
 
 
 
 
 
 
 

โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 

 วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนำยน ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๓๐ นำฬิกำ ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ  
ศำสตรำจำรย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธำนวุฒิสภำ เป็นประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๗ 
(สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมีพลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธำนวุฒิสภำ คนที่หนึ่ง และ 
นำยศุภชัย  สมเจริญ รองประธำนวุฒิสภำ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท ำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุม  

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธำนของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด ำเนินกำรประชุม 
ตำมระเบียบวำระ สรุปผลกำรประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  จ านวน ๑ เรื่อง 
  - รับทรำบผลกำรด ำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ  
เรื่อง กำรปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปตำมร่ำงพระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น พ.ศ. . . . . และร่ำงประมวลกฎหมำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  
ของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครองท้องถิ่น 

  ที่ประชุมรับทราบ  
 
 (๒) รับรองรายงานการประชุม  
  -  รับรองรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ จ ำนวน ๕ ครั้ง ดังนี้  
   ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๕ 
   ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) วันอังคำรที่ ๑ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 
   ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 
   ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 
   ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง) วันอังคำรที่ ๑๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ 

  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมทั้ง ๕ ครั้ง โดยไม่มีการแก้ไข  
 
 
 
 

 

สรุปผลการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 

วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
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 (๓) กระทู้ถาม 

  ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ จ านวน ๓ เรื่อง 
 

 
 

   ผลการพิจารณา 

   ตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ใดจะก่อสร้ำง 
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ำย ใช้หรือเปลี่ยนแปลงกำรใช้อำคำร ต้องขออนุญำตต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
แต่ต่อมำกระทรวงมหำดไทยได้ออกกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรยกเว้น ผ่อนผัน หรือก ำหนดเงื่อนไขในกำร
ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยก ำหนดให้อำคำรของกระทรวง ทบวง 
กรม หรืออำคำรของรำชกำรส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ในรำชกำรหรือใช้เพื่อสำธำรณประโยชน์ ได้รับกำรยกเว้น
ไม่ต้องขออนุญำตก่อสร้ำง ท ำให้เกิดผลกระทบหลำยประกำร กล่ำวคือ ไม่เป็นไปตำมเจตนำรมณ์  
และวัตถุประสงค์ของกำรบังคับใช้กฎหมำย อีกทั้งยังไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องกับ  
กำรขออนุญำตนั้น ๆ เช่น กฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง กฎหมำยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กำรป้องกันอัคคีภยั
ภำยในอำคำร กำรจัดกำรด้ำนสำธำรณสุข กำรสถำปัตยกรรม ซึ่งอำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิต 
และทรัพย์สินของประชำชนได้ อีกทั้งยังไม่ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยควบคุมวิชำชีพของสถำปนิกและวิศวกร 
ประกำรที่ส ำคัญ คือ กำรได้รับกำรยกเว้นดังกล่ำวอำจขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
มำตรำ ๒๗ ที่บัญญัติว่ำบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมำย มีสิทธิและเสรีภำพและได้รับควำมคุ้มครอง  
ตำมกฎหมำยเท่ำเทียมกัน ตัวอย่ำงของกำรยกเว้นให้อำคำรที่ใช้ในรำชกำรไม่ต้องขออนุญำตก่อสร้ำง  
คือ โครงกำรก่อสร้ำงศูนย์รำชกำรกระทรวงมหำดไทยแห่งใหม่บนที่ดนิกวำ่ ๑๘ ไร่ ตั้งอยู่บริเวณริมแมน่้ ำ
เจ้ำพระยำ ถนนเจริญนคร ที่อยู่ระหว่ำงด ำเนินโครงกำรในขณะนี้ ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุมชนโดยรอบ  
ขอเรียนถำมว่ำ กระทรวงมหำดไทยจะมีแนวทำงในกำรแก้ไขกฎกระทรวงที่ยกเว้นให้อำคำรของรำชกำร
ไม่ต้องขออนุญำตก่อสร้ำงเพ่ือเป็นกำรรักษำชีวิตและทรัพย์สินที่อำจจะเกิดควำมเสียหำยได้ เพ่ือให้เกิด
ควำมเป็นธรรม ไม่เป็นกำรเลือกปฏิบัติ รวมทั้งเพ่ือให้เกิดควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันระหว่ำง
หน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน ตลอดจนเพ่ือเป็นกำรลดกำรต่อต้ำนจำกภำคเอกชน
และภำคประชำชนหรือไม่ อย่ำงไร นอกจำกนี้ ขอให้มีกำรตรวจสอบว่ำหน่วยงำนรำชกำรได้ยื่นเอกสำร
เกี่ยวกับกำรก่อสร้ำงตอ่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นโดยถกูต้องหรอืไม่ รวมทั้งตรวจสอบว่ำสถำปนกิในหนว่ยงำน
รำชกำรที่ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพมีจ ำนวนเท่ำใด และขอให้มีกำรตรวจรับรองแบบแปลน 
กำรก่อสร้ำงอำคำรของรำชกำรโดยเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นอย่ำงชัดเจน   

 

 

 ๓.๑.๑ กระทูถ้าม เรื่อง การยกเว้นให้อาคารที่ใช้ในราชการไมต่้องขออนุญาต
ก่อสรา้งตามพระราชบัญญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (พลเรือเอก ฐนิธ  กติติอ าพน เป็นผูต้ั้งถาม 
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย)  
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   นำยทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยวำ่กำรกระทรวงมหำดไทย ผู้ได้รับมอบหมำย
ให้ตอบกระทู้ถำม ตอบชี้แจงว่ำ พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ได้ก ำหนดให้อำคำรของ
กระทรวง ทบวง กรม หรืออำคำรของรำชกำรส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ในรำชกำรหรือใช้เพื่อสำธำรณประโยชน์
ได้รับกำรยกเว้นเพียงไม่ต้องขออนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน และใช้หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำร
เท่ำนั้น ผู้ด ำเนินกำรเกี่ยวกับอำคำรดังกล่ำว ต้องส่งแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรำยกำรประกอบ
แบบแปลนที่ถูกต้องเป็นไปตำมหลักเกณฑ์หรือมำตรฐำนที่กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรก ำหนด 
รวมทั้งเป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง กฎหมำยว่ำด้วยสิ่งแวดล้อม กฎหมำยว่ำด้วยวิศวกร 
กฎหมำยว่ำด้วยสถำปนิก และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก่อนท ำกำรก่อสร้ำง 
ดัดแปลง รื้อถอน ไม่น้อยกว่ำ ๓๐ วัน เมื่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้รับเอกสำรดังกล่ำวแล้วต้องตรวจ
พิจำรณำในส่วนที่เกี่ยวกับกำรรักษำแนวอำคำรตำมถนนให้ เป็นระเบียบ ระดับชั้นล่ำงของอำคำร 
ลักษณะสัมพันธ์ระหว่ำงอำคำรกับทำง ถนน หรือที่สำธำรณะ ที่ว่ำงอื่น ๆ หรืออำคำรต่ำงเจ้ำของหรือ 
ผู้ครอบครอง และบริเวณที่ต้องห้ำมกระท ำกำรส ำหรับอำคำรบำงชนิดหรือบำงประเภท และมีหนังสือ
แจ้งให้ผู้ด ำเนินกำรทรำบ ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นพิจำรณำแล้วเห็นว่ำแผนผังบริเวณ แบบแปลน 
หรือรำยกำรประกอบแบบแปลน ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร ผู้ด ำเนินก ำร 
ต้องแก้ไขปรับปรุงแผนผังบริเวณ แบบแปลน หรือรำยกำรประกอบแบบแปลนนั้น โดยไม่ชักช้ำ ทั้งนี้ 
เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรยกเว้น ผ่อนผัน หรือก ำหนดเงื่อนไขในกำรปฏิบัติตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๕๐ กำรออกกฎกระทรวงจึงเป็นเพียงกำรยกเว้นในรำยละเอียด
ของกำรขออนุญำตก่อสร้ำง แต่ยังต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพ่ือเป็นกำรลดภำระ
และควำมซับซ้อนในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นในกำรตรวจแบบแปลนและกำรออกใบอนุญำต 
รวมทั้งเป็นกำรวำงแนวทำงปฏิบัติส ำหรับหนว่ยงำนรำชกำร นอกจำกนี้ อำคำรของส่วนรำชกำรจะต้องมี
กำรจัดตั้งงบประมำณในกำรก่อสร้ำง จึงต้องมีรำยละเอียดขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรส ำรวจ กำรออกแบบ 
กำรประมำณรำคำ กำรอนุมัติงบประมำณ และกำรตรวจสอบในทุกขั้นตอนจำกส ำนักงบประมำณ  
โดยแบบแปลนต้องมีวิศวกรและสถำปนิกที่มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพจำกสภำวิศวกร และสภำสถำปนิก 
เป็นผู้ตรวจสอบ ซึ่งเป็นไปข้อบังคับสภำวิศวกร ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุมแตล่ะระดับสำขำต่ำง ๆ พ.ศ. ๒๕๕๑ ในส่วนของข้อมลูที่เป็นประโยชนข์อรบัไปตดิตำม
และเร่งรัดต่อไป ส ำหรับกรณีกำรก่อสร้ำงศูนย์รำชกำรกระทรวงมหำดไทยแห่งใหม่ได้ด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนของกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรและปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง  
และกฎหมำยที่เกี่ยวข้องครบถ้วนทุกประกำร ตลอดจนมีกำรป้องกันผลกระทบจำกฝุ่นพิษ PM 2.5  
ซึ่งในขณะนี้ยังไม่พบว่ำประชำชนในพ้ืนที่ได้ควำมเดือดร้อนจำกโครงกำรก่อสร้ำงดั งกล่ำว เนื่องจำก 
มีขั้นตอนในกำรดูแลแก้ไขปัญหำเป็นอย่ำงดี 
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   ผลการพิจารณา 

   เนื่องจำกรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงคมนำคม (นำยอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ)  
ผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำม ติดภำรกิจที่ได้มีนัดหมำยไว้ล่วงหน้ำ ไม่สำมำรถมำตอบกระทู้ถำมได้ 
จึงขอเลื่อนกำรตอบกระทู้ถำมดังกล่ำวออกไปก่อน 
 

 
 

   ผลการพิจารณา 

   ตำมที่ได้มีนโยบำยส่งเสริมกำรปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
มำนำนแล้ว แต่นโยบำยดังกล่ำวมีข้อขัดข้องหลำยประกำร จนกระทั่งมีข้อเสนอกำรปฏิรูปประเทศ 
ในปี ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ ส่งผลให้มีกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติป่ำไม้ พ.ศ. ๒๔๘๔ มำตรำ ๗ ซึ่งมีหลักกำร
ส ำคัญว่ำ ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตำมประมวลกฎหมำยที่ดิน ไม่เป็นไม้
หวงห้ำม หรือไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินที่ได้รับอนุญำตให้ท ำประโยชน์ตำมประเภทหนังสือแสดงสิทธิ 
ที่รัฐมนตรีประกำศก ำหนดโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีให้ถือว่ำไม่เปน็ไม้หวงห้ำม และกระทรวง
พำณิชย์ได้ออกกฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๖๑ ก ำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันภำยใต้พระรำชบัญญัติ
หลักประกันทำงธุรกิจ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยก ำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันได้  
และในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วุฒิสภำมีข้อเสนอเชิงนโยบำย เรื่องกำรออมต้นไม้ยืนต้น เป็นบ ำนำญชีวิตรองรับ
สังคมสูงวัย (กำรออมทองค ำเขียว) เสนอแนะต่อรัฐบำล โดยในรำยงำนดังกล่ำวพบว่ำมีผู้ยื่นขอสินเชื่อ
โดยใช้ต้นไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ ำประกัน ๖ รำย ผ่ำนสินเชื่อของพิโก้ไฟแนนซ์ มีต้นไม้ประมำณ  
๙ หมื่นต้น มูลค่ำ ๑๓๐ ล้ำนบำท และจำกกำรลงพ้ืนที่ที่ชุมชนดอนศำลเจ้ำ อ ำเภอสองพ่ีน้อง จังหวัด
สุพรรณบุรี เมื่อปี ๒๕๖๓ พบว่ำชุมชนดังกล่ำวมีกรรมกำรธนำคำรต้นไม้ และกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ 
กระทรวงพำณิชย์ ได้เข้ำไปส่งเสริมให้มีกำรใช้ต้นไม้เป็นหลักทรัพย์ค้ ำประกันเงินกู้กับธนำคำร 
เพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยได้ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ ของมูลค่ำต้นไม้ที่ยังไม่ได้ตัด  
แต่เกษตรกรจะต้องน ำที่ดินที่ปลูกต้นไม้ดังกล่ำวจ ำนองไว้กับธนำคำรด้วย เป็นไปตำมหลักต้นไม ้
เป็นส่วนควบของที่ดินซึ่งเกิดปัญหำในทำงปฏิบัติ จึงขอเรียนถำมว่ำ กำรส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้ไม้ยืนต้น
เป็นหลักทรัพย์ค้ ำประกันทำงธุรกิจ ด ำเนินกำรไปแล้วอย่ำงไร มีผลส ำเร็จเพียงใด และมีข้อจ ำกัดหรือ
ปัญหำอุปสรรคใด ตลอดจนมีแนวทำงกำรแก้ไขอย่ำงไร อีกทั้งขอเสนอให้กระทรวงพำณิชย์ก ำหนด
ยุทธศำสตร์ในกำรให้ควำมส ำคัญกับฝ่ำยผู้รับหลักประกันหรือผู้ให้กู้ คือ ธนำคำรและสถำบันกำรเงิน 

 ๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๐๙๕ ระหว่าง
จังหวัดเชียงใหม่ – จังหวัดแม่ฮ่องสอน (นายสุรสิทธิ์  ตรีทอง เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม)  

 ๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมการใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ าประกัน
ทางธุรกิจ (นายอ าพล  จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) 

 



- ๕ - 
 

ให้ยอมรับและปล่อยสินเชื่อกำรส่งเสริมให้มีผู้เชี่ยวชำญในกำรประเมินรำคำทรัพย์ประเภทไม้ยืนต้น  
กำรส่งเสริมให้มีกำรประกันภัยให้กับไม้ยืนต้น และกำรไม่น ำหลักเรื่องต้นไม้เป็นส่วนควบของที่ดิน 
มำใช้กับกรณีกำรน ำไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์ค้ ำประกันทำงธุรกิจ 

   นำยสินิตย์  เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงพำณิชย์ ผู้ได้รับมอบหมำย 
ให้ตอบกระทู้ถำม ตอบชี้แจงว่ำ กระทรวงพำณิชย์ได้ออกกฎกระทรวงก ำหนดให้ไม้ยืนต้นเป็นทรัพย์สิน 
ที่ใช้เป็นหลักประกันได้ โดยมีเจตนำรมณ์เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้มีกำรให้หลักประกันทำงธุรกิจมำกยิ่งขึ้น
อันจะเป็นประโยชน์แก่กำรประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งไม้ยืนต้นทุกชนิดน ำมำใช้เป็น
หลักประกันกำรกู้เงินได้ขึ้นอยู่กับคู่สัญญำจะตกลงกันว่ำจะใช้ไม้ประเภทใด หรือชนิดใดเป็นหลักประกัน 
โดยตั้งแต่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้จนปัจจุบันเป็นระยะเวลำประมำณ ๔ ปี กระทรวงพำณิชย์โดยกรม
พัฒนำธุรกิจกำรค้ำได้มีกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนพันธมิตรหลำยหน่วยงำน อำทิเช่น 
สมำคมธนำคำรไทย สถำบันกำรเงินภำครัฐและเอกชน กรมป่ำไม้ ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร สหกรณ์สวนป่ำภำคเอกชน และส ำนักงำนเศรษฐกิจจำกฐำนชีวภำพมวล เป็นต้น ประกอบกับ
ได้มีกำรประชำสัมพันธ์กฎกระทรวงฉบับดังกล่ำวเพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้ยืนต้นบนที่ดินกรรมสิทธิ ์
ของตนเองและใช้ประโยชน์จำกไม้ยืนต้นที่ปลูกเพ่ือเป็นหลักประกันในกำรขอสินเชื่อ ดังนี้ ๑. กำรสร้ำง
กำรรับรู้เกี่ยวกับเจตนำรมณ์ในกำรออกกฎกระทรวงให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน
และสถำบันกำรเงินผู้รับหลักประกัน ๒. กำรสร้ำงกำรรับรู้และประชำสัมพันธ์กำรใช้ประโยชน์จำกกฎหมำย
หลักประกันทำงธุรกิจที่สำมำรถน ำไม้ยืนต้นที่ปลูกในที่ดินของตนเองมำใช้เป็นหลักประกันขอสินเชื่อ
ให้กับเกษตรกรและประชำชน ๓. กำรเป็นคณะอนุกรรมกำรโครงกำรที่เกี่ยวกับกำรส่งเสริมกำรปลูกต้นไม้  
๔. กำรขับเคลื่อนกำรใช้ไม้ยืนต้นเป็นหลักทรัพย์หลักประกันร่วมกับธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร ๕. กำรจัดกิจกรรมโครงกำรแสนไม้ยืนต้นหลักประกันทำงธุรกิจ เพ่ือเป็นกำรเผยแพร่  
และประชำสัมพันธ์ในวงกว้ำงมำกยิ่งขึ้น นับตั้งแต่กฎกระทรวงมีผลใช้บังคับจนถึงปัจจุบัน (๓๑ พฤษภำคม 
๒๕๖๕) ได้มีกำรจดทะเบียนไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันจ ำนวน ๑๔๖,๒๘๒ ต้น จ ำนวนเงินที่ท ำประกัน 
๑๓๗,๑๑๗,๗๑๒ บำท ส่วนปัญหำอุปสรรคและแนวทำงแก้ไขสำมำรถแบ่งตำมกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ดังนี้ กลุ่มที่ ๑ กลุ่มผู้ให้หลักประกันหรือลูกหนี้ คือ เกษตรกร ผู้ประกอบกำร และประชำชน พบว่ำ 
ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรน ำไม้ยืนต้นมำเป็นหลักทรัพย์ค้ ำประกันกำรกู้ยืม กรมพัฒนำธุรกิจ
กำรค้ำจึงได้เร่งสร้ำงกำรรับรู้โดยกำรจัดอบรมเกี่ยวกับกฎหมำยหลักประกันทำงธุรกิจและควำมรู้ 
ด้ำนกำรแปรรูปผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไม้ยืนต้น รวมทั้งกำรน ำไม้ยืนต้นมำเป็นหลักประกันกำรขอสินเชื่อ 
กลุ่มที่ ๒ กลุ่มผู้รับประกันหรือผู้ให้กู้ คือ ธนำคำรพำณิชย์ และสถำบันกำรเงิน ซึ่งพบว่ำยังขำดบุคลำกร
ที่มีควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ในกำรประเมินรำคำทรัพย์ประเภทไม้ยืนต้นและไม่มีหน่วยงำนกลำง
ที่มีควำมเชี่ยวชำญเป็นที่ยอมรับด้ำนกำรประเมินมูลค่ำไม้ และกำรรับไม้ยืนต้นเป็นหลักประกันมีควำม
เสี่ยงสูงจำกกำรเกิดภัยพิบัติน้ ำท่วม เกิดไฟป่ำ หรือควำมเสียหำยจำกกำรถูกลักลอบตัดโค่น เป็นต้น  
ซึ่งในเบื้องต้นธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์ได้ก ำหนดแนวทำงกำรประเมินมูลค่ำไม้ยืนต้นไว้ 
และสร้ำงผู้ประเมินมูลค่ำไม้ของธนำคำรไว้แล้ว ดังนั้น จึงต้องผลักดันให้มีหน่วยงำนกลำงผู้ประเมิน
มูลค่ำต้นไม้ เพ่ือท ำให้สถำบันกำรเงินอื่นหรือธนำคำรพำณิชย์อื่นมีควำมมั่นใจและเชื่อถือกำรประเมิน
มูลค่ำของต้นไม้ 
    



- ๖ - 
 

  ๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา จ านวน ๒ เรื่อง 
 

 
 

 
 

   ผลการพิจารณา 

   เนื่องจำกรัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข (นำยสำธิต  ปิตุเตชะ)  
ผู้ได้รับมอบหมำยให้ตอบกระทู้ถำมด้วยวำจำ ที่ ๓.๒.๑ และ ๓.๒.๒ ติดภำรกิจ ไม่สำมำรถมำตอบ 
กระทู้ถำมได้ จึงท ำให้กระทู้ถำมดังกล่ำวตกไป ตำมข้อบังคับ ข้อ ๑๖๖ วรรคสอง  ทั้งนี้ หำกสมำชิก 
ยังประสงค์ที่จะตั้งเป็นกระทู้ถำมด้วยวำจำ สำมำรถเสนอใหม่เพ่ือให้พิจำรณำในครำวถัดไป  
 
 (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว     (ไม่มี) 
 
 (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา     จ านวน ๑ เรื่อง 
 

 
 

  ผลการพิจารณา 

  ในกำรพิจำรณำรำยงำนของผู้สอบบัญชีและงบกำรเงินส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวำคม 
๒๕๖๒ และรำยงำนกำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินและทรัพย์สิน ส ำหรับปี ๒๕๖๒  
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ  

 ๓.๒.๑ กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการในการควบคุมกัญชา กัญชง ในช่วง
สุญญากาศก่อน พ.ร.บ. กัญชา กัญชง มีผลบังคับใช้ (นายเจตน์  ศิรธรานนท์ เป็นผู้ตั้งถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)  

 ๓.๒.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ปัญหาสุญญากาศจากนโยบายกัญชาเสรี 
นับแต่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ (นายค านูณ  สิทธิสมาน เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข)  

 - รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม 
๒๕๖๒ และรายงานการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปี ๒๕๖๒ 
ของส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (ตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ 
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๒ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ ๒๔ 
พฤษภำคม ๒๕๖๕) 
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ของที่ประชุมวุฒิสภำ รองผู้ว่ำกำรตรวจเงินแผ่นดิน (นำงเกล็ดนที  มโนสันติ์) กับคณะ และรองเลขำธิกำร
รักษำรำชกำรเลขำธิกำร กสทช. (นำยไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล) กับคณะ ได้เข้ำร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภำ 

  จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้คณะกรรมำธิกำรกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรสื่อสำร และกำรโทรคมนำคม ซึ่งประธำนวุฒิสภำมอบหมำยให้พิจำรณำศึกษำรำยงำนดังกล่ำว  
โดยเลขำนุกำรคณะกรรมำธิกำร (พลเรือโท สนธยำ  น้อยฉำยำ) ได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม 
สรุปได้ว่ำ  
  ๑. รำยงำนของผู้สอบบัญชีและงบกำรเงิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๒ กำรแสดง
ควำมเห็นอย่ำงมีเงื่อนไขในประเด็นอำคำรและอุปกรณ์ ที่มีระบบกำรบันทึกข้อมูล ๒ ระบบ ได้แก่ ระบบ 
Radio Frequency identification (RFID) และระบบ Express ซึ่งพบว่ำทั้ง ๒ ระบบ สินทรัพย์มีจ ำนวน
และมูลค่ำต่ำงกัน ซึ่งควรมีกำรติดตำมและตรวจสอบควำมถูกต้องของสถำนภำพกำรบันทึกข้อมูลมูลค่ำ
สินทรัพย์ให้ถูกต้อง และข้อมูลเรื่องข้อพิพำทและคดีควำมที่ส ำคัญที่ กสทช. เป็นผู้ฟ้องและผู้ถูกฟ้อง  
เป็นประเด็นที่ต่อเนื่องจำกป ี๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑ ควรมีกำรประเมินควำมเสี่ยงของข้อพิพำทตำมระดบั
ควำมส ำคัญและผลกระทบ รวมทั้งก ำหนดแนวทำงในกำรตอ่สู้คดี และปรับปรุงหรือแก้ไขกำรด ำเนินกำร
ต่อไป  
  ๒. รำยงำนกำรประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินและทรัพย์สิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ ส ำหรับปี ๒๕๖๒  
   ๒.๑ ด้ำนกำรประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงิน กำรเบิกจ่ำยมีประสิทธิภำพจำกปีที่ผ่ำนมำ
แต่ยังมีงบประมำณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ำย ซึ่งเกิดจำกกำรกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  จึงเป็นกำรตั้งงบประมำณ 
ที่ไม่เหมำะสมและเป็นกำรบริหำรงบประมำณที่ไม่มีประสิทธิภำพเท่ำที่ควร ดังนั้น ควรมีกำรปรับลด
งบประมำณในปีถัดไปในกรณีที่ผลกำรเบิกจ่ำยไม่เป็นไปตำมแผนงำน และควรพิจำรณำเหตุผลและ 
ควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินโครงกำร โดยค ำนึงถึงประโยชน์และควำมคุ้มค่ำ มีกำรวำงแผนกำรด ำเนินกำร 
ก ำหนดวัตถุประสงค์ จัดท ำคู่มือ แนวปฏิบัติ ให้ชัดเจน ให้สอดคล้องกับหลักกำร คุ้มค่ำ โปร่งใส              
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้  
   ๒.๒ ด้ำนกำรประเมินผลกำรจัดกำรทรัพย์สิน กำรจัดหำพัสดุโดยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
ส่วนใหญ่ใช้วิธีเฉพำะเจำะจง ซึ่งเป็นวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่เปิดโอกำสให้มีกำรแข่งขันเ สนอรำคำ 
อย่ำงเป็นธรรมรวมทั้งมีกำรไม่ปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ และมีรำยกำรค่ำเช่ำเก็บพัสดุและครุภัณฑ์ จ ำนวน ๒ หลัง ที่ใช้ประโยชน์จำกพื้นที่ในโกดัง
ไม่คุ้มค่ำ รวมทั้งไม่จัดท ำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภำพให้ครบถ้วน ซึ่งปัญหำด้ำนกระบวนกำรจัดหำ
พัสดุเหมือนกันทุกปี ดังนั้น ควรที่จะได้มีกำรตรวจสอบและแก้ไขปรับปรุงวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้เหมำะสม 
มีกำรจัดท ำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ และในรำยงำนของผู้สอบบัญชีและงบกำรเงิน และรำยงำนกำรประเมินผล
กำรใช้จ่ำยเงินและทรัพย์สิน ส ำหรับปี ๒๕๖๓ และปี ๒๕๖๔ ควรมีกำรรำยงำนกำรติดตำมกำรด ำเนินกำร
ในส่วนที่มีสำระส ำคัญให้สภำทรำบด้วย  
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   ๒.๓ กำรประเมินกำรด ำเนินโครงกำร ไม่มีกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นควำมเสี่ยงที่อำจสร้ำงควำมเสียหำยให้กับรัฐในระยะยำวได้ 
ดังนั้น อำจต้องมีกำรก ำหนดบทลงโทษ มีกำรตั้งคณะกรรมกำรสอบข้อเท็จจริง และคณะกรรมกำรสอบ
วินัยเพ่ือป้องปรำมให้มีกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่ำงเคร่งครัด นอกจำกนี้ อำจต้องมีกำรฝึกอบรมให้กับเจ้ำหน้ำที่ที่ต้องท ำหน้ำที่ในกำร
จัดซื้อจัดจ้ำง และอำจตั้งคณะท ำงำนร่วมกับกรมบัญชีกลำงเพ่ือติดตำมควำมคืบหน้ำในกำรใช้ระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือลดควำมเสี่ยง   
ที่จะเกิดขึ้นจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบ และควรมีกำรปรับปรุง
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีควำมทันสมัยและเหมำะสมกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ให้มำกขึ้นด้วย 

  ภำยหลังที่คณะกรรมำธิกำรได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุมแล้ว ประธำน
ของที่ประชุมได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น สรุปได้ว่ำ 
  ๑. กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณปี ๒๕๖๒ ตำมรำยงำนพบว่ำมีกำรกันเงินไว้เป็น
จ ำนวนมำก แม้จะเป็นกำรด ำเนินกำรที่ถูกต้องตำมระเบียบก็ตำม แต่ก็ท ำให้กำรด ำเนินงำนเกิดควำม
ล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผนที่ก ำหนดไว้ 
  ๒. โครงกำรที่ไม่สำมำรถเบิกจ่ำยเงินงบประมำณเพ่ือด ำเนินกำรในปี ๒๕๖๒  
เป็นโครงกำรตำมยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญ ซึ่งมีจ ำนวนเงินถึง ๑๕๖.๗๓ ล้ำนบำท ในรำยงำนพบว่ำเกิดจำก
ควำมล่ำช้ำของกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ท ำให้กำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรต่ำง ๆ ไม่เป็นไปตำม
เป้ำหมำยและตำมแผนยุทธศำสตร์ส ำนักงำน กสทช. จะมีแนวทำงในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องนี้
อย่ำงไร 
  ๓. อยากทราบว่า สาเหตุใดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์กรให้เป็นธรรมาภิบาล
ซึ่งมีสมรรถนะสูงจ านวน ๓๒ โครงการ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ต่ ามาก 
  ๔. ส าหรับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลอย่างยั่งยืน ส านักงาน 
กสทช. ควรด าเนินการตามโครงการนี้ต่อไป ส าหรับการบริหารจัดการโครงการนี้ควรยึดหลักเหตุและ  
ผลในการบริหารจัดการโครงการดังกล่าว 
  ๕. มำตรำ ๒๗ (๑๘) แห่งพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับ 
กำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ก ำหนดให้ 
กสทช. มีอ ำนำจในกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญำต ผู้ผลิตรำยกำรและผู้ประกอบวิชำชีพ
สื่อสำรมวลชนที่เกี่ยวกับกิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ เป็นองค์กรในรูปแบบต่ำง  ๆ เพ่ือท ำ
หน้ำที่จัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมของกำรประกอบอำชีพหรือวิชำชีพและกำรควบคุมกำรประกอบ
อำชีพหรือวิชำชีพกันเองภำยใต้มำตรฐำนทำงจริยธรรม ที่ผ่ำนมำพบว่ำในรำยงำนประจ ำปีไม่ปรำกฏ 
ผลกำรด ำเนินงำนหรือกำรศึกษำวิจัยทำงด้ำนจริยธรรมของสื่อสำรมวลชนด้ำนวิทยุและโทรทัศน์ กสทช.  
มีแนวทำงในกำรด ำเนินกำรในเรื่องนี้หรือไม่อย่ำงไร 

  จำกนั้น รองเลขำธิกำร กสทช. (นำยไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล) รองเลขำธิกำร กสทช. 
สำยงำนกิจกำรโทรคมนำคม (นำยสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน) และรองเลขำธิกำร กสทช. สำยงำนกิจกำร
กระจำยเสียงและโทรทัศน์ (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  ดร.ภูมิศิษฐ์  มหำเวสน์ศิริ) ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่ำ  
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กรณีกำรน ำลงข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่ระบบ Radio Frequency identification (RFID) และระบบ 
Express มีจ ำนวนและมูลค่ำไม่ตรงกันนั้น ส ำนักงำน กสทช. ได้มีกำรปรับปรุงกำรบันทึกข้อมูลมูลค่ำ
สินทรัพย์ โดยจัดตั้งคณะท ำงำนเพ่ือตรวจสอบข้อมูลและได้สอบถำมข้อมูลสินทรัพย์จำกหน่วยงำน 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งข้อมูล ณ ปี ๒๕๖๔ น ำลงถูกต้องตรงกันทั้ง ๒ ระบบแล้ว และในรำยงำนประจ ำปี 
๒๕๖๓ ก็ไม่ได้ปรำกฏเงื่อนไขในรำยงำนกำรตรวจสอบบญัชีและกำรเงินแล้ว กรณีข้อพิพำทและคดีควำม
ของส ำนักงำน กสทช. ที่มีผลกระทบต่องบประมำณนั้น กสทช. ได้ด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลและวิเครำะห์
มูลค่ำควำมเสียหำยเพ่ือเตรียมกำรรองรับ เตรียมงบประมำณให้เหมำะสม และได้รำยงำนข้อมูล
รำยละเอียดประกอบงบกำรเงินประจ ำปี โดยแสดงจ ำนวนคดี มูลค่ำควำมเสียหำยของคดีอย่ำงชัดเจน 
ในกรณีที่ศำลตัดสินข้อพิพำทเสร็จแล้ว กสทช. ได้น ำค ำตัดสินมำใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนในเรือ่ง
ลักษณะเดียวกันเพ่ือป้องกันควำมผิดพลำดซ้ ำซ้อน และหำกเกิดกรณีจะต้องจ่ำยค่ำเสียหำยจำกค ำสั่ง
ศำล กสทช. สำมำรถด ำเนินกำรจัดตั้งงบประมำณรองรับได้โดยใช้งบประมำณงำนกลำงปีในกำรจัดท ำ 

  ประเด็นกำรเบิกจ่ำยงบประมำณไม่เป็นไปตำมแผนกำรบริหำรงบประมำณ นั้ น 
กสทช. ด ำเนินกำรปรับแก้ตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรดิจิทัล (DE) และได้เชิญผู้แทนจำกส ำนัก
งบประมำณเข้ำร่วมเป็นอนุกรรมกำรในกำรพิจำรณำค ำของบประมำณประจ ำปีเพ่ือให้กำรจัดตั้ง
งบประมำณประจ ำปีของ กสทช. มีหลักเกณฑ์ที่เป็นมำตรฐำนเช่นเดียวกับหน่วยงำนภำครัฐ รวมทั้ง  
ได้จัดท ำคู่มือกำรขอตั้งงบประมำณและขั้นตอนกำรบริหำรงบประมำณประจ ำปี ก ำหนดแนวทำง
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำค ำของบประมำณประจ ำปี และแจ้งเวียนให้หน่วยงำนภำยในรับทรำบเพ่ือเป็น
แนวทำงปฏิบัติต่อไป ส ำหรับปี ๒๕๖๕ ได้ก ำหนดตัวชี้วัดของกำรเบิกจ่ำยโดยก ำหนด KPI เป็นรำย 
ไตรมำสตำมค ำแนะน ำของสมำชิกวุฒิสภำที่ได้อภิปรำยต่อรำยงำนฉบับเมื่อปีที่ผ่ำนมำ 

  กำรใช้จ่ำยงบประมำณที่มีค่ำใช้จ่ำยค่อนข้ำงสูง ส ำนักงำนได้จัดท ำหลักเกณฑ์ 
และแนวทำงปฏิบัติเพ่ือแก้ไขเรื่องดังกล่ำวตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร และ สตง. อย่ำงต่อเนื่อง
เรียบร้อยแล้ว และประเด็นกำรเบิกจ่ำยเงินในปี ๒๕๖๒ ที่มีกำรกันเงินไว้สูงนั้น เนื่องจำกเป็นกำรกันเงิน
ไว้ส ำหรับกำรก่อสร้ำงอำคำรใหม่ซึ่งกำรก่อสร้ำงมีกำรเริ่มต้นช้ำ ส่วนโครงกำรที่ไม่สำมำรถเซ็นสัญญำได้         
และไม่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ทันต้องยกเลิกตำมกฎหมำย มีกำรจัดท ำงบประมำณกลำงปีเพ่ือทบทวน     
ตำมแผน ส ำหรับรำยงำนธรรมำภิบำลนั้น ส ำนักงำน กสทช. ได้รำยงำนไปยังคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ตำมหลักเกณฑ์ เรียบร้อยแล้ว  

  ในส่วนของกำรส่งเสริมให้มีกำรรวมกลุ่มของวิชำชีพวิทยุโทรทัศน์นั้น ไม่ได้มีกำรรำยงำน   
ในรำยงำนประจ ำปี แต่ส ำนักงำน กสทช. ได้ด ำเนินกำรส่งเสริมให้มีกำรรวมกลุ่มกันอย่ำงต่อเนื่อง เช่น    
มีกำรว่ำจ้ำงที่ปรึกษำให้ท ำคู่มือด้ำนจริยธรรมส ำหรับสื่อมวลชนเพ่ือเป็นแนวทำงปฏิบัติ มีกำรประชุมสัมมนำ
เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นกับสมำคมวิชำชีพวิทยุโทรทัศน์อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลส ำหรับส่งเสริม
กำรรวมกลุ่ม นอกจำกนี้ทำงส ำนักงำน กสทช. ได้มีกำรพบปะผู้ประกอบกิจกำรวิทยุโทรทัศน์ เพ่ือแลกเปลี่ยน
ควำมคิดเห็นในเรื่องของกำรรวมกลุ่มกันและก ำกับดูแลกันเอง และในปีนี้จะมีกำรจัดท ำอย่ำงต่อเนื่อง 
รวมทั้งขอรับข้อเสนอของสมำชิกวุฒิสภำเพ่ือจัดท ำควำมคืบหน้ำเกี่ยวกับกำรรวมกลุ่มผู้ประกอบวิชำชีพ
วิทยุโทรทัศน์ให้จัดอยู่ในรำยงำนประจ ำปีต่อไป 

  ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 



- ๑๐ - 
 

 (๖) เรื่องที่เสนอใหม่     จ านวน ๓ เรื่อง 
 

 
 

  ผลการพิจารณา 

  ในกำรพิจำรณำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน กสทช. ประจ ำปี ๒๕๖๔ และรำยงำน 
กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กสทช. ส ำนักงำน กสทช. และเลขำธิกำร กสทช. 
ประจ ำปี ๒๕๖๔ (กตป.) ของที่ประชุมวุฒิสภำ ประธำน กสทช. (ศำสตรำจำรย์คลินิก นพ. สรณ  
บุญใบชัยพฤกษ์) และรองเลขำธิกำรรักษำรำชกำรเลขำธิกำร กสทช. (นำยไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล)  
กับคณะ และประธำนกรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (ดร.พันธ์ศักดิ์  จันทร์ปัญญำ)  
กับคณะ ได้เข้ำร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภำ 

  จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้คณะกรรมำธิกำรกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
กำรสื่อสำร และกำรโทรคมนำคม ซึ่งประธำนวุฒิสภำมอบหมำยให้พิจำรณำศึกษำรำยงำนดังกล่ำว      
โดยประธำนคณะกรรมำธิกำร (พลเอก อนันตพร  กำญจนรัตน์) ได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม 
สรุปได้ว่ำ ควรจะมีกำรบูรณำกำรระหว่ำง ๒ หนว่ยงำน เพื่อพัฒนำรำยงำนต่อไป แต่ในภำพรวม กสทช. 
และคณะกรรมกำรติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำน (กตป.) ได้จัดท ำรำยงำน โดยมีรำยละเอียด
เนื้อหำครบถ้วน ครอบคลุมตำมประเด็นที่กฎหมำยก ำหนด แต่ข้อสังเกต คือ กองทุนวิจัยและพัฒนำ
กิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม เพ่ือประโยชน์สำธำรณะ (กทปส.)          
มีแผนกำรเบิกจ่ำยเงินประมำณจ ำนวน ๑๔ ล้ำนบำท แต่สำมำรถเบิกจ่ำยได้ ประมำณร้อยละ ๓๐        
ต่ ำกว่ำเป้ำหมำยทุกกองทุน กสทช. ได้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเรื่องนี้อย่ำงไร อยู่ในกระบวนกำรขั้นตอนใด 
บริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปัญหำถูกคิดค่ำบริกำรโทรศัพท์เคลื่อนที่จำกข้อควำมสั้น (SMS) ที่ไม่ได้สมัคร 
SMS รบกวน มิจฉำชีพหลอกลวง กสทช. ควรมีมำตรกำรที่สะดวกกว่ำกำรโทรไปยกเลิกข้อควำม  
มำกไปกว่ำนั้นควรมีกำรควบคุม SIM ทุกเบอร์ในกรณี SIM เหมำลงทะเบียนหลังกำรขำยเพรำะจะไม่
สำมำรถตรวจสอบได้ว่ำเป็นบุคคลใด ซึ่งอำจรวมถึงมิจฉำชีพที่น ำ SIM เหล่ำนี้ไปหลอกลวงประชำชน 
นอกจำกนี้เหตุใด กสทช. จึงไม่ปรับรำคำ SMS เนื่องจำกในปัจจุบันอินเทอรเ์น็ตมีกำรลงทุนในเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ และบริกำรอินเทอร์เน็ตมีควำมแพร่หลำยมำกขึ้น ประกอบกับกำรมีเทคโนโลยี 4G 5G ซึ่งเพ่ิม
ควำมเร็วและควำมจุของอินเทอร์เน็ตซึ่งอำจท ำให้ต้นทุนของอินเทอร์เน็ตและบริกำรที่สำมำรถใช้ผ่ำน IP 
แบบอื่น ๆ ถูกลงไปด้วย จำกพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่และก ำกับกำรประกอบกิจกำร
วิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มำตรำ ๒๗ (๑๗) และ (๑๘)  
กสทช. ได้มีกำรจัดท ำหรือด ำเนินกำรด้ำนมำตรฐำนทำงจริยธรรมของกำรประกอบอำชีพหรือวิชำชีพ
และกำรควบคุมกำรประกอบอำชีพหรือวิชำชีพกันเองภำยใต้มำตรฐำนทำงจริยธรรม หรือไม่ อย่ำงไร  

 ๖.๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๔ และรายงานการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ 
กสทช. ประจ าปี ๒๕๖๔ (ตามมาตรา ๗๒ และมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 



- ๑๑ - 
 

  ควรปรับรวมกฎหมำย ๓ ฉบับ ได้แก่ พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรกระจำยเสียง
และกิจกำรโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พระรำชบัญญัติกำรประกอบกิจกำรโทรคมนำคม พ.ศ. ๒๕๔๔ และ
พระรำชบัญญัติวิทยุคมนำคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อเสนอกำรแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมำยเพ่ือรองรับกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนสื่อสำรมวลชน เทคโนโลยี
สำรสนเทศ ประเด็นกำรปฏิรูปที่ ๓ : กำรปฏิรูปโครงสร้ำงสื่อสำรมวลชนและเทคโนโลยีสำรสนเทศ      
ซึ่งจะสิ้นสุดระยะที่ ๑ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๕ ในเรื่อง 5G นั้น ส ำนักงำน กสทช. ได้ท ำบันทึกข้อตกลง
ทำงวิชำกำรร่วมกับหลำยหน่วยงำน เช่น โครงกำรกำรน ำร่องเกษตรดิจิทัล โครงกำรน ำร่อง Smart 
Campus เป็นต้น ดังนั้นควรจะมีกำรรำยงำนโครงกำรเหล่ำนี้ในปีต่อไป กำรหลอมรวมสื่อในกิจกำร
กระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ กสทช. ควรเร่งรัด และมีข้อเสนอเชิงนโยบำยเพ่ือก ำกับดูแล เพ่ือให้
สอดคล้องกับระบบนิเวศในอุตสำหกรรม และประชำชนเข้ำถึงได้ และควรเพ่ิมกำรตรวจสอบคุณภำพ
ควำมเร็วของโครงข่ำย 5G และพ้ืนที่ครอบคลุมเพ่ือให้ประชำชนได้รับทรำบด้วย รวมถึงกำรใช้งำน  
ในระบบต่ำง ๆ เพ่ือให้ประชำชนและองค์กรที่สนใจตื่นตัวและเรียนรู้กับกำรใช้งำนรูปแบบใหม่ ๆ  
เพื่อประโยชน์ในอุตสำหกรรมมำกยิ่งขึ้น  

  ปัจจุบันประเทศไทยมีประชำชนผู้ใช้บริกำรลักษณะช ำระเงินล่วงหน้ำ Prepaid  
เป็นจ ำนวนมำกกว่ำร้อยละ ๙๐ หำก กสทช. สำมำรถวิเครำะห์และแบ่งแยกกำรก ำกับดูแลค่ำบริกำร
รูปแบบดังกล่ำวต่ำงหำกให้ชัดเจน อำทิ มูลค่ำของกำรเติมเงิน ระยะเวลำที่ใช้งำนในแต่ละครั้งของกำร
เติมเงิน เลขหมำยที่ถูกยกเลิกแต่มูลค่ำยังไม่หมด กำรคืนเงินแก่ผู้ใช้บริกำร ตลอดจนกำรเปรียบเทียบ
ข้อมูลคุณภำพกำรให้บริกำรและอัตรำค่ำบริกำรโทรคมนำคมในต่ำงประเทศก็จะท ำให้มีควำมสมบูรณ์       
และเกิดประโยชน์ในกำรพัฒนำรูปแบบกำรก ำกับดูแลต่อไป  

  เรื่องร้องเรียนก่อนที่ผู้บริโภคจะร้องเรียนผ่ำนช่องทำง call center ๑๒๐๐ ของ 
กสทช. ผู้บริโภคได้ด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเบื้องต้นด้วยกำรสอบถำมข้อมูลและแจ้งเรื่องร้องเรียน  
ต่อผู้ให้บริกำรเป็นล ำดับแรกก่อนแล้วเมื่อไม่เป็นผลจึงร้องเรียนมำที่ กสทช. ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกแก่ผู้ร้องเรียนและผู้ใช้บริกำร ควรพิจำรณำก ำหนดและแสดงตัวชี้วัดกำรรับเรื่องร้องเรียน
ของผู้ให้บริกำรด้วย อำทิ จ ำนวนคู่สำยโทรศัพท์ที่ใช้เป็นช่องทำงร้องเรียนต้องพอเพียงและเป็นสัดส่วน
ต่อจ ำนวนผู้ใช้บรกิำรกับจ ำนวนพนกังำนรับสำย และระยะเวลำในกำรรอสำย เป็นต้น และอำจเปดิช่องทำงอืน่ 
เช่น เว็บไซต์ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ Line Application ไปรษณีย์  

  ในรำยงำนเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้รับชมยังคงมุ่งเน้นน ำเสนอพฤติกรรมผู้รับชม 
สัดส่วนผู้ชม เรตติ้ง มูลค่ำโฆษณำ รำยได้ในกิจกำร ซึ่งเป็นกำรวิเครำะห์สภำพกำรแขง่ขันในตลำดกิจกำร
แบบทั่วไปที่ใช้ในกำรวิเครำะห์อุตสำหกรรมของภำคเอกชน แต่มิได้มีกำรน ำเสนอกำรวิเครำะห์ในเชิงลึก    
ถึงปัจจัยอื่นที่ส ำคัญซึ่งมีผลต่อบริบทกำรแข่งขันในตลำด เช่น สภำวะของตลำดที่เกี่ยวข้อง กำรลงทุน 
สถำนะทำงกำรเงิน ต้นทุนของผู้ประกอบกำร คุณภำพของเนื้อหำรำยกำรภัยคุกคำมต่อกำรแข่งขัน 
ผลกระทบจำกนวัตกรรมหรือบริกำรใหม่ ๆ กลยุทธ์กำรตลำดใหม่ของผู้ประกอบกำร อัตรำค่ำบริกำร  
ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งกำรประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชำชนและผู้ใช้บริกำรด้วย เป็นต้น  
เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงสภำพกำรแข่งขันของตลำด ปัญหำหรืออุปสรรคที่มีผลกระทบต่อประชำชนหรือ
ผู้ใช้บริกำร รวมทั้งส ำนักงำน กสทช. ควรมีบทบำทกำรก ำกับดูแลอย่ำงไร 
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  กำรกระจุกตัวทำงด้ำนคมนำคม หมำยถึง กำรมีผู้ประกอบกำรน้อยรำย ท ำให้เกิดกำร
แข่งขันไม่เต็ม หรือกำรผูกขำด ซึ่งท ำให้ประชำชนไม่ได้รับควำมเป็นธรรมทำงด้ำนรำคำ และ  กสทช. 
ควรจะตรวจสอบดำวเทียม เนื่องจำกเทคโนโลยี และดำวเทียมมีกำรเปลี่ยนแปลงมำก และปัจจุบันมีกำร
ใช้อินเทอร์เน็ตผ่ำนดำวเทียมของต่ำงประเทศ หำกไม่พิจำรณำโดยเร็วอำจท ำให้ผู้ประกอบกำร           
ในประเทศสูญเสียรำยได้ และเงินตรำไหลออกนอกประเทศ 

  ภำยหลังที่คณะกรรมำธิกำรได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุมแล้ว ประธำน
ของที่ประชุมได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น สรุปได้ว่ำ 
  ๑. ส านักงาน กสทช. ควรยกระดับการให้บริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึง  
และบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation) หรือที่เรียกว่า USO ให้สอดคล้องตามแนวทาง
ระหว่างประเทศที่ได้มีการยกระดบัเป็นการใหบ้ริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสงัคม 
(Universal Service Obligation Meaning) ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีความหมายในด้าน
ต่าง ๆ อาทิเช่น ด้านสาธารณสุข ด้านการเกษตร ด้านการศึกษาและด้านการค้า เป็นต้น นอกจากนี้ 
ส านักงาน กสทช. ต้องให้ความเป็นธรรมระหว่างผู้ให้บริการกับผู้บริโภคอย่างเท่าเทียมกันในการ
ให้บริการด้านโทรคมนาคมพ้ืนฐานแก่ประชาชน 
  ๒. กสทช. ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรคุ้มครองผู้บริโภค ปัจจุบันพบว่ำมีรำยกำร
โทรทัศน์ที่เข้ำข่ำยกำรกระท ำผิดกฎหมำย เช่น รำยกำรแนะน ำสินค้ำ ใช้เวลำโฆษณำเกินกว่ำที่กฎหมำย
ก ำหนด มีกำรน ำรำยกำรมำออกอำกำศซ้ ำมำกเกินไป กสทช. ขำดกำรก ำกับดูแลโดยเฉพำะกำรเผยแพร่
เนื้อหำที่เป็นภัยด้ำนสังคม ภัยคุกคำม กำรล่วงละเมิด ควรมีกำรเข้มงวดกำรคัดสรรบุคลำกรที่เข้ำมำท ำ
หน้ำที่สื่อให้มีคุณธรรมและจริยธรรมมำกยิ่งขึ้น 
  ๓. ต้องการให้ส านักงาน กสทช. ช่วยสนับสนุนเรื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
ให้แก่คุณครูและเด็กนักเรียนในพ้ืนที่ห่างไกลเพ่ือเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กชายขอบ  
ในพ้ืนที่ห่างไกลเพ่ิมมากยิ่งขึ้นเพราะเรื่องการศึกษาของเด็กและเยาวชนนับว่าเป็นเรื่องที่มีความส าคัญ
อย่างยิ่ง 
  ๔. กำรคุ้มครองผู้บริโภคถือว่ำมีควำมส ำคัญ ควรสร้ำงควำมมั่นใจให้กับประชำชน
โดยเฉพำะในเรื่องของกำรฝำกถอนเงินออนไลน์ หรือปัญหำกำรปลอมแปลงแอปพลิเคชันเพ่ือให้
ประชำชนหลงเชื่อและกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น บัตรประชำชนหรือเลขบัญชีธนำคำร เพ่ือถอนเงิน 
ออกจำกบัญชี  
  กำรโฆษณำผลิตภัณฑ์ด้ำนสุขภำพ อำหำร และยำ พบว่ำจ ำนวนมำกเป็นกำรโฆษณำ
หลอกลวงผู้บริโภคที่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจ สินค้ำบำงตัวมีกำรยื่นขออนุญำตอย่ำงถูกต้องแต่เมื่อน ำมำ
โฆษณำจะใช้สินค้ำอีกอย่ำงซึ่งไม่เป็นไปตำมที่ยื่นขออนุญำตไว้ แม้จะมีโทษแต่เป็นโทษปรับจึงท ำให้ผู้ค้ำ
ไม่เกิดควำมเกรงกลัว 
  กำรลงทะเบียน SIM โทรศัพท์ถือว่ำมีควำมส ำคัญในด้ำนกำรป้องกันกำรก่อกำรร้ำย       
หรือป้องกันปัญหำด้ำนยำเสพติด แม้จะเป็นกำรขอใช้ SIM ชั่วครำวก็ควรจะต้องมีกำรลงทะเบียนให้กับ
ผู้ใช้ SIM ชั่วครำวทุกคน รวมทั้งควรศึกษำกรณีกำรแก้ปัญหำของต่ำงประเทศว่ำมีแนวทำงกำรด ำเนินกำร 
ในลักษณะเดียวกันนี้อย่ำงไร 
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  ๕. ต้องการให้ส านักงาน กสทช. ร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง อาทิ เช่น ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวง       
ในประเภทต่าง ๆ ของมิจฉาชีพโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรือ่งการลงทะเบยีน SIM มือถือ กล่าวคอื 
ทุก SIM มือถือจะต้องได้รับการลงทะเบียนก่อนทุกครั้งก่อนเปิดใช้งานทั้งนี้เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงประชาชน 
  ๖. ในอนาคตสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส านักงาน 
กสทช. จะต้องเพ่ิมการให้บริการแก่ประชาชนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นโดยส านัก งาน กสทช.  
ต้องเข้ามามีบทบาทเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองให้มากยิ่งขึ้นโดยการปรับเปลี่ยน
วิธีการท างานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งส านักงาน กสทช. ต้องสร้างคน  
ให้เป็นพลเมืองดิจิทัลหรือสร้างศูนย์กลางการค้าขายออนไลน์ของชุมชนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ให้มากยิ่งขึ้น 
นอกจากนี้ในอนาคตต้องการให้ส านักงาน กสทช. จัดท าโครงการใหม่ ๆ ที่เป็นการสร้างประโยชน์กับ
ประชาชนโดยตรงโดยให้มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก นอกจากโครงการ  
ที่ได้ด าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน เช่น โครงการเกษตรดิจิทัลที่จังหวัดอุดรธานีและโครงการบ้านฉาง
สมาร์ทซิตี้ ซึ่งสองโครงการนี้นับว่าเป็นโครงการที่ดีมากถ้าการด าเนินการตาม ๒ โครงการนี้มีประสิทธิภาพ 
จะส่งผลให้เกิดการจ้างแรงงานในพ้ืนที่ต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น 
  ๗. กสทช. ควรให้กำรสนับสนุนคลื่นควำมถี่เพื่อกำรศึกษำ โดยเฉพำะอุปกรณ์สื่อสำร
อินเทอร์เน็ตในสถำนศึกษำที่อยู่ห่ำงไกล 
  ๘. กสทช. เป็นหน่วยงำนที่สำมำรถสร้ำงรำยได้ในแต่ละปีให้แก่รัฐเป็นจ ำนวนมำก
จำกรำยงำนพบว่ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำยเป็นเงินจ ำนวนมำก เช่น ในปี ๖๓ มีรำยได้กว่ำแสนล้ำนบำท  
ส่วนปี ๖๔ มีรำยได้เจ็ดหมื่นกว่ำล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำมแม้ในปี ๖๔ มีรำยได้น้อยกว่ำปี ๖๓ แต่ กสทช. 
สำมำรถส่งเงินคืนคลังได้มำกกว่ำปี ๖๓ ซึ่งรำยได้ส่วนใหญ่มำจำกกำรประมูลคลื่นควำมถี่ มีข้อสังเกตว่ำ
รำยจ่ำยของหน่วยงำนก็มจี ำนวนมำกเช่นกนั เช่น เงินสมทบกองทุน ค่ำใช้จ่ำยตำมค ำพิพำกษำ ค่ำใช้จ่ำย
ของบุคลำกร และค่ำวัสดุสำธำรณูปโภค ดังนั้น กสทช. ควรจะมีแนวทำงอย่ำงไรให้มีรำยได้มำกยิ่งขึ้น    
โดยไม่เป็นกำรสร้ำงภำระให้แก่ประชำชน และควรท ำอย่ำงไรเพ่ือให้ค่ำใช้จ่ำยลดลง ในส่วนของรำยงำน
ประจ ำปี กสทช. ควรจัดท ำบัญชีรำยรับรำยจ่ำยแบ่งเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน 
  ๙. เรื่องการจัดระบบสายสื่อสารลงดิน ส านักงาน กสทช. ควรพิจารณาหาวิธีการ 
ให้บริษัทเอกชนเข้ามาร่วมรับผิดชอบในการจัดระบบสายสื่อสารลงดินโดยการแบ่งแยกออกเป็นโซน ๆ ไป 
  ๑๐. ส านักงาน กสทช. ควรเพ่ิมการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสื่อดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
และเยาวชนให้มากยิ่งขึ้นเนื่องจากเด็กและเยาวชนถือว่าเป็นอนาคตของชาติ นอกจากนี้ส านักงาน 
กสทช. ควรใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชน 
  ๑๑. เหตุผลใดส านักงาน กสทช. จึงมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ต่ ามาก 

  จำกนั้น รองเลขำธิกำร กสทช. (นำยไตรรัตน์  วิริยะศิริกุล) รองเลขำธิกำร กสทช. 
สำยงำนกิจกำรโทรคมนำคม (นำยสุทธิศักดิ์  ตันตะโยธิน) และรองเลขำธิกำร กสทช. สำยงำนกิจกำร
กระจำยเสียงและโทรทัศน์ (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภูมิศิษฐ์  มหำเวสน์ศิริ) ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่ำ 
  ๑. กำรเบิกจ่ำยเงินของกองทุน กทปส. ล่ำช้ำ เนื่องจำกในปี ๒๕๖๔ มีโควิดระบำด 
รัฐบำลห้ำมเดินทำง ท ำให้กำรออกไปตรวจรับงำนต่ำง ๆ ของเจ้ำหน้ำที่ค่อนข้ำงล ำบำก ประกอบกับ 
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ในกำรก่อสร้ำงตำมแผน USO มีบำงส่วนที่ด ำเนินกำรไม่ได้ เช่น ติดพ้ืนที่กับกรมอุทยำน กรมป่ำไม้ และ
ที่ดิน สปก. ซึ่งได้ขอควำมร่วมมือไปทำงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ 
และพันธุ์พืช และมีกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้ แต่ก็ท ำให้แผนกำรด ำเนินงำนหยุดและเลื่ อนท ำให้ต้องมี
กำรแก้ไขสัญญำ และสรุปใหม่ว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรได้กี่จุดในโซนชำยขอบและโซนห่ำงไกล  
ซึ่งในเดือนนี้จะสำมำรถแก้ไขสัญญำ ๑๑ สัญญำและสำมำรถเบิกเงินได้ภำยในเดือนกรกฎำคม ส่วนโซน
ชำยขอบมีกำรยกเลิกสัญญำและก ำลังจะประกวดรำคำใหม่อีก ๕ สัญญำ ไม่เกินเดือนกรกฎำคม 
จะสำมำรถเบิกจ่ำยได้หมดทั้ง ๙,๐๐๐ ล้ำนบำท 
  ๒. ช่องทำงกำรร้องเรียนมีเบอร์ ๑๒๐๐ มีเว็บไซต์ให้ประชำชนเข้ำมำร้องเรียนได้  
ม ีe-mail มี LINE กลุ่มผู้รับอนุญำตสำมำรถร้องเรียนได้ ที่ส ำนักงำนมีตู้รับเรื่องร้องเรียน  
  ๓. กำรโฆษณำและกำรรีรัน มีประกำศและระเบียบอยู่แล้วแต่ต้องมีกำรปรับเกณฑ์
ต่ำง ๆ ให้ทันสมัยมำกขึ้นเพ่ือรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน ขอรับเป็นนโยบำยน ำเสนอคณะกรรมกำร
ต่อไป  
  ๔. เรื่องกองทุนกำรศึกษำวุฒิสภำทำง กสทช. ได้ด ำเนินกำรสนับสนุนทุกปี   
ปีละ ๕ ล้ำนบำท กรณีที่ขอสนับสนุนคอมพิวเตอร์จะด ำเนินกำรให้ 
  ๕. เรื่อง call center SMS หลอกลวง กำรคุ้มครองผู้บรโิภค และผลิตภัณฑ์ที่โฆษณำ
หลอกลวงต่ำง ๆ มีหลักเกณฑ์ทั้งหมดจะต้องมีกำรปรับหลักเกณฑ์กฎระเบียบใหม่ให้ถูกตอ้งและสำมำรถ
รับมือกับมิจฉำชีพได้ มีกำรจ ำกัด Sim card ให้มีกำรลงทะเบียน ๑๐๐% 
  ๖. เรื่องยุทธศำสตร์ของ ITA ตั้งเป้ำไว้ AA และได้รับกำรประเมิน AA มำ ๒ ปี  
ในปี ๖๕ ก็ตั้งเป้ำไว้เช่นกัน ในส่วนของกำรให้คะแนนของ ITA ยังอยู่ระหว่ำงรอผลประเมินจำกบุคคล
ภำยในองค์กรและบุคคลภำยนอกองค์กร ส่วนกำรประเมินจำก ป.ป.ช. ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม นโยบำย
ของส ำนักงำนคือรักษำประสิทธิภำพของควำมโปร่งใส  
  ๗. ประเด็นเรื่องกำรโทรศัพท์หลอกลวงได้ด ำเนินกำรแก้ไขด้วยกำรเติมเครื่องหมำย
บวกเข้ำไปสำมำรถระงับได้ส่วนหนึ่ง ต่อมำมิจฉำชีพเปลี่ยนยุทธวิธีใหม่ใช้สัญญำณมือถือและใช้ระบบ
โปรแกรมเข้ำมำท ำให้ทำง operator ไม่กล้ำตัดสัญญำณเพรำะเป็นเบอร์ที่ถูกต้องจะกระทบกับ
ประชำชน ปัจจุบันได้ด ำเนินกำรแก้ไขร่วมกับต ำรวจไซเบอร์ท ำระบบใหม่ ซึ่งยังไม่สำมำรถให้ข้อมูล  
เชิงลึกได้เพรำะก ำลังด ำเนินกำร 
  ๘. ขอรับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทำงกำรปฏิบัติงำนระหว่ำง กตป. และ กสทช.  
ไปเป็นนโยบำย ซึ่งปัจจุบันมีควำมร่วมมือกันด้วยดีแล้ว กสทช. รับนโยบำย กตป. และค ำแนะน ำมำสู่ 
กำรปฏิบัติแล้วหลำยเรื่อง 
  ๙. เรื่ องนโยบำยเกี่ ยวกับแผน Digital Smart City มีกำรเข้ ำร่วมประชุมกับ
คณะกรรมกำรดิจิทัลแห่งชำติและรับนโยบำยมำจัดท ำโครงกำรต่ำง ๆ กำรรู้เท่ำทันสื่อ มีกำรจัดสร ร
งบประมำณเข้ำไปในโครงกำรนี้ และมีกำรพัฒนำไปตลอด และจะน ำข้อเสนอนี้ไปเป็นนโยบำย 
ที่จะน ำเสนอคณะกรรมกำร กสทช. ต่อไป  
  ๑๐. เกี่ยวกับคลื่นควำมถี่และกำรติดตั้งอุปกรณ์ต่ำง ๆ ในแผนของกำรสนับสนุน 
ต่ำง ๆ ของ USO ที่ กสทช. ท ำมีกำรเชิญหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมำให้ข้อมูลและควำมต้องกำรที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีที่จะสำมำรถช่วยได้ ซึ่งทำงส ำนักงำนจะได้น ำข้อมูลต่ำง ๆ เข้ำไปสู่แผนปฏิบัติกำรเพ่ือรองรับ
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แผนยุทธศำสตร์ของกำรบริกำรอย่ำงทั่วถึงและน ำเสนอคณะกรรมกำรเพ่ือออกเป็นหลักเกณฑ์และ
โครงกำร ได้สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนผ่ำนโครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรศึกษำมีกำรมอบเงิน 
๒๐๐ กว่ำล้ำน ให้กองทุน ให้ สพฐ. ปฏิรูปกำรเรียนกำรสอนให้เยำวชนทั่วประเทศ  
  ๑๑. เงินกองทุน กทปส. มีกำรจ่ำยให้กับกองทุนพัฒนำสื่อสร้ำงสรรค์ ตำมกฎหมำย 
๕๐๐ ล้ำนบำท ส่วนอีก ๖๐๐ ล้ำนบำทน ำไปสนับสนุนงำนวิจัย สนับสนุนกลุ่ม Start up เอกชน และ
หน่วยงำนรัฐต่ำง ๆ ที่มำขอ 
  ๑๒. กรณีค่ำบริกำร SMS กับ voice ก ำหนดให้มีกำรปรับปรุงรำคำทุก ๓ ปี ซึ่งจะมี
อัตรำค่ำบริกำรที่จะลดลง  
  ๑๓. เรื่องกำรควบรวมกฎหมำย ๓ ฉบับ ในปีที่ผ่ำนมำมีกำรประชุมอย่ำงต่อเนื่อง 
เนื่องจำกมีควำมหลำกหลำยในบริบทในกำรท ำงำน กำรก ำกับและเทคโนโลยี ได้มีกำรจัดตั้งคณะท ำงำน
ซึ่งคำดว่ำสำมำรถรับฟังควำมคิดเห็นสำธำรณะได้ในไตรมำสที่ ๓  
  ๑๔. มีกำรเตรียมกำรประเมินผล MOU 5G มีกำรประกำศรับฟังควำมคิดเห็น
สำธำรณะก ำลังน ำเข้ำสู่กำรพิจำรณำของอนุกลั่นกรองของบอร์ด กสทช. ชุดใหม่  
  ๑๕. กำรช ำระค่ำบริกำรล่วงหน้ำเป็นไปตำมประกำศของบอร์ด กสทช. ชุดที่ผ่ำนมำ 
เป็นดุลพินิจของประชำชนที่จะเลือกเพ่ือจะรับสิทธิพิเศษซึ่งมีมำตรกำรตำมประกำศก ำหนด ผู้บริโภค  
มีสิทธิ์เลือก 
  ๑๖. เรื่องสถำนศึกษำที่ต้องกำรให้สนับสนุนเรื่อง USO หรือ Internet ในสถำนศึกษำ 
ที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยหรือกลุ่มที่ขำดโอกำส นั้น ในแผนฉบับที่ ๕ จะมีเรื่องภำคกำรศึกษำบรรจุไว้มำกขึ้น 
และจะรับข้อสังเกตของสมำชิกในเรื่องนี้ไปด ำเนินกำรเพ่ือสนับสนุนสถำนศึกษำต่อไป  
  ๑๗. ส ำหรับกำรจัดระเบียบสำยสื่อสำรกำรน ำสำยสื่อสำรลงดินมีกำรท ำอย่ำ ง
ต่อเนื่องในปี ๒๕๖๔ มีกำรบูรณำกำรกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เช่น กำรไฟฟ้ำ และส่วนท้องถิ่น  
ในปี ๒๕๖๕ คำดว่ำจะจัดระเบียบสำยสื่อสำรในกรุงเทมหำนครได้ ๔๕๐-๕๐๐ กิโลเมตร และสำมำรถ
น ำสำยสื่อสำรลงดินได้ประมำณ ๗๐ กิโลเมตร ในส่วนกำรน ำโครงกำร 5G ไปสนับสนุนกำรเกษตรและ
เอำภำคส่วนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องมำท ำประโยชน์ร่วมกันได้มีกำรพูดคุยกันผ่ำนโครงกำร USO และกำรใช้ 
platform ต่ำง ๆ  
  ๑๘. กรณีตำมมำตรำ ๒๗ ของพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นควำมถี่ฯ  
ที่ก ำหนดให้ส่งเสริมให้มีกำรรวมกลุ่มและจัดท ำมำตรฐำนจริยธรรม ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนกำรตรวจ 
ร่ำงประกำศซึ่งเรียกว่ำประกำศมำตรกำรส่งเสริมกำรรวมกลุ่มของผู้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ
สื่อสำรมวลชน ส่วนเรื่องมำตรฐำนจริยธรรม กสทช. ได้มีกำรจัดท ำและเผยแพร่ไปยังองค์กรวิชำชีพสื่อ 
และมีกำรปรับปรุงร่ำงให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันคำดว่ำจะแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้  
  ๑๙. เรื่องของกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วหรือเทคโนโลยีหลอมรวมระหว่ำงกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และโทรคมนำคมมีกำรศึกษำกำรด ำเนินงำนแบ่งเป็น ๓ แนวทำง คือ  
๑. กำรน ำสื่อใหม่ OTT เข้ำสู่กำรก ำกับดูแล ซึ่งแบ่งเป็น ๒ ระยะ ระยะสั้นพิจำรณำประกำศตำม
กฎหมำย กสทช. ที่มีอยู่ และกำรพิจำรณำปรับแก้ไขกฎหมำยให้สอดคล้องกับบริบท ๒. กำรผ่อนคลำย
กำรก ำกับดูแลสื่อดั้งเดิมที่มีควำมเสียเปรียบในเรื่องกำรแข่งขันกับสื่อใหม่ ๓. กำรส่งเสริมศักยภำพ 
ของผู้ประกอบกิจกำรให้มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันได้ กำรอบรมบุคลำกรในอุตสำหกรรมที่ให้น ำ
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เทคโนโลยีดิจิทัลมำท ำ content ต่ำง ๆ มีกำรจัดอบรม ส่งเสริมอุตสำหกรรมให้ปรับตัวให้เข้ำสู่
แพลตฟอร์มดิจิทัล มีกำรพิจำรณำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนกิจกำรกระจำยเสียงโทรทัศน์และกิจกำรที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือให้สอดคล้องรวมถึงกำรปรับแก้กฎหมำยให้สอดคล้องกับบริบทของสื่อใหม่ต่อไป ปัจจุบันได้มีกำร
เปลี่ยนแปลงบริบทของเทคโนโลยีดิจิทัล กสทช. มีกำรจัดท ำและเผยแพร่กำรศึกษำผลกระทบของ
กิจกำรกระจำยเสียงและกิจกำรโทรทัศน์ต่อสังคมและเศรษฐกิจไทยภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบ
ดิจิทัล ซึ่งแล้วเสร็จในปี ๒๕๖๔ มีกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบ และเผยแพร่ ซึ่งในรำยงำนประจ ำปีถัดไป 
จะมีกำรน ำเสนอ และมีกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบผลิตภำพและผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบกำรโทรทัศน์  
ในระบบดิจิทัล ประเภทธุรกิจ วิเครำะห์ข้อมูลรำยได้และต้นทุนของผู้ประกอบกำรและปัจจัยในเชิง
ปริมำณและคุณภำพ วิเครำะห์สภำพกำรแข่งขันของอุตสำหกรรม มูลค่ำตลำด กิจกำรโทรทัศน์ในระบบ
ดิจิทัลยังไม่มีกำรผูกขำดโดยรำยใดรำยหนึ่ง ส่วนแบ่งกำรตลำดก็อยู่ในระบบกำรแข่งขันที่เหมำะสม  
ใช้อ ำนำจในตลำดได้ กำรวิเครำะห์เชิงลึกอื่น ๆ ในรำยงำนประกอบด้วยปัจจัยเชิงคุณภำพอุปสรรค 
กำรเข้ำสู่ตลำด กฎหมำย และผลประโยชน์ของภำครัฐ กำรบริโภค พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป  
กำรบริโภคผ่ำนสื่อใหม่หรือ digital platform  
  ๒๐. เรื่องกำรโฆษณำเกินเวลำมีกำรก ำหนดแนวทำงในกำรจัดผังรำยกำรและกำร
คุ้มครองผู้บริโภค มีกำรเรียกเข้ำมำชี้แจงและลงโทษ ตักเตือน ปรับ พักใช้ใบอนุญำต เพิกถอนใบอนญุำต 
ร่วมมือกับองค์กำรอำหำรและยำ และสำธำรณสุขจังหวัด มีหน่วยตรวจเนื้อหำและประสำนงำนกันอย่ำง
ใกล้ชิดใช้เวลำในกำรวินิจฉัย ๓ วัน - ๑ สัปดำห์ มีกำรลงโทษหลำยกรณี  
  ๒๑. เรื่องตัวกรองสัญญำณ เทคโนโลยี 5G ในอดีตมีคุณภำพไม่สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีปัจจุบัน ผู้ประกอบกำรมีกำรแก้ไขร่วมกันให้มีกำรปรับปรุงตัวกรองสัญญำณที่มีคุณภำพสูงขึ้น 
  ๒๒. เรื่องงบกำรเงินในปีถัดไป ทำง กสทช. จะใส่รำยละเอียดในช่องหมำยเหตุ 
ให้มำกยิ่งขึ้น ทั้งหมวดค่ำตอบแทนและหมวดคำ่ใช้สอย ส่วนเรื่องโครงกำรที่เกี่ยวกับศึกษำของท่ำนเฉลำ  
พวงมำลัย จะได้น ำส่งเป็นเอกสำรต่อไป 
  จำกนั้น กรรมกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ด้ำนกิจกำรโทรคมนำคม 
(พันเอก ดร. ธนัทเมศร์  ภัทรณรงค์รัศม์) ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่ำ กตป. จะรับข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ
ที่สมำชิกและคณะกรรมำธิกำรเสนอ ไปเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนต่อไป และจะด ำเนินงำนร่วมกับ 
กสทช. ซึ่งที่ผ่ำนมำมีกำรประสำนกำรท ำงำนร่วมกัน มีกำรให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ในกำร
ติดตำมประเมินผลยึดถือประโยชน์ของประชำชนและผลประโยชน์สำธำรณะและเป็นไปตำมระเบียบ  
วิธีวิจัย เน้นเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ และกำรด ำเนินกำรตำมหลักธรรมำภิบำล นอกจำกนี้ กตป.  
ได้เสนอขอแก้ไขกฎหมำยให้จ ำนวน กตป. มีจ ำนวนเท่ำกับจ ำนวน กสทช. เพ่ือให้เกิดกำรถ่วงดุลกัน 
ทุกด้ำน ส ำหรับโครงกำร USO กตป. ได้มีกำรติดตำมกำรท ำงำนอย่ำงตอ่เนือ่ง นอกจำกนี้ ในกำรลงพื้นที่
พบว่ำปัญหำที่ส ำคัญ คือ กำรจัดสำยสื่อสำรไม่เป็นระบบท ำให้ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อน 
จึงขอเสนอให้เป็นวำระแห่งชำติ ที่ผ่ำนมำได้มีกำรแก้ไขปัญหำเรื่องนี้ โดยกำรประสำนกำรไฟฟ้ำแก้ไขให้ 
ในประเด็นกำรศึกษำ กตป. ได้ลงพ้ืนที่โรงเรียนตำมพ้ืนที่ห่ำงไกลพบว่ำยังขำดแคลนอุปกรณ์สื่อสำร  
ที่มีคุณภำพจึงขอเสนอให้จัดท ำโครงกำรส่งต่อมือถือให้เด็กต่ำงจังหวัดใช้ในกำรเรียนออนไลน์ต่อไป 

  ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
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  ผลการพิจารณา 

  ในกำรพิจำรณำรำยงำนกิจกำรประจ ำปี งบดุล บัญชีก ำไรและขำดทุนของบรรษัท
ตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย ส ำหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ มกรำคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ กันยำยน ๒๕๖๓ 
(วันยุบเลิกบรรษัท) ของที่ประชุมวุฒิสภำ ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยธุรกรรมตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย ธนำคำร
อำคำรสงเครำะห์ (นำยกรพล  ชินพัฒน์ อดีตรักษำกำรผู้จัดกำรบรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย  
ปี ๒๕๖๓) และผู้เชี่ยวชำญ ฝ่ำยกำรบัญชี ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ (นำยสิทธำนต์  วงศ์ปุณณวัฒน์)  
ได้เข้ำร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภำ 

  จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้อนญุำตให้คณะกรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ กำรเงิน และ
กำรคลัง ซึ่งประธำนวุฒิสภำมอบหมำยให้พิจำรณำศึกษำรำยงำนดังกล่ำว โดยรองประธำนคณะกรรมำธิกำร 
คนที่หนึ่ง (นำยลักษณ์  วจนำนวัช) ได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ บรรษัท 
ตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย (บตท.) ได้รับกำรจัดตั้งขึ้นโดยพระรำชก ำหนดบรรษัทตลำดรองสินเชื่อ 
ที่อยู่อำศัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ด้วยทุนประเดิมจำกกระทรวงกำรคลัง ๑,๐๐๐ ล้ำนบำท มีสถำนะเป็นรัฐวิสำหกิจ
ประเภทสถำบันกำรเงิน ในสังกัดกระทรวงกำรคลัง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในกำรพัฒนำตลำดรอง
สินเชื่อที่อยู่อำศัย ด้วยกำรน ำหลักกำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มำใช้เพ่ือให้สำมำรถระดมทุน
ส ำหรับกำรขยำยสินเชื่อที่อยู่อำศัยให้ได้มำกเพียงพอและสม่ ำเสมอ และเพ่ือแก้ไขปัญหำธุรกิจ
อสังหำริมทรัพย์ของประเทศที่ประสบภำวะซบเซำ รวมทั้งเพ่ือสร้ำงเสถียรภำพด้ำนสินเชื่อที่อยู่อำศัย  
ในธุรกิจอสังหำริมทรัพย์และรักษำควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจของประเทศ โดยปัจจุบันระบบสถำบันกำรเงิน
ของไทยมีปริมำณสภำพคล่องเพียงพอต่อกำรรองรับกำรปล่อยสินเชื่อเข้ำสู่ระบบเศรษฐกิจ ประกอบกับ
ธนำคำรแห่งประเทศไทยอนุญำตให้ธนำคำรพำณิชย์สำมำรถท ำธุรกรรม Securitization ได้เอง รวมทั้ง
ยังมีบริษัทบริหำรสินทรัพย์ที่เป็นเครื่องมือในกำรท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรสินทรัพย์ด้อยคุณภำพ ดังนั้น  
เพ่ือไม่ให้ภำครัฐประกอบธุรกิจแข่งขันกับเอกชน รัฐจึงไม่จ ำเป็นต้องมี บตท. เพ่ือแปลงสินทรัพย์  
เป็นหลักทรัพย์ไว้เป็นกำรเฉพำะ จึงมีนโยบำยยุบเลิก บตท. โดยเมื่อวันที่ ๓๐ เมษำยน ๒๕๖๔ บตท.  
ได้โอนกิจกำร ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ทุน และภำระผูกพันของ บตท. ให้แก่ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ (ธอส.) 
ตำมพระรำชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้ ส ำนักงำน
กำรตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะบรรษัทแล้วเห็นว่ำถูกต้องตำมควร 
ในสำระส ำคัญภำยใต้เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน ซึ่งได้มีกำรเปลี่ยนเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน  
ของบรรษัทจำกเกณฑ์กำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงินภำยใต้ข้อสมมติเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง  
เป็นเกณฑ์กำรช ำระบัญชีที่สินทรัพย์ทั้งหมดจะแสดงในมูลค่ำที่คำดว่ำจะได้รับ และหนี้สินทั้งหมด  
จะแสดงในมูลค่ำที่คำดว่ำจะต้องจ่ำย จึงไม่สำมำรถเปรียบเทียบกันได้กับงบกำรเงินส ำหรับสิ้นสุดวันที่ 

 ๖.๒ รายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุนของบรรษัทตลาดรอง
สินเชื่อที่อยู่อาศัย ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓  
(วันยุบเลิกบรรษัท) (ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชก าหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
พ.ศ. ๒๕๔๐) 
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๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๒ และกำรด ำเนินกำรตำมพระรำชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย โดยปัจจุบัน ธอส. มีอัตรำส่วน
เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ระดับแข็งแกร่ง ซึ่งสูงกว่ำอัตรำเงินกองทุนขั้นต่ ำที่ก ำหนด
โดยธนำคำรแห่งประเทศไทย ท ำให้กำรควบรวมกิจกำรกับ บตท. แม้อำจท ำให้ธนำคำรมีตน้ทุนกำรด ำเนนิงำน
เพ่ิมขึ้น แต่กิจกำรหรือธุรกรรมต่ำง ๆ ของ บตท. จะมีส่วนช่วยให้ ธอส. มีรำยได้จำกกำรด ำเนินธุรกิจ 
ฐำนลูกค้ำ และสินทรัพย์รวมที่เพ่ิมมำกขึ้นได้เช่นกัน ดังนั้น ควรจะมีกำรถอดบทเรียนของ บตท.  
เพื่อจะได้เป็นองค์ควำมรู้และใช้ในกำรอ้ำงอิงต่อไป 

  ภำยหลังที่คณะกรรมำธิกำรได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุมแล้ว ประธำน
ของที่ประชุมได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น สรุปได้ว่ำ บตท. ควรน ำเสนอให้
เห็นว่ำประชำชนได้อะไรบ้ำงจำกกำรด ำเนินงำนของ บตท. ซึ่งเป็นกลไกในกำรจัดหำเงินทุนระยะยำว
รองรับกำรขยำยตัวของระบบสินเชื่อที่อยู่อำศัย 

  จำกนั้น ผู้อ ำนวยกำร ฝ่ำยธุรกรรมตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
(นำยกรพล  ชินพัฒน์ อดีตรักษำกำรผู้จัดกำรบรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย ปี ๒๕๖๓)  
ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่ำ ในช่วงเวลำ ๒๓ ปี บตท. ได้ด ำเนินกำรพัฒนำตลำดทุนโดยกำรออกตรำสำร 
ทำงกำรเงินหรือกำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นกำรระดมทุนจำกตลำดทุนเข้ำสู่ตลำดสินเชื่อ 
ที่อยู่อำศัย ช่วยให้ประชำชนเข้ำถึงแหล่งเงนิทุน และมีสินเชื่อที่อยู่อำศัยที่มีอัตรำดอกเบี้ยคงที่ในระยะยำว
ได้มำกขึ้น เป็นกำรสนับสนุนให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี 

  ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
 

 
 

  ผลการพิจารณา 

  ในกำรพิจำรณำรำยงำนประจ ำปี ๒๕๖๓ ของสถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
พร้อมทั้งรำยงำนของผู้สอบบัญชีและรำยงำนกำรเงินของสถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ส ำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓ ของที่ประชุมวุฒิสภำ รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ (พลตรี พีรพงศ์  โพธิ์เหมือน) กับคณะ ได้เข้ำร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภำ 

  จำกนั้น ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้คณะกรรมำธิกำรกำรทหำรและควำมมั่นคง
ของรัฐและคณะกรรมำธิกำรติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ ซึ่งประธำนวุฒิสภำมอบหมำยให้พิจำรณำ
ศึกษำรำยงำน โดยคณะกรรมำธิกำรทั้งสองคณะได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม ดังนี้  

  คณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ โดยผู้แทนคณะกรรมำธิกำร
กำรทหำรและควำมมั่นคงของรัฐ (ศำสตรำจำรย์นิสดำรก์  เวชยำนนท์) ได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำ
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่ำ จำกกำรศึกษำรำยงำนดังกล่ำว พบว่ำ จ ำนวนเงินที่เพ่ิมขึ้น หนี้สินที่ลดลง และ

 ๖.๓ รายงานประจ าปี  ๒๕๖๓ ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
(ตามมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
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กระแสเงินสดที่เปลี่ยนแปลงไป สถำบันป้องกันประเทศไม่ได้แสดงงบแสดงฐำนะกำรเงิน สำระส ำคัญ
และรำยละเอียด ถึงสำเหตุและที่มำของกำรเปลี่ยนแปลงของตัวเลขดังกล่ำว ดังนั้น ในกำรเสนอรำยงำน
ประจ ำปีครั้งต่อไปควรมีรำยละเอียดในส่วนนี้ และข้อสังเกตจำกกำรทบทวนกลยุทธ์ของสถำบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศทั้ง ๔ ประเด็น หำกพิจำรณำในรำยละเอียดจะพบว่ำ มีบำงประเด็นที่ไม่มี
ควำมชัดเจนเกี่ยวกับแผนงำนตำมกลยุทธ์ ได้แก่ (๑) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับต่ำงประเทศยังไม่ปรำกฏ
โครงกำร/กิจกรรมที่ชัดเจน (๒) บทบำทส่งเสริมและสนับสนุนกำรวิจัยให้กับภำคเอกชนและสถำบัน
วิชำกำรที่มีขีดควำมสำมำรถสูงในประเทศไทยในฐำนะหุ้นส่วน (partner) ด้ำนนวัตกรรมกำรทหำร 
และกำรป้องกันประเทศ พบว่ำ โดยส่วนใหญ่ยังคงมุ่งเน้นกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนในกองทัพ
เป็นหลัก (๓) ยังไม่ปรำกฏกำรให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนให้กับภำคเอกชนไทย
และต่ำงประเทศในกิจกำรด้ำนกำรป้องกันประเทศและอุตสำหกรรมทหำรแก่รัฐบำล (๔) กลยุทธ์ด้ำน
กำรพัฒนำองค์กรอย่ำงยั่งยืน ควรต้องค ำนึงถึงปัจจัยหลำยประกำรประกอบกัน ทั้งบริบทแวดล้อม  
กำรแข่งขันทำงทหำร กำรแข่งขันด้ำนทุนมนุษย์ มิติควำมมั่นคงใหม่ ๆ และกำรค ำนึงถึงควำมต้องกำร 
ที่แท้จริง (on demand) ของผู้ใช้บริกำรและควำมต้องกำรของตลำด  นอกจำกนี้ คณะกรรมำธิกำร 
มขี้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุงส ำหรับกำรด ำเนินงำนและกำรรำยงำน ดังนี้ 
  ๑. ควำมหมำยของ “เทคโนโลยีป้องกันประเทศ” มีขอบเขตที่คลอบคลุมกวำ่แคอ่ำวธุ
ทำงกำรทหำร ดังนั้น จึงควรเพ่ิมมิติเทคโนโลยีป้องกันประเทศด้ำนอื่น ๆ อำทิ กำรป้องกันภัยทำงไซเบอร์ 
กำรพัฒนำซอฟต์แวร์ที่เป็นประโยชน์ และประชำชนเข้ำถึงและใช้งำนได้สะดวก เป็นต้น  
  ๒. ควรมีกำรพัฒนำและปรับปรุงแผนยุทธศำสตร์และออกแบบกิจกรรม/โครงกำร 
ต่ำง ๆ ให้สอดรับกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี แผนแม่บทย่อยตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ โดยเฉพำะ
ก ำหนดประเด็นเร่งด่วนที่มีนัยส ำคัญต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสังคม (Big Rock) อย่ำงชัดเจน 
  ๓. สถำบันควรมีกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนในระยะ ๕ ปี เพ่ือเป็นกำรก ำหนด
เป้ำหมำยที่ชัดเจนของหน่วยงำนว่ำควรจะวิจัยเรื่องใด และจะต้องผลิตหรือพัฒนำผลิตภัณฑ์ใดให้ส ำเร็จ
ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
  ๔. ควรเพ่ิมบทบำทกำรท ำงำนในเชิงยุทธศำสตร์ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะและสร้ำง
ทำงเลือกให้กับรัฐบำล โดยอำจให้ “ทำงเลือก” เกี่ยวกับเทคโนโลยีกำรป้องกันประเทศได้ใน ๓ กรณี คือ 
กรณีแรก เทคโนโลยีที่ไม่ควรจัดซื้อจากต่างประเทศ สำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที โดยเป็นเทคโนโลย ี
ที่หน่วยงำนภำครัฐและกองทัพผลิตเองได้ และเป็นเทคโนโลยีที่ภำคเอกชนในประเทศมีศักยภำพกำรผลิต
และซ่อมบ ำรุงเองได้ กรณีที่สอง เทคโนโลยีที่ต้องเร่งส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภำพและเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ กรณีที่สาม เทคโนโลยีชั้นสูง 
ที่จ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศ ควรพิจำรณำน ำเข้ำเฉพำะเทคโนโลยีที่ไม่มีควำมเป็นไปได้  
หรือไม่มีศักยภำพในกำรพัฒนำนวัตกรรมโดยภำครัฐและภำคเอกชนในประเทศได้เลย  
  ๕. กำรพัฒนำเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ต้องค ำนึงถึง “ต้นทุน” และ “ระยะเวลำ”  
ท่ีเสียไป ควรต้องด ำเนินกลยุทธ์หรือกระบวนทัศน์ใหม่เพ่ือปรับปรุงนวัตกรรม สร้ำงมูลค่ำเพ่ิม สร้ำง
ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น และมีคุณภำพดีขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรด ำเนินกำรเชิงพำณิชย์อย่ำงเป็นรูปธรรม
และต่อเนื่อง 
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  ๖. ควรเร่งจัดท ำ “แผนส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมป้องกันประเทศ” เชิงรูปธรรม 
และกำรจัดท ำแผนดังกล่ำว ควรพิจำรณำจำกควำมต้องกำรของรัฐบำลและกองทัพในต่ำงประเทศในลักษณะ 
“outside-in” เพ่ือทรำบถึงควำมต้องกำร (on demand) ของตลำดต่ำงประเทศ เพ่ือเป็นฐำนข้อมูลหลัก
ในกำรจัดท ำแผนส่งเสริมและพัฒนำอุตสำหกรรมป้องกันประเทศของไทยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  ๗. ควรยกระดับหน่วยงำนเป็น “ผู้น ำเครือข่ำยระดับภูมิภำค” และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับประเทศชั้นน ำของโลกด้ำนกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรป้องกันประเทศและอวกำศ 
  ๘. ควรศึกษำเพ่ิมเติมเกี่ยวกับควำมเป็นไปได้ที่สถำบันฯ จะเข้ำไปเป็นผู้วิจัยและ 
ผู้ลงทุนโดยตรงในลักษณะภำคีหุ้นส่วน (partner) กับภำคเอกชน 
  ๙. ควรยกระดับรูปแบบกำรสร้ำง “ทุนมนุษย์ (Human Capital)” ขยำยกลุ่มเป้ำหมำย
ไปสู่นักเรียน นักศึกษำ และบุคลำกรอื่น ๆ ทั้งที่อยู่ในกองทัพและพลเรือน 
  ๑๐. สถำบันควรมีแผนพัฒนำรำยได้จำกกำรให้บริกำรแก่ภำครัฐและภำคเอกชน 
ในระยะยำว  
  ๑๑. ตำมรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณเพื่อพัฒนำและผลิตบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ ตำมกลยุทธ์หลักที่ ๒ โดยกำรพัฒนำบุคลำกรในภำควิชำกำร ภำคอุตสำหกรรมและ
ภำคเอกชน ในปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ไม่ได้มีกำรกล่ำวถึงรำยละเอียดของกำรให้ทุนอุดหนุนโครงกำรวิจัย
หรือวิทยำนิพนธ์และทุนอุดหนุนกำรศึกษำส ำหรับหลักสูตรระดับปริญญำโท เพรำะเป็นกำรน ำเงิน 
นอกงบประมำณมำใช้ ดังนั้น ควรเพ่ิมแผนงำนนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
  ๑๒. ในกำรเสนอรำยงำนประจ ำปีในปีถัดไป สถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศควรมี
กำรน ำเสนอประวัติศำสตร์และจิตวิญญำณของกำรจัดตั้ งหน่วย เพ่ือให้บุคลำกรเกิดควำมภำคภูมิใจ 
ควำมผูกพันในหน่วยงำน และควำมรับผิดชอบในอนำคตของหน่วยงำน 

  คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ โดยรองประธำนคณะกรรมำธิกำร
ติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ คนที่สำม (นำยวิทยำ  ผิวผ่อง) ในฐำนะประธำนคณะอนุกรรมำธิกำร
ติดตำมกำรบริหำรงบประมำณ กลุ่มภำรกิจด้ำนควำมมั่นคง ได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุม 
สรุปได้ว่ำ คณะกรรมำธิกำรได้ก ำหนดกรอบกำรพิจำรณำศึกษำเป็น ๔ ประเด็น ประกอบด้วย งบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ปี ๒๕๖๓ งบแสดงผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงิน งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน และงบกระแสเงินสด  และจำกผลกำรพิจำรณำศึกษำคณะกรรมำธิกำรมีข้อสังเกตและ
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  ๑. ประเด็นกำรด ำเนินกำรและสถำนะทำงกำรเงิน กำรจัดตั้ง “สถำบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ” เพ่ือต้องกำรให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรด ำเนินกำรพัฒนำเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
และลดภำระกำรพ่ึงพิงกำรจัดซื้ออำวุธ รวมทั้งสำมำรถสร้ำงรำยได้จำกเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
แต่เมื่อได้รับกำรจัดตั้งแล้ว ปรำกฏว่ำ สถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มุ่งเน้นที่จะขับเคลื่อน  
กำรด ำเนินงำนภำยใต้ ๔ กลยุทธ์หลัก ซึ่งอำจไม่เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ในกำรจัดตั้งสถำบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ สถำบันควรให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้ตรงตำม 
ควำมต้องกำรของกองทัพ เพ่ือลดภำระงบประมำณแผ่นดินในกำรจัดซื้ออำวุธของกองทัพ และสถำบัน
ควรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและผลสัมฤทธิ์ให้มำกขึ้น เช่น กำรวิจัยและพัฒนำ
นวัตกรรม กำรพัฒนำองค์ควำมรู้ และเครือข่ำยควำมร่วมมือกับภำคเอกชน เพ่ือน ำไปสู่อุตสำหกรรม
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ป้องกันประเทศ และกำรพัฒนำองค์กรให้เกิดควำมยั่งยืน เพ่ือลดกำรพ่ึงพำหรือจัดหำจำกต่ำงประเทศ 
ทั้งนี้ ควรพัฒนำนวัตกรรมให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของแต่ละหน่วยงำน และเมื่อสถำบันได้พัฒนำ
และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ในเชิงพำณิชย์แล้ว ควรมีมำตรกำรในกำรก ำหนดให้หน่วยงำนรัฐจัดซื้อจำกสถำบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศแทนกำรน ำเข้ำผลิตภัณฑ์นั้นจำกต่ำงประเทศ และจำกกำรที่สถำบันได้มีกำร
จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมนักบินระบบอำกำศยำนไร้คนขับขึ้นมำ ไม่ควรด ำเนินภำรกิจในลักษณะกำรฝึกอบรม
มำกเกินไป เพรำะอำจท ำให้ภำรกิจหลักในกำรพัฒนำเทคโนโลยีป้องกันประเทศไม่เกิดกำรพัฒนำ  
ท ำให้ไม่สำมำรถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ และจำกกำรที่สถำบันมีรำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยสุทธิ ระหว่ำงปี 
๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ เพ่ิมขึ้น ประกอบกับมีเงินลงทุนระยะสั้น ในลักษณะเงินฝำกธนำคำรประเภทเงินฝำก
ประจ ำ ๖ – ๑๒ เดือน อยู่ในระดับสูง ส่งผลให้มีรำยได้ดอกเบี้ยเงินฝำกสถำบันกำรเงินอยู่ในระดับสูง
ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ภำยใต้วงเงินงบประมำณของประเทศที่มีจ ำกัด เห็นควรน ำสถำนะทำงกำรเงิน 
ของสถำบันที่ยังคงมีสะสมอยู่ในระดับสูงมำประกอบกำรพิจำรณำตั้งงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีด้วย 
  ๒. ประเด็นกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปี ๒๕๖๓ ในรำยงำนประจ ำปี ๒๕๖๓ ของสถำบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ไม่ได้แสดงควำมเชื่อมโยงภำรกิจของสถำบันที่ตอบสนองต่อยุทธศำสตร์ชำติ 
แผนแม่บท และแผนแม่บทย่อยภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ รวมทั้ง เป้ำหมำยและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งภำรกิจ
ของสถำบันมีแผนแมบ่ทที่มีควำมเกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำต ิประเด็นควำมมัน่คง 
และแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต และควรเพ่ิมกำรน ำเสนอ
ผลงำน Highlight ที่ส ำคัญซึ่งปรำกฏผลส ำเร็จเป็นรูปธรรม และน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยของกระทรวง
ตำมที่สถำบันได้รับมอบ  ทั้งนี้ อำจเป็นงำนวิจัยในระยะ ๒ - ๓ ปี โดยสถำบันควรน ำเสนอตั้งแต่วัตถุประสงค์
ของกำรวิจัยในเรื่องนั้น ๆ ว่ำมีกำรพัฒนำและกำรทดสอบอย่ำงไร ใช้งบประมำณในแต่ละปีที่วิจัยอย่ำงไร 
และมีผลกำรใช้งำนที่น ำมำใช้งำนได้มีประสิทธิภำพตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนจริงอย่ำงไร รวมถึง  
มีผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตำมเป้ำหมำยของกระทรวงที่สถำบันได้รับมอบอย่ำงไร 
  ๓. ประเด็นรำยงำนกำรเงิน จำกรำยงำนกำรเงินของสถำบัน พบว่ำ ยังแสดงผล 
กำรตรวจสอบไม่ครบถ้วน ขำดกำรชี้แจงเหตุผลประกอบกำรใช้จ่ำย จึงเห็นว่ำ สถำบันควรต้องให้
ควำมส ำคัญกับกำรจัดท ำรำยงำนกำรเงิน ให้มีรำยละเอียดและมีเหตุผลประกอบกำรรำยงำนกำรเงิน  
ให้ครบถ้วนในปีต่อไป ตลอดจนกำรที่ฝ่ำยตรวจสอบภำยในได้ตรวจพบกำรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงเหมำ
บริกำรยำนพำหนะไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตำมระเบียบ และได้มีกำรสอบสวนทำงวินัยและลงโทษทำงวินัย
เจ้ำหน้ำที่และลูกจ้ำงที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว โดยในหมำยเหตุของผู้สอบบัญชีแจ้งว่ำขณะนี้อยู่ระหว่ำง
กำรด ำเนินกำรสอบข้อเท็จจริงควำมผิดทำงละเมิดนั้น ในรำยงำนกำรเงินควรมีกำรเพ่ิมเติมจ ำนวนเงิน  
ที่มีกำรเบิกจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนนั้นด้วย เพื่อประกอบกำรวิเครำะห์ว่ำรำยกำรดังกล่ำวจะมีผลเสียหำย
ท่ีมีสำระส ำคัญต่อรำยงำนกำรเงินหรือไม่ และส่วนของรำยงำนของผู้สอบบัญชีควรมีรำยละเอียดเพิ่มเตมิ
เพ่ือให้มีข้อมูลที่สำมำรถจะวิเครำะห์ฐำนะกำรเงิน ผลกำรด ำเนินงำนทำงกำรเงิน กำรเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์/ส่วนทุน และกระแสเงินสดของสถำบันได้  
  ๔. ประเด็นอื่น ๆ ควรส่งเสริมกำรต่อยอดอุตสำหกรรมเชิงพำณิชย์ ส ำหรับเทคโนโลยี
ที่ใช้ในภำรกิจด้ำนควำมมั่นคงที่ไม่มีระดับชั้นควำมลับ หรือเทคโนโลยีที่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำร
ด ำเนินงำนด้ำนอื่น ๆ อำทิ หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ระบบอำกำศยำนไร้คนขับ ระบบกำรฝึกจ ำลอง  
ทำงยุทธวิธี เพ่ือให้หน่วยงำนอื่นนอกเหนือจำกหน่วยงำนสังกัดกระทรวงกลำโหม ที่มีภำรกิจด้ำนกำรรักษำ
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ควำมสงบภำยในประเทศ กำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย หรือภำรกิจกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนต่ำง ๆ  
สำมำรถน ำเทคโนโลยีมำสนับสนุนกำรด ำเนินงำนได้ และควรส่งเสริมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์/นวัตกรรม 
ให้มีมำตรฐำนระดับสำกล เพื่อให้สำมำรถแข่งขันและส่งออกได้ รวมทั้งสร้ำงควำมร่วมมือและบูรณำกำร
กำรวิจัยกับภำครัฐและภำคเอกชน เพ่ือกำรใช้ประโยชน์ร่วมกันและขับเคลื่อนอุตสำหกรรมป้องกัน
ประเทศให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม ถือเป็นกำรถ่ำยเทองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันประเทศ  
กับด้ำนเชิงพำณิชย์ ส ำหรับเทคโนโลยีที่ใช้ในภำรกิจด้ำนควำมมั่นคงที่ไม่ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคง  
ของประเทศ 

  ภำยหลังที่คณะกรรมำธิกำรทั้งสองคณะได้แถลงผลกำรพิจำรณำศึกษำต่อที่ประชุมแลว้ 
ประธำนของที่ประชุมได้อนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำอภิปรำยแสดงควำมคิดเห็น สรุปได้ว่ำ  กลยุทธ์หลัก 
ที่ส ำคัญของสถำบัน คือ กลยุทธ์ที่ ๑ กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งในรำยงำนควรจดั
หมวดหมู่เป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นงำนศึกษำวิจัย กลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ และกลุ่มที่น ำมำใช้ประโยชน์ 
และเมื่อจ ำแนกตำมเทคโนโลยีเป้ำหมำย ได้แก่ กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีอำกำศยำนไร้คนขับ เทคโนโลยี
ระบบจ ำลองยุทธ์ เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรทำงทหำร เทคโนโลยียำนรบและระบบอำวุธ 
และเทคโนโลยีจรวดเพ่ือควำมมั่นคง ซึ่งจำกเป้ำหมำยกำรวิจัยทั้งหมด มุ่งเน้นไปทำงกำรสร้ำงเชิงอำวุธ 
ประกอบกับกำรผลิตผลงำนอย่ำงอำกำศยำนไร้คนขับ จรวดหลำยล ำกล้อง ปืนฝึกยิง เป็นเทคโนโลยี
เบื้องต้นที่มีหลำยแห่งได้ศึกษำวิจัยกันมำบ้ำงแล้ว ดังนั้น สถำบันควรมุ่งพัฒนำเทคโนโลยีด้ำนอื่น ๆ  
เช่น เทคโนโลยีกำรตรวจจับ เทคโนโลยีกำรพิสูจน์ทรำบบ้ำง อำจเป็นกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรตรวจจับ
โดยเซ็นเซอร์หรือเรดำห์ โดยน ำไปต่อยอด เพ่ือให้น ำไปใช้กับเรือประมง หรือเรืออื่น ๆ ของพลเรือนได้ 
และอยำกสอบถำมถึงสถำนภำพของคณะกรรมกำรแห่งชำติศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรขุดคลองกระ
เพื่อแก้ปัญหำวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีที่ตั้งส ำนักงำนเดียวกับสถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศว่ำ
คณะกรรมกำรดังกล่ำวยังมีสถำนภำพอยู่หรือไม่ และจำกกำรที่สถำบันมีหน้ำที่ในกำรศึกษำวิจัยเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ อยำกจะให้ร่วมกับสถำนศึกษำต่ำง ๆ ที่มีกำรศึกษำวิจัย น ำควำมรู้มำร่วมกันพัฒนำ  
ให้มำกขึ้น หรือร่วมกับภำคเอกชน หรือร่วมกับต่ำงประเทศก็ได้ และหำกด ำเนินกำรร่วมมือกับเอกชนแล้ว 
ยังไม่บรรลุเป้ำหมำย เพรำะเหตุใด และควรสร้ำงบุคลำกรที่จะมำช่วยพัฒนำนวัตกรรม เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถำบันได้มำกขึ้น รวมทั้งเสนอแนะให้กำรจัดท ำรำยงำนในปีต่อ ๆ ไป ขอให้มีกำรลง
รำยละเอียดของกำรผลิตผลงำนที่เป็นรูปธรรม หรือมีกำรสร้ำงโรงงำนผลิตอำวุธ หรือรำยละเอียดของ
ควำมร่วมมือในกำรผลิตผลงำนต่ำง ๆ ร่วมกับต่ำงประเทศด้วย  นอกจำกนี้ อยำกเสนอให้สถำบัน 
มีแผนยุทธศำสตร์ทีส่อดคล้องกบัยุทธศำสตร์ ๒๐ ปี แผนแม่บท รวมทั้งงบประมำณที่สถำบันไดร้ับ แม้ว่ำ
จะมีจ ำนวนกว่ำ ๑,๒๐๐ ล้ำนบำท แต่เป็นรำยจ่ำยประจ ำกว่ำ ๙๐๐ ล้ำนบำท ท ำให้เหลืองบประมำณใน
กำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรวิจัยและผลิตผลงำนน้อยมำก ดังนั้น สถำบันต้องวำงแผนและสร้ำงผลงำน
ที่ต้องได้รับรองมำตรฐำนสำกล เพ่ือน ำไปผลิตใช้ได้เองในกองทัพ และสำมำรถน ำไปส่งออกขำยกับ
ต่ำงประเทศให้ได้ เพ่ือลดค่ำใช้จ่ำยกำรซื้ออำวุธให้กับประเทศ และสร้ำงรำยได้อีกทำงหนึ่ง เป็นกำร
พ่ึงพำตัวเองตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งสถำบันอย่ำงแท้จริง 
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  จากนั้น รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (พลตรี พีรพงศ์  โพธิ์เหมือน) 
และผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน (พันเอก ดร. อ าพันธ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ) ได้ตอบชี้แจง สรุปได้ว่า  
สถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จัดตั้งขึ้นตำมพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสถำบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ (องค์กำรมหำชน) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย และพัฒนำโครงกำร 
ด้ำนยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ และบริกำรควำมรู้หรือข้อมูลด้ำนวิชำกำรเกี่ยวกับกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ จำกนั้นเมื่อรัฐบำลมีนโยบำยขับเคลื่อน Thailand ๔.๐ จึงได้มีกำรผลักดัน 
ให้สถำบันเป็นหน่วยงำนของรัฐ ตำมพระรำชบัญญัติสถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒  
โดยเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของสถำบันให้ชัดเจนมำกขึ้น เพ่ือให้เป็นหน่วยงำนในกำรสร้ำงให้เกิด Ecosystem 
เบื้องต้น ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ผลิตผลงำนต้นแบบ เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม
ป้องกันประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยพิเศษของประเทศ เพื่อน ำไปสู่มูลค่ำมำกขึ้น ดังนัน้ 
รำยละเอียดงำนในรำยงำนประจ ำปี ๒๕๖๓ ที่เสนอมำอำจมีควำมคำบเกี่ยวระหว่ำงอ ำนำจหน้ำที่เดิม
และอ ำนำจหน้ำที่ที่เพิ่มเติม ปัจจุบันสถำบันได้ด ำเนินกำรตำมนโยบำยและเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของ
สถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในด้ำนเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมป้องกันประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - 
๒๕๘๐) โดยนโยบำยฉบับดังกล่ำวเป็นแผนที่น ำทำงในกำรด ำเนินกำรของสถำบัน และเป็นแผน  
ที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ ๒๐ ปี แผนแม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ฉบับปัจจุบัน และแผนพัฒนำของกระทรวงกลำโหม ทั้งนี้ สถำบันได้ด ำเนินกำรสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศำสตร์ ๒ ด้ำน คือ ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง และยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถ  
ในกำรแข่งขัน โดยสอดรับกับแผนแม่บทที่ ๑ ประเด็นควำมมั่นคง แผนแม่บทย่อยที่ ๓ กำรพัฒนำศักยภำพ
ของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคำม ซึ่งกำรด ำเนินกำรส่วนนี้จะเป็นกำรใช้งบประมำณที่สอดรับกับ 
กำรวิจัยและพัฒนำให้ได้ต้นแบบเพ่ือไปสู่อุตสำหกรรม ลดกำรน ำเข้ำ ตั้งเป้ำกำรส่งออก ส่วนควำมสอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันนั้น สอดคล้องในแผนแม่บทที่ ๔ อุตสำหกรรม
และบริกำรแห่งอนำคต แผนย่อยที่ ๕ อุตสำหกรรมควำมมั่นคงของประเทศ ซึ่งอุตสำหกรรมป้องกัน
ประเทศถือเป็นส่วนหนึ่งในอุตสำหกรรมดังกล่ำว โดยมีเป้ำหมำยให้อุตสำหกรรมป้องกันประเทศ
ขยำยตัวเพ่ิมขึ้น ซึ่งในส่วนของปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ เป็นเพียงปีฐำนเท่ำนั้น ยังไม่มีตัวชี้วัดเริ่มวัด  
โดยจะเริ่มวัดตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ เป็นต้นไป และมีเงื่อนไขว่ำอัตรำกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมดังกล่ำว
ตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ต้องเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ และกำรส่งออกของอุตสำหกรรมป้องกันประเทศ 
ต้องส่งออกได้ร้อยละ ๕ เช่นเดียวกัน ดังนั้น กำรด ำเนินกำรโครงกำร กำรวิจัย กำรพัฒนำ จะต้องน ำ 
แผนต่ำง ๆ ที่กล่ำวมำเป็นกรอบในกำรด ำเนินกำร ส่วนกำรแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นงำนศึกษำวิจัย 
กลุ่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ และกลุ่มที่น ำมำใช้ประโยชน์ และประเด็นกำรผลิตผลงำน และกำรมีส่วนร่วมกับ
เอกชน สถำบันได้ด ำเนินกำรตำมวัตถุประสงค์ทั้ง ๕ ข้อของสถำบัน ตั้งแต่กำรวิจัย กำรพัฒนำ กำรผลิต
ต้นแบบ ประกอบกับพระรำชบัญญัติสถำบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ มำตรำ ๒๔  
ได้ให้อ ำนำจสถำบันในกำรผลิตเอง ร่วมผลิตกับโรงงำนของกระทรวงกลำโหม หรือร่วมผลิตกับภำคเอกชนได้ 
และมำตรำ ๒๓ (๓) ให้อ ำนำจสถำบันประกอบกิจกำรอุตสำหกรรมป้องกันประเทศ และใน (๗) ให้อ ำนำจ
สถำบันจัดตั้งหรือรว่มกับบุคคลอื่นในกำรจัดตัง้องคก์รที่เปน็นติิบุคคล รวมตลอดถึงกำรเข้ำรว่มทนุถอืหุน้ 
หรือเป็นหุ้นส่วนกับบุคคลหรือนิติบุคคลใด เพ่ือด ำเนินกิจกำรอุตสำหกรรมป้องกันประเทศได้ ดังนั้น  
กำรน ำต้นแบบไปร่วมมือกับหน่วยงำนหรือภำคเอกชนสำมำรถท ำได้ตำมกฎหมำย สำมำรถผลิตใช้เอง 



- ๒๔ - 
 

และน ำไปสู่กำรส่งออกได้ และปัจจุบันสถำบันมีกำรรับรอง  มำตรฐำนจำก ISO9001 ISO2015 และ 
ISO17020 ซึ่งสถำบันเป็นทั้งหน่วยตรวจและรับรองมำตรฐำนได้ ประเด็นกำรพัฒนำเทคโนโลยีกำรตรวจจับ
โดยเซ็นเซอร์ จะมีรำยละเอียดเสนอในรำยงำนฉบับต่อไป ส่วนที่อยำกให้สถำบันประสำนควำมร่วมมือ
กับหน่วยงำนวิจัยต่ำง ๆ และร่วมมือระหว่ำงประเทศ ปัจจุบันกำรวิจัยของสถำบันนั้น ใช้กลยุทธ์นวัตกรรม
แบบเปิด (Open Innovation) โดยร่วมกับเจ้ำของเทคโนโลยีให้มีกำรพัฒนำที่รวดเร็วขึ้น และลดกำรใช้
งบประมำณ นอกจำกนี้ สถำบันมีต้นแบบผลงำนที่ได้รับรองมำตรฐำนจำกกระทรวงกลำโหมแล้ว เช่น หุ่นยนต์
เก็บกู้วัตถุระเบิด อำกำศยำนไร้คนขับขนำดเล็ก ยำนเกรำะล้อยำง ๘ x ๘ เป็นต้น และสำมำรถน ำต้นแบบ
ไปสู่กำรร่วมทุนแล้วประมำณ ๓ บริษัท และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรผลิตและหำลูกค้ำ ส่วนกำรมอบ
ทุนกำรศึกษำ ซึ่งสถำบันได้ให้ทุนแก่บุคคลภำยในและภำยนอกกระทรวงกลำโหมอยู่แล้ว เพียงแต่หัวข้อ
ที่วิจัยต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป้ำหมำยของสถำบัน และกรณีนิยำม “เทคโนโลยีป้องกันประเทศ”  
มีกำรก ำหนดชัดเจนไว้ในกฎหมำยอยู่แล้ว เป็นกำรน ำองค์ควำมรู้ที่มีอยู่หลำกหลำยแขนงมำประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ ดังเช่นที่สถำบันได้น ำองค์ควำมรู้เทคโนโลยีด้ำนจรวด มำผลิตจรวดแปลงสภำพอำกำศ
ร่วมกับกรมฝนหลวง เพ่ือเปลี่ยนลูกเห็บให้กลำยเป็นน้ ำฝนและให้ฝนตกในที่ที่ต้องกำร ตลอดจนประเด็น
เรื่องสถำนภำพของคณะกรรมกำรแห่งชำติศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรขุดคลองกระเพ่ือแก้ปัญหำวิกฤติ
เศรษฐกิจและสังคมจะท ำเป็นเอกสำรชี้แจงให้ภำยหลัง  ทั้งนี้ ประเด็นข้อเสนอแนะกำรจัดท ำรำยงำนอื่น ๆ 
จะขอรับไปปรับปรุงในกำรจัดท ำรำยงำนในปีถัดไป 

  ที่ประชุมพิจารณารับทราบ 
 
 (๗) เรื่องอื่น ๆ     (ไม่มี) 
 

 
เลิกประชุม เวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา 


