย่างต่อเนื่อง และควรส่งเสริมและ
สนับสนุนความรอบรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติผ่านกิจกรรมการออม              
ที่หลากหลายของกองทุนการออมแห่งชาติให้กับสมาชิก รวมทั้งควรขับเคลื่อนโครงการตัวแทน กอช. 
ประจ าหมู่บ้าน และให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายในระดับพ้ืนที่ นอกจากนี้ กระทรวงการคลังและ
คณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติควรให้ความส าคัญในการผลักดันให้องค์กร กอช. ไปสู่วัตถุประสงค์ 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชี                   
ควรตรวจสอบรายงานการเงินให้ครอบคลุมถึงความถูกต้องของบัญชีและรายงานการเงิน รวมทั้ง                    
การปฏิบัติการตามกฎหมายและสัมฤทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณ                                                                           
  ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายเกี่ยวกับรายงานประจ าปี 2563 ของกองทุนการออมแห่งชาติ                 
โดยสมาชิกวุฒิสภาได้แสดงความคิดเห็น ตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในประเด็นส าคัญต่าง ๆ สรุปได้ว่า 

 5.2 รายงานประจ าปี 2563 ของกองทุนการออมแห่งชาติ  
                        (ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. 2554) 
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 
25 มกราคม 2565) 



๔ 
 

ปรัชญาของการมีกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) มาจากหลักคิดที่ต้องการสร้างหลักประกันในอนาคต             
ที่มั่นคงให้กับประชาชน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากกลุ่มเป้าหมายของการออมที่เป็นเด็กและเยาวชนพบว่า               
มีจ านวนน้อยมาก ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้เกิดการออมในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพ่ิมขึ้น โดยการเปิดให้มีการ
รับสมัครเด็กและเยาวชนเข้ากองทุนที่โรงเรียน ซึ่งจะเป็นวิธีการที่ท าให้เกิดการเพ่ิมจ านวนสมาชิกจาก
สถานศึกษาได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ควรเพ่ิมจ านวนสมาชิก กอช. จากกลุ่มทหารเกณฑ์ และ กอช.
ประจ าหมู่บ้านให้มากขึ้น และควรส่งเสริมให้มีการศึกษาหรือวิจัยเพ่ือขยายจ านวนสมาชิกของกองทุน
รวมทั้งควรจัดการฝึกอบรมสมาชิก กอช. ประจ าหมู่บ้านให้มากขึ้นด้วย ทั้งนี้ กอช. ควรประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนเห็นผลประโยชน์ที่จะได้จากการออมผ่านกองทุนการออมแห่งชาติให้มากยิ่งขึ้น และควรท าให้           
ค าว่า “บ านาญประชาชน” เป็นค าติดปากของประชาชน ในส่วนการลงทุนของ กอช. นั้น กอช. ควรน าเงิน
ไปลงทุนด้วยความรับผิดชอบ และบริหารงานด้วยความสุจริตและยุติธรรม รวมทั้งควรเพ่ิมผลประโยชน์
ให้แก่สมาชิก ทั้งนี้ สมาชิกได้ตั้งค าถามว่า ผลประโยชน์ที่สมาชิก  กอช. จะได้รับนั้นมีความคุ้มค่าและ
เพียงพอต่อการด ารงชีวิตหรือไม่ นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะด้วยว่า ในการรายงานครั้งต่อไป กอช. 
ควรแสดงผลสัมฤทธิ์ของกองทุนว่าสามารถช่วยเหลือสมาชิกได้มากน้อยเพียงใด อีกทั้งควรด าเนินการ
ปรับปรุงการจัดหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายในรายจ่ายต่าง ๆ ให้เหมาะสม 
  จากนั้น เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (นางสาวจารุลักษณ์  เรืองสุวรรณ) 
ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า กอช. ตระหนักถึงประโยชน์ของการออมตั้งแต่เด็ก จึงได้พยายามเข้าถึงกลุ่มเด็กและ
เยาวชนผ่านสถานศึกษา แต่เนื่องจากขณะนี้มีการเรียนออนไลน์ เป็นหลักจึงไม่สามารถท ากิจกรรม              
ในสถานศึกษาได้ ทั้งนี้ กอช. ได้ตั้งเป้าให้ทุกโรงเรียนมีสมาชิก กอช. โดยก าลังด าเนินการหารือกับผู้บริหาร
สถานศึกษา ในส่วนบ านาญประชาชน กอช. ได้พยายามประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจ
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ กอช. ยังได้จ้างที่ปรึกษา คือ TDRI มาท าการวิเคราะห์และวิจัย ซึ่ง TDRI ให้ค าแนะน า
ให้ กอช. ปรับปรุงพระราชบัญญัติและให้ความเห็นว่าเงินสะสมสมทบมีจ านวนน้อยไป ซึ่งอาจไม่จูงใจ
แรงงานนอกระบบ ดังนั้น กอช. จึงได้จัดท าความเห็นเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพ่ือพิจารณา
ปรับเพ่ิม นอกจากนี้ จะเสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือขยายอายุผู้มีสิทธิสมัครสมาชิก กอช. และ
ปรับปรุงเกี่ยวกับการประกันสังคมเพ่ือให้ประชาชนสามารถออมได้ทั้งในส่วนของกองทุนการออมแห่งชาติ
และประกันสังคม ในเรื่องการลงทุนของ กอช. นั้น มีคณะอนุกรรมการด้านการลงทุนดูแล ซึ่งที่ผ่านมา กอช. 
ได้ลงทุนกับตราสารหนี้ซึ่งมีความเสี่ยงต่ าและยังไม่เคยขาดทุน รวมทั้งให้ความระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว 
ทั้งนี้ กอช. จะพยายามปรับการลงทุนให้มีความหลากหลายเพื่อให้มีผลประโยชน์มากขึ้น และจะด าเนินการ
พิจารณาปรับปรุงฐานและจ านวนเงินสะสมสมทบเพ่ือให้มีจ านวนบ านาญมากขึ้น อย่างไรก็ตาม กอช. ขอรับ
ข้อเสนอแนะของสมาชิกไปพิจารณาปรับปรุงและน าเสนอคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติต่อไป 

  ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ 
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 (๖) เรื่องเสนอใหม่          จ ำนวน ๒ เรื่อง 

 

 ผลกำรพิจำรณำ 
 ในการพิจารณารายงานกิจการประจ าปี  งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนของธนาคาร 
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ของที่ประชุมวุฒิสภา 
รองกรรมการผู้จัดการ ธพว. (นายเจษฎา  ช.เจริญยิ่ง) กับคณะ ได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา  
 จากนั้น คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง ซึ่งประธานวุฒิสภามอบหมาย 
ให้พิจารณาศึกษารายงาน และคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา เห็นชอบให้เสนอรายงาน 
ผลการพิจารณาศึกษาดังกล่าว โดยรองประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง  
คนที่สอง (นายสมชาย  หาญหิรัญ) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า จากการพิจารณาศึกษา
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมาทั้ง  ๓ ปี  พบว่า ภายหลังออกจากแผนการแก้ไขปัญหาองค์ก รหรือ 
แผนฟ้ืนฟู เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ธพว. มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ 
ปี ๒๕๕๘ โดยได้มีการป้องกันและแก้ไขหนี้ครอบคลุมทุกชั้นหนี้ รวมถึงมีการติดตามดูแลลูกหนี้ที่อ่อนแอ 
อย่างใกล้ชิด (Loan Monitoring) เพ่ือควบคุมลูกหนี้ปล่อยใหม่ไม่ให้ตกชั้นเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(NPLs) ตามที่คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.)  ก าหนด รวมทั้งได้มีมาตรการช่วยเหลือ 
ทางการเงินในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid - 19 เช่น มาตรการพักช าระหนี้เงินต้นให้ลูกหนี้  
มาตรการเติมทุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า มาตรการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน อีกทั้งได้ด าเนินโครงการ
สินเชื่อกองทุนประชารัฐร่วมกับกองทุนส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รวมทั้ง
พัฒนาผู้ประกอบการผ่านการอบรม สัมมนา และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้ประกอบการ SMEs และส่งเสริม
การเปิดตลาดออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ มากขึ้น อีกทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs 
เพ่ือให้สามารถปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal ได้อย่างยั่งยืน  
 ส าหรับผลการด าเนินงานด้านสินเชื่อนั้น ในปี ๒๕๖๑ ธพว. ได้ยกระดับความสามารถ 
ในการให้บริการและส่งเสริมการพัฒนา SMEs เพ่ือให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และชุมชน และเสริมสร้างโอกาส
การเข้าถึงของ SMEs รายย่อย โดยการขยายหน่วยบริการเคลื่อนที่  Mobile Unit ให้กระจายไป 
ตามพ้ืนที่ท้องถิ่นชุมชน รวมทั้งด าเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน (Local Economy 
Loan) และร่วมด าเนินการกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ (โครงการฟื้นฟูและเสริมสร้างศักยภาพ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส าหรับ SMEs) วงเงิน ๘,๐๐๐ ล้านบาท ส าหรับในปี ๒๕๖๒ ธพว. ได้มุ่ง

 ๖.๑ รายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนของธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 และส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  
                          (ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2545) 
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ขยายสินเชื่อใหม่คุณภาพดี โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ประกอบการตามนโยบายของรัฐ และได้น าเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในกระบวนการให้สินเชื่อ รวมทั้งเพิ่มช่องทางการให้สินเชื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ส่วน
ในปี ๒๕๖๓ ธพว. มีภารกิจด้านการขยายสินเชื่อเพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบายภาครัฐ 
และปรับยุทธศาสตร์ภายใต้ทิศทาง “ให้ความรู้ คู่เงินทุน” มีแผนธุรกิจที่ชัดเจน รวมทั้งส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถเข้าสู่แหล่งทุน  ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการได้มีความเห็นและข้อสังเกต สรุปได้
ดังนี้  
 ๑. ในปี ๒๕๖๑ ผลประกอบการของธนาคารมีก าไรสุทธิ จ านวน ๑๙.๖๗ ล้านบาท  
แต่ในปี ๒๕๖๒ มีผลการด าเนินงานขาดทุนสุทธิจ านวน ๕ ,๘๕๘.๙๒ ล้านบาท เนื่องจากมีการตั้ง 
ส ารองรายการค่าใช้จ่ายตราสารอนุพันธ์ป้อ งกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยบนบัตรเงินฝาก 
ชนิดดอกเบี้ยลอยตัวที่เกิดจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งยื่นฟ้อง ธพว. โดยมีการตั้งส ารองเผื่อไว้ 
ช าระค่าเสียหายมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ จ านวน ๕๕๐ ล้านบาท และปี ๒๕๖๒ จ านวน ๔,๗๕๑ ล้านบาท  
ซึ่งครบถ้วนตามทุนทรัพย์ที่ ได้มีการฟ้องร้อง และในเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ศาลได้มีค าพิพากษาให้  
ธพว. ช าระค่าเสียหายแก่ธนาคารพาณิชย์ดังกล่าว โดยมีการเจรจาและช าระค่าเสียหายในจ านวน  
ต่ ากว่าที่ได้ตั้งส ารองไว้ ๑,๓๖๖ ล้านบาท จึงส่งผลให้ ธพว. มีก าไรสุทธิในปี ๒๕๖๓ จ านวน ๒๖๘.๐๙ ล้าน
บาท ซึ่งคณะกรรมาธิการมีความเห็นว่า การขาดทุนในปี ๒๕๖๒ เกิดจากการตั้งส ารองเผื่อไว้รองรับภาระที่
คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในระยะต่อไป และไม่ได้เกิดจากการด าเนินกิจการของธนาคารตามปกติ  ดังนั้น ธพว. 
น่าจะมีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ 
ได้มากขึ้น  
 ๒. การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทุกระดับโดยเฉพาะ
ผู้ ป ร ะกอบการ ร ายย่ อยซึ่ ง ไ ม่ ส ามา รถด า เ นิ นกิ จก า ร ได้ ต ามปกติ  ท า ให้ ข าดสภาพคล่ อ ง  
ไม่ สามารถช าระหนี้ ได้  และถึ งขั้ นปิ ดกิ จการ  ส่ งผลให้ เกิ ดหนี้ ที่ ไ ม่ ก่ อ ให้ เกิ ดรายได้ เ พ่ิมขึ้ น  
ธพว. ควรบริหารความเสี่ยงพอร์ตสินเชื่อกับการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์ดังกล่าวอย่างสมดุล และมีการติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยที่ยัง  
พอมีความสามารถไปต่อได้ รวมทั้งให้ค าปรึกษาเพ่ือหาทางปรับปรุงโครงสร้างหนี้กรณีลูกหนี้ไม่สามารถ
ด าเนินกิจการต่อได้อย่างใกล้ชิด และให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEsต่อไป 
 ๓. ธพว. ควรเร่งปรับปรุงระบบงานธุรกิจหลักของธนาคาร (Core Banking System)  
ให้ทันสมัย โดยพิจารณาจัดหาระบบที่มีการใช้งานอยู่แล้วในประเทศไทยและด าเนินการปรับให้เหมาะสม
กั บ ธุ ร กิ จ ข อ ง  ธพว .  พ ร้ อมทั้ ง ป ระสานขอคว าม ร่ ว มมื อ ไ ปยั ง ธ น าค าร ของ รั ฐ แห่ ง อื่ น  ๆ  
เ พ่ือช่วยให้ค าแนะน า ในการพัฒนาระบบงานทั้งระบบ หรือให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้   
หรือถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้การพัฒนาระบบธุรกิจหลักของ ธพว. มีประสิทธิภาพ  
และประสบผลส าเร็จ 
 จากนั้น รองกรรมการผู้จัดการ ธพว. (นายเจษฎา  ช.เจริญยิ่ง และนายพิชิต  มิทราวงศ์ )  
ได้ตอบชี ้แจง สรุปได้ว่า การที่ในปี ๒๕๖๒ ธพว. มีผลการด าเนินงานขาดทุนนั้น เนื่องจากได้มีการ 
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ตั้งค่าใช้จ่ายส ารองไว้เป็นค่าเสียหายที่ ธพว. อาจจะต้องช าระตามค าพิพากษา ซึ่งเป็นรายการพิเศษ และ
ไม ่ใช ่ค ่า ใช ้จ ่ายที ่เก ิดจากการด า เน ินก ิจการตามปกต ิ รวมทั ้ง ได ้ม ีการตั ้งค ่า ใช ้จ ่ายส ารองไว้  
เพื่อรองรับหนี ้ที ่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) ที ่อาจจะเกิดขึ ้น นอกจากนี ้ ในส่วนของการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ นั้น  
ธพว. ได้ ให้การช่วยเหลือผู้ประกอบการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งส่งผลให้มี  NPLs เ พ่ิมขึ้น  
โดยในปี ๒๕๖๒ มีลูกหนี้ที่ได้รับการช่วยเหลือหรือปรับปรุงเงื่อนไขต่าง ๆ คิดเป็น ๑๖ % ของพอร์ตสินเชื่อ                
ในปี ๒๕๖๓ คิดเป็น ๓๔ % ของพอร์ตสินเชื่อ และในปี ๒๕๖๔ คิดเป็น ๓๘ % ของพอร์ตสินเชื่อ  
ซึ่ง ธพว. ได้ด าเนินมาตรการต่าง ๆ เช่น มาตรการพักการช าระหนี้ มาตรการเติมทุน เพ่ือช่วยเหลือ  
ลูกค้ากลุ่มเปราะบางตามค าแนะน าของคณะกรรมาธิการอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม  
ของปี ๒๕๖๔ ธพว. มีลูกหนี้ที่เป็น NPLs ลดลงประมาณ ๑๓ % นอกจากนี้ ธพว. ยังได้ให้ความช่วยเหลือ
ที ่ไม่ใช่ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน เช่น การฝึกและพัฒนาทักษะให้กับผู ้ประกอบการ SMEs                    
ผ่านทางเฟซบุ๊กหรือเว็บไซต์ของธนาคาร รวมทั้งสนับสนุนวิทยากรและเพ่ิมช่องทางการตลาดออนไลน์
ให้กับผู ้ประกอบการอีกด้วย อีกทั ้งขณะนี้ ธพว. อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนงานเพื่อปรับปรุง
ระบบงานธุรกิจหลักของธนาคาร (Core Banking System) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

                ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ 
 

 
  ผลกำรพิจำรณำ 

ในการพิจารณารายงานประจ าปี ๒๕๖๓ ของสถาบันพระปกเกล้า โดยมีเลขาธิการ                  
สถาบันพระปกเกล้า (ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย) กับคณะ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  

จากนั้น คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากประธานวุฒิสภาให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยประธานคณะกรรมาธิการ (นายเสรี 
สุวรรณภานนท์) และประธานอนุกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง (นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม)  
ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที ่ประชุม  สรุปได้ว่า ๑) ในโครงสร้างเนื้อหาของรายงานประจ าปี 
ควรเพ่ิมส่วนที่ว่าด้วยปัญหา อุปสรรค และข้อจ ากัดในการด าเนินการของสถาบัน รวมถึงข้อสังเกตของ
คณะกรรมการสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันรายบุคคลต่อผลงานประจ าปี ๒๕๖๓ ๒) ผลงานเด่นใน
รอบปี ๒๕๖๓ ควรให้มีการคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นจริง ๆ ในแต่ละยุทธศาสตร์เพียงยุทธศาสตร์ละ 
๑ – ๒ ผลงาน ๓) ควรแสดงผลการท างานของคณะกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า เพ่ือให้เห็น
ผลสั มฤทธิ์ ที่ จ ะ เ กิ ด ขึ้ น ในอนาคต  ๔ )  ค ว รน า เ สนอข้ อมู ลที่ มี วั ต ถุ ปร ะสงค์ เ พ่ื อก าร พัฒนา 
องค์ความรู้ให้ตอบโจทย์ประเด็นปฏิรูปประเทศด้านการเมืองให้ชัดเจน ๕) ควรให้ความส าคัญกับเรื่องการ

 ๖.๒ รายงานประจ าปี 2563 สถาบันพระปกเกล้า  
                        (ตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541) 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดให้มีหลักสูตรเรื่อง การให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้ องเกี่ยวกับ          
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นหัวข้อหลักในกิจการงาน            
ของสถาบันพระปกเกล้า และสมควรให้มีปรากฏในรายงานด้วย ๖) การด าเนินงานของส านักส่งเสริม
การเมืองภาคพลเมือง ควรประสานกับสถานศึกษาทุกระดับในพ้ืนที่ เพ่ือให้ความรู้เยาวชนและประชาชน          
ในการพัฒนาประชาธิปไตยไปสู่เป้าหมายให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ และควรมีสถิติข้อมูลในการด าเนินการด้วย 
๗) ด้านบุคลากร ควรแสดงรายงานจ านวนบุคลากรในแต่ละปีงบประมาณ โดยแยกประเภทเป็นสายงานหลัก
หรือสายงานสนับสนุนให้ชัดเจน ๘) ด้านงบประมาณ  ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมให้กับยุทธศาสตร์ที่ ๔               
การส่งเสริมงานวิชาการของรัฐสภา และควรเพ่ิมสรุปผลการเบิกจ่ายในแต่ละกิจกรรมเพ่ือชี้ให้เห็น
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวมการจัดสรรงบประมาณด าเนินการมุ่งตามยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
แทนการจัดสรรแบบงานประจ า ๙) การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ควรมีการอธิบายถึงวิธีการในการ
ติดตามวัดผลในตัวชี้วัดกรณีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม หรือ ร้อยละของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ๑๐) การด าเนินการตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิก
รัฐสภา ควรจัดกลุ่มความคิดตามข้อคิดเห็นอย่างชัดเจน ๑๑) ควรพัฒนารูปแบบการเผยแพร่งานวิจัย เพ่ือให้
ผู้อ่านเข้าใจง่ายขึ้น และเผยแพร่งานวิจัยให้สมาชิกรัฐสภาด้วยระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ๑๒) ด้านการจัด
การศึกษาอบรม ควรคัดเลือกนักศึกษาและการจัดสรรสัดส่วนจ านวนผู้เข้ารับการอบรมอย่างเหมาะสม                
๑๓) ด้านการส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการแก่สมาชิกรัฐสภา ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์การน าองค์
ความรู้ของผู้ผ่านการศึกษาอบรมไปประยุกต์ในการท างานและต่อยอดการปฏิบัติงาน สถาบันพระปกเกล้า  
ได้ด าเนินการ อาทิ การประสานไปยังคณะกรรมาธิการทุกคณะเพื่อให้สถาบันด าเนินการวิจัยตามการร้องขอ 
(Quick Research) เพื่อน าไปประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการด้วยความรวดเร็วและทันต่อการใช้
งาน ๑๔) ด้านการส่งเสริมความเป็นพลเมือง อาทิ จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพลเมือง โครงการ
โรงเรียนพลเมือง การเผยแพร่ความรู้ความเป็นพลเมืองผ่านระบบ e-Learning เปิดโอกาสให้มีการแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือแลกเปลี่ยนกัน ๑๕) การประเมินศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง โดยจัดให้มีการประเมิน
ศักยภาพและจัดระดับเกรดของศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จากการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมการ
พัฒนาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายในแต่ละพื้นที่ 

ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้
อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็นและมีข้อเสนอแนะ สรุปได้ว่า  สถาบันพระปกเกล้า           
ควรให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการพัฒนาบุคลากรในการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถ ควรจัดให้มีหลักสูตรโดยเพ่ิมผู้แทนภาคประชาสังคมให้มีส่วนร่วม             
ในการจัดการสังคมแบบหุ้นส่วน เพ่ือให้ภาคประชาสังคมมีส่วนในการขับเคลื่อนประชาธิปไตย โด ยให้
ความส าคัญในการส่งเสริมวิชาการและการพัฒนาคนบนภาคประชาสังคม ให้เกิดความสมดุล ไม่ควรเนน้หนกั
ไปทางภาครัฐ ภาคเอกชน.ควรจัดให้มีหลักสูตรผู้น ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย (ปนป.) โดยมีก าหนด
คุณสมบัติผู้เรียนเริ่มที่อายุ ระหว่าง ๒๕-๓๐ ปี วุฒิการศึกษาแล้วแต่ก าหนด เพื่อเปิดพ้ืนที่ให้เยาวชนสามารถ
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แสดงความคิดเห็นที่อาจแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนกัน การเพ่ิมความรู้โดยอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ              
ควรเพ่ิมหลักสูตรเสริมสร้างประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล สันติวิธี โดยระบบออนไลน์ เพ่ือเพ่ิมช่องทาง            
การเรียนรู้ให้แก่ประชาชน ควรเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทยเพ่ือเป็นหลักในการจัดอบรม อาทิ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อให้เข้าใจความเป็นประชาธิปไตย และเสนอให้มีเวทีกลางประชาชนเพ่ือรับ
ฟังความเห็นจากเยาวชนโดยตรง นอกเหนือจากการก าหนดเรื่องประชาธิปไตยในวิชาสังคมเสริมไว้เกี่ยวกับ
หน้าที่พลเมือง ซึ่งเห็นว่าผู้เรียนยังไม่เข้าใจเท่าที่ควร สถาบันพระปกเกล้า ควรเร่งเสริมสร้างธรรมาภิบาลและ
วิจัยพฤติกรรมของคนเพ่ือให้เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข             
เพ่ือเสริมสร้างความรู้และเข้าใจถึงการเป็นพลเมืองที่ดีควรเป็นอย่างไร  ควรเพ่ิมเติมรายงานในส่วนของ
ผลงานตามแต่ภารกิจของสถาบัน ควรให้ความส าคัญต่อการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น จัดให้มีการวิจัย           
เพื่อการศึกษาเกี่ยวกับท้องถิ่นอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม อาทิ ท าอย่างไรให้จังหวัดห่างไกลมีความเจริญเติบได้
เทียบเท่ากับกรุงเทพมหานคร ควรเพ่ิมหลักสูตรเพ่ือเตรียมการเข้าสู่สนามการเมือง การเป็นนักการเมืองที่ดี 
มีความรู้ ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองระดับประเทศ หรือท้องถิ่น เพ่ือเสริมความเข้าใจทางการเมือง ระบบ             
การเลือกตั้ง โดยมีใบประกาศให้เมื่อจบการอบรม สถาบันพระปกเกล้าควรจัดท าหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนได้รับ
ความรู้จากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านประชาธิปไตย ควรปลูกฝังให้เป็นคนที่มีประชาธิปไตยจริง ๆ 
และเสริมเรื่องการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพ่ิมเติมด้วย 

ในส่วนของรายงานเห็นว่าควรเพ่ิมเติมในกรณีการกล่าวถึงค าว่า “ประชาธิปไตย” เห็นว่า            
ควรใช้ค าว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ควรแสดงรายละเอียดการใช้งบประมาณ
เกี่ยวกับการเงินกองทุนระยะสั้น เงินลงทุนระยะยาว รวมถึงกองทุนเพื่อการพัฒนาและเผยแพร่ประชาธิปไตย 
ในการพิจารณาผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ควรเปิดโอกาสให้นักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดต่าง ๆ ได้มี
โอกาสเข้ารับการอบรมอย่างทั่วถึง  

นอกจากนี้ กรณีการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครเรียนซึ่งมีสถานะเป็นลูกหนี้ของกองทุนเงินให้
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) สามารถเข้าเรียนได้หรือไม่  ขอให้วิจัยศึกษากรณีการก าหนดอัตราภาษีโรงเรือน 
และที่ดิน ควรพิจารณาตามสภาพความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ทั้งต่อประชาชนและภาครัฐ  

จากนั้น เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย) ได้ตอบชี้แจง                   
ในประเด็นส าคัญ สรุปได้ว่าสถาบันพระปกเกล้าให้ความส าคัญกับประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล สันติวิธี 
มีวิสัยทัศน์ในการสร้างความรู้ สร้างเครื่องมือ ได้แก่ ๑) ระบบสถาบัน ระบบองค์กรต่างๆ ระบบตรวจสอบ               
๒) ระบบการเลือกตั้ง การมีส่วนร่วม ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ เช่น ด าเนินการจัดท ากฎหมายตาม
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งเป็นกระบวนการรับฟังที่ผสมผสานระหว่างตัวแทนฝ่าย
เสนอร่างพระราชบัญญัติ และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ๓) การสร้างประชาธิปไตย             
ซึ่งคุณค่าของประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างที่ดี มีกลไกดี แต่ผู้ใช้ไม่มีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมากพอ จะส่งผลให้ประชาธิปไตยไม่สัมฤทธิ์ผล ปัจจุบันมีการสร้างฐาน
รากเพ่ือสร้างความเข้าใจ สร้างคุณค่าประชาธิปไตยผ่านกลไกต่าง ๆ กลไกสร้างพลเมือง ธรรมาภิบาล โดยให้
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ความส าคัญกับระบบบริหารงานภาครัฐจึงสนับสนุนให้มีการวิจัยสร้างหลักสูตรสร้างเครื่องมือ ได้จัดท า
หลักสูตรอบรมการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน (People's Audit) เพ่ือให้ส่วนราชการ
ท างานร่วมกับประชาชนได้ มีการให้รางวัลส าหรับท้องถิ่นที่มีการบริหารอย่างโปร่งใส มีการประชาสัมพันธ์ให้
หน่วยงานที่น าเสนอเข้าประกวดแต่ไม่ได้รับรางวัลได้ทราบว่าถึงแนวการบริหารที่ดีของผู้ได้รับรางวัลเพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารงานอย่างโปร่งใสต่อไป นอกจากนี้ได้จัดท าโครงการสุจริตโดยให้นักเรียนแสดงความ
มุ่งมั่นในเรื่องการซื่อสัตย์สุจริต ในส่วนของการคัดเลือกบุคคลเข้าอบรมของสถาบัน กรณีผู้สมัครอบรมเป็น
ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อยู่ในเกณฑ์เข้ารับการอบรมได้ แต่หากเป็นลูกหนี้ที่มีประวัติ
การผิดนัดช าระหนี้ กยศ. จะไม่รับพิจารณาคัดเลือกให้เรียน เนื่องจากเป็นเงื่อนไขของประธานสภาสถาบัน            
ซึ่งผู้เรียนควรต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานเบื้องต้น ในการสร้างความเข้าใจต่อเยาวชน ได้มีการรับฟัง
ผ่านกิจกรรมนักศึกษา มีการลงพ้ืนที่ปฏิบัติจริง เพ่ือศึกษาถึงรากฐานของความขัดแย้ง การรับฟังความคาดหวัง
ให้ท าเพ่ือการปรองดอง มีทั้งได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินการและเห็นว่ายังไม่ควรด าเนินการ ส่วนถ้อยค าของ
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันจะพิจารณาว่าหากกรณีใดที่จ าเป็นต้อง
อ้างอิงกฎหมาย ก็จะใช้ค าตามกฎหมายแต่ในภาพรวมสถาบันตระหนักดีว่าเป็นองค์กรท่ีตั้งขึ้นโดยใช้พระนาม
พระมหากษัตริย์ นอกจากนี้สถาบันพระปกเกล้ายังได้รับมอบหมายให้ด าเนินกิจกรรม Big Rock เกี่ยวกับ              
การปฏิรูปประเทศในเรื่องการสร้างความรู้ ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมให้แก่นักเรียนพลเมือง และผู้บริหาร
จัดการโรงเรียนพลเมือง จะเริ่มในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ซึ่งสถาบันได้เริ่มด าเนินการแล้ว โดยการวิจัย               
สร้างองค์ความรู้ร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองซึ่งในส่วนของสาระส าคัญด าเนินการเสร็จแล้ว 
อีกทั้งมีการหารือกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม องค์กรพัฒนาเอกชน              
สร้างกลุ่มเป้าหมายทดลองท าวิทยากรตัวคูณ สร้างเนื้อหาแกนกลางให้หน่วยงานเริ่มปฏิบัติในเดือนมีนาคม 
๒๕๖๔ มีงานวิจัยประยุกต์ในเชิงพ้ืนที่ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย แต่ยังไม่สามารถท าให้เกิดขยายผลไปทั่วประเทศได้ 
ซึ่งจะได้หาแนวทางร่วมกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะ
แสดงผลการด าเนินงานได้ในรายงานประจ าปี ๒๕๖๔ สถาบันให้ความส าคัญของการสร้างองค์ความรู้               
อย่างสร้างสรรค์ มุ่งหวังให้นักศึกษาซึมซับความเป็นสถาบันพระปกเกล้าที่เรียกว่า KPI DNA ด้วยความผูกพัน
และตระหนักรู้ในความมุ่งหวังส าคัญของการจัดการเรียน การสอนของสถาบัน เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดี เรียนรู้
ร่วมกัน นอกเหนือจากความรู้ในห้องเรียน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนะคติ การสร้างความรู้ร่วมกัน
จากประสบการณ์ของทุกคน P-Publicness คือการตระหนักถึงส่วนรวม  

ทั้งนี้ ในการศึกษาปัจจุบันได้เน้นการท าโครงงานที่ลงพื้นที่และมุ่งเฉพาะเรื่องความเหลื่อมล้ า
ทางสังคม ในส่วนของประเมินภายหลังการอบรม ภายหลังจบหลักสูตรจะมีแบบประเมินภายหลังการเรียน 
เพ่ือสอบถามถึงประโยชน์ที่ได้จากการฝึกอบรม ซึ่งยังได้รับการตอบกลับมาในแต่ละรุ่นน้อย กรณีการเผยแพร่
ระบบการสนับสนุนงานรัฐสภา ได้มีการประชาสัมพันธ์แล้ว และจะปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเข้าถึงมากยิ่งขึ้น 
ส าหรับศูนย์การสร้างพลเมือง สถาบันด าเนินการผ่านศูนย์การเมืองภาคพลเมืองที่มีอยู่ ๕๖ ศูนย์ สถาบันไม่ได้
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รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณ จึงใช้เงินของสถาบันรณรงค์ผ่านศูนย์การเมืองภาคพลเมือง                    
ส่วนการจัดท าหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมความรู้สู่การเตรียมเป็นนักการเมือง ได้มีการจัดการศึกษาออนไลน์ ใน ๓ 
หลักสูตร คือ การเตรียมการเป็นนักการเมืองระดับประเทศ การเตรียมการเป็นนักการเมืองท้องถิ่น และการวัด
ตัวเองในความเป็นพลเมือง กรณีควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญได้เริ่มด าเนินการแล้ว ทั้งนี้ ขอรับเรื่องการมี
ส่วนร่วมของภาคประชาสังคม การก าหนดให้มีหลักสูตรผู้น ายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยส าหรับเยาวชน                  
การปรับปรุงรายละเอียดในรายงานประจ าปีครั้งหน้า โดยเพ่ิมภารกิจและผลงานของคณะกรรมการในสถาบัน
พระปกเกล้า ผลการท างานตามยุทธศาสตร์ สรุปการใช้งบประมาณ การท างานส่งเสริมงานวิชาการรัฐสภา 
และข้อเสนอแนะอื่นไปเพื่อปรับปรุงรายงานครั้งถัดไปให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น ส าหรับข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
สถาบันพระปกเกล้า ขอรับไปเพื่อปรับปรุงการจัดท ารายงานเพ่ือน าเสนอต่อวุฒิสภาในปีถัดไป 

ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ 

 (๗)  เรื่องอื่น ๆ                                                                                  (ไม่มี) 
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