สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
โดย สานักการประชุม สานักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา
วันจันทร์ท่ี ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา
(เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
และนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันทาหน้าที่ประธานของที่ประชุม
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้กล่า วเปิด ประชุมและดาเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม สรุป ผลการประชุมได้ ดังนี้
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อทีป่ ระชุม
๑. เรื่องที่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
๑.๑ รับทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้แทนคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (จากนายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย เป็น นายสมชาย หาญหิรัญ)
๑.๒ รับทราบผลการดาเนินการของคณะรัฐมนตรีต ามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. เรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม จานวน ๑ เรื่อง ดังนี้
- เหตุขัดข้องที่ไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเป็นหนังสือเข้าระเบียบวาระการประชุมได้ภายใน
กาหนดเวลา ๑๕ วัน ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๖๐ คือ กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน (นายอาพล
จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
ที่ประชุมรับทราบ
(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

๒
(๓) กระทูถ้ าม
๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ

จานวน

๓

เรื่อง

๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การจัดเก็บภาษีการขายหลักทรัพย์ (นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ เป็นผู้ตั้งถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)
ผลการพิจารณา
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีแนวคิดว่า เมื่อรายจ่ายของประเทศเพิ่มขึ้น ต้องหา
แนวทางเพิ่มรายได้ ซึ่งรายได้ที่สาคัญคือการจัดเก็บภาษี และได้ให้สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔
ว่า กระทรวงการคลังกาลังเตรียมใช้แผนการจัดเก็บภาษีจากการขายหลักทรัพย์ (Financial Transaction Tax)
ซึ่งเป็นภาษีธุรกิจเฉพาะประเภทหนึ่ง โดยจะเริ่มจัดเก็บ ในปี ๒๕๖๕ ขอเรียนถามว่า กระทรวงการคลัง
มีนโยบายในการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ หรือไม่ อย่างไร และหากมีนโยบายในการ
จัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ จะมีแนวทางในการจัดเก็บอย่างไร รวมถึงได้มีการวิเคราะห์
การจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ ว่าจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนและมูลค่าการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ มีการกาหนดระยะเวลาในการนานโยบาย
ไปปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร
นายอาคม เติมพิ ทยาไพสิ ฐ รั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลัง ผู้ถู กตั้ งกระทู้ ถาม ตอบชี้ แจงว่ า
การจัด เก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ปรากฏอยู่ในประมวลรัษฎากร
โดยในปี ๒๕๒๑ มี ก ารจั ด เก็ บ ภาษี ก ารค้ า ส าหรั บรายรั บ จากการขายหลั กทรั พ ย์ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์
แห่ ง ประเทศไทย ในอั ต ราร้ อยละ ๐.๑ ต่ อมาในปี ๒๕๒๕ มี การยกเว้ นการจั ด เก็ บ ภาษี การค้ าให้ แ ก่
การขายหลักทรัพย์ และในปี ๒๕๓๕ มีการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะแทนภาษีการค้า โดยการขายหลักทรัพย์
ในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ต้ อ งเสี ย ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะในอั ต ราร้ อ ยละ ๐.๑ ของรายรั บ หรื อ ร้ อ ยละ ๐.๑๑
เมื่อรวมกับภาษีท้องถิ่น อย่างไรก็ดี มีการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่การขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม การจั ด เก็ บ ในปี ๒๕๓๕ ดั ง นั้ น การขายหลั ก ทรั พ ย์ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ จึ ง ได้ รั บ การยกเว้ น
การจัดเก็บภาษีมาเป็นระยะเวลา ๔๐ ปีแล้ว บัดนี้ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเพิ่มขึ้น ๒๒ เท่า
จาก ๓๐ ปีก่อน กระทรวงการคลังจึงมี นโยบายในการขยายฐานภาษีในส่วนที่มีการยกเว้น และมีแนวทาง
ในการจั ด เก็ บ ภาษี ธุ ร กิ จ เฉพาะจากการขายหลั ก ทรั พ ย์ ต ามที่ ก าหนดไว้ ใ นประมวลรั ษ ฎากร.ดั ง นี้
(๑) ฐานภาษี คือ รายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ โดยจะเก็บเฉพาะในเรื่องของการขาย (๒) กาหนดอัตราภาษี
ร้อยละ ๐.๑ หรือร้อยละ ๐.๑๑ เมื่อรวมภาษีท้องถิ่น (๓) สมาชิกตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นตัวแทนของผู้ขาย
หรือโบรกเกอร์ (Broker) จะหักภาษีธุรกิจเฉพาะจากเงินที่ขาย และยื่นแบบแสดงรายการภาษี ชาระภาษี
แทนผู้ขายในนามของตนเอง โดยผู้ขายไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีอีก ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรายย่อยจะถูกหัก
ภาษีร้อยละ ๐.๑๑ (๔) โบรกเกอร์มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นรายเดือนภาษีพร้อมชาระภาษีถ้ามี
ไม่ว่าจะมีรายรับในเดือนภาษีหรือไม่ก็ตาม โดยยื่นภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และจากการมอบหมาย
ให้ กรมสรรพากรศึกษาผลกระทบจากการจั ดเก็บ ภาษีธุรกิ จเฉพาะจากการขายหลักทรั พย์ พบว่าต้นทุ น

๓
ส่วนใหญ่ในการทาธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ คือ ค่าธรรมเนียมของโบรกเกอร์ ร้อยละ ๐.๑๗ อย่างไรก็ดี
เมื่อเปรียบเทียบกับตลาดหลักทรัพย์ของสิงคโปร์ มาเลเซีย และฮ่องกง ซึ่งเป็นคู่แข่งของประเทศไทย พบว่า
ต้นทุนของประเทศไทยยั งต่ากว่าประเทศคู่แข่ง ดังนั้น หากมี ก ารจัด เก็บ ภาษีธุ รกิจเฉพาะจากการขาย
หลักทรัพย์ ประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ แต่อาจมีผลกระทบต่อการซื้อขาย
หลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในระยะสั้น และในขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็น
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาผลกระทบด้านต่าง ๆ ให้รอบคอบ โดยจะรับฟังความคิดเห็นให้แล้วเสร็จ
ภายในสิน้ ปีงบประมาณนี้
๓.๑.๒ กระทู้ถ าม เรื่ อง การส่ ง เสริม การปลูก ต้น ไม้ยื นต้ น เพื่ อเศรษฐกิ จ และการออม
ด้วยธนาคารต้นไม้ (นายอาพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
ผลการพิจารณา
เนื่องจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ผู้ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจการประชุมคณะรัฐมนตรี ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อน
การตอบกระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมการออม (นายอาพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)
ผลการพิจารณา
เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายวราวุธ ศิลปอาชา)
ผู้ถูกตั้งกระทู้ถามติดภารกิจ การประชุมคณะรัฐมนตรี ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามดังกล่าวออกไปเป็นวันจันทร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา
เรื่องด่วน

(ไม่มี)
จานวน

๑

เรื่อง

- ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)
ตามที่ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๐
ธันวาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผลการออกเสียงลงคะแนนลับปรากฏว่ามีบุคคลผู้ได้รับ

๔
การเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ในด้านกิจการโทรคมนาคม และด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช. (ด้านกฎหมาย)
ไม่ได้รั บความเห็ นชอบจากวุ ฒิสภา เนื่ องจากมีคะแนนเสียงให้ความเห็นชอบน้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของจานวน
สมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา ดังนั้น จึงเป็นเหตุให้คณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติต้องดาเนินการสรรหาบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ
กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติแทนผู้ซงึ่ ไม่ได้รับความเห็นชอบจากวุฒสิ ภา
ในด้านกิจการโทรคมนาคม จานวน ๑ คน และด้านอื่น ๆ ที่จะยังประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ กสทช.
(ด้านกฎหมาย) จานวน ๑ คน ดังนี้
๑. ด้านกิจการโทรคมนาคม คือ ศาสตราจารย์ อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร
๒. ด้ า นอื่ น ๆ ที่ จ ะยั ง ประโยชน์ ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องกสทช. (ด้ า นกฎหมาย) คื อ
พลตารวจเอก ณัฐธร เพราะสุนทร
โดยที ่ข ้อ บัง คับ ข้อ ๑๐๕ ก าหนดว่า เมื ่อ มีก รณีที ่ว ุฒ ิส ภาจะต้อ งพิจ ารณาให้บ ุค คล
ดารงตาแหน่งใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ให้วุฒิสภาตั้งคณะกรรมาธิการสามัญขึ้นคณะหนึ่ง
มีจานวนไม่เกินสิบห้าคน เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งนั้น รวมทั้งรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอันจาเป็น
สาหรับตาแหน่งนั้นเป็นกรณี ๆ ไป
ผลการพิจารณา
ที่ประชุมได้มีมติตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่ง กรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ จานวน ๑๕ คน ประกอบด้วย
๑. นายเฉลียว เกาะแก้ว
๒. รองศาสตราจารย์ พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช
๓. นางทัศนา ยุวานนท์
๔. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
๕. พลเรือเอก นพดล โชคระดา
๖. นายนิอาแซ ซีอุเซ็ง
๗. นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
๘. พลเอก วินัย สร้างสุขดี
๙. พลตารวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้
๑๐. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
๑๑. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
๑๒. นายสัญชัย จุลมนต์
๑๓. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
๑๔. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
๑๕. พลเอก อู้ด เบื้องบน
โดยกาหนดเวลาการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่วุฒิสภามีมติตั้งคณะกรรมาธิการ
เมื่ อ เสร็ จสิ้ น การพิจ ารณา เรื่ องด่ วน ประธานของที่ป ระชุ ม ได้ ป รึก ษาที่ ป ระชุ มเพื่ อขอให้
ยกระเบียบวาระที่ (๗) เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ

๕
(๗) เรื่องอื่น ๆ

จานวน

๑

เรื่อง

- ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทาความผิดซ้า
ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน
ผลการพิจารณา
ด้ว ยประธานคณะกรรมาธิก ารวิส ามัญ พิจ ารณาร่า งพระราชบัญ ญัต ิม าตรการป้อ งกัน
การกระทาความผิดซ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... (นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย)
ได้มีหนังสือแจ้งว่า ระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทาความผิดซ้า
ในความผิด เกี่ยวกับ เพศหรือ ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... จะครบกาหนดในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวมีความละเอียดรอบคอบมากยิ่งขึ้นคณะกรรมาธิการวิสามัญ
จึงขอขยายเวลาการพิจารณาออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน
ที่ประชุมมีมติเห็น ชอบให้ค ณะกรรมาธิก ารวิส ามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการ
ป้องกันการกระทาความผิดซ้าในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. .... ขยายเวลาออกไป
เป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

จานวน

๒

เรื่อง

๔.๑ รายงานการพิจ ารณาศึ ก ษา เรื่อ ง การเพิ่ มขี ด ความสามารถในการแข่ง ขั น ธุร กิ จ
บริ ก ารโลจิ ส ติ ก ส์ ไ ทย.(Logistics).กรณี ศึ ก ษาเฉพาะ.Last.Mile.Delivery.ซึ่ ง คณะกรรมาธิ ก าร
การพาณิชย์และการอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา
ประธานคณะกรรมาธิ ก ารการพาณิ ช ย์ แ ละการอุ ต สาหกรรม (นางอภิ ร ดี ตั น ตราภรณ์ )
และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการการพาณิชย์ (นางจินตนา ชัยยวรรณาการ) ได้ร่วมกันเสนอผลการ
พิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ธุรกิจโลจิสติกส์ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้ามีความสาคัญและถือว่า
เป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนของภาคอุตสาหกรรมของไทยอย่างมาก มีการลงทุนด้านเทคโนโลยีในกิจกรรม
โลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน Logistics Supply Chain ลดระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า และสร้าง
การเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจ เช่น พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และธุรกิจการขนส่งเป็นธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงและ
พึ่งพากัน โดยธุ รกิ จพาณิชย์อิเล็กทรอนิ กส์ ของไทยเน้นการขายสินค้ าและบริการทางออนไลน์ ในประเทศ
เป็นหลัก และมีแนวโน้มขยายการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
พฤติกรรมการบริโภคสินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของคนไทยมีสัดส่วน ร้อยละ ๙๐ มาจากความเชื่อมั่น
ในเทคโนโลยีระบบ e-Payment ที่สะดวกมากขึ้น การบริการส่งสินค้าช่วงสุดท้าย (Last Mile Delivery)
หรื อ การขนส่ ง สิ น ค้ า ไปยั ง ผู้ ใ ช้ ป ลายทางที่ ร วดเร็ ว ท าให้ ผู้ บ ริ โ ภคหั น มาให้ ค วามนิ ย มซื้ อ ของออนไลน์

๖
อย่างต่อเนื่อง ธุรกิจโลจิสติกส์ โดยเฉพาะ Last Mile Delivery ถือเป็นธุรกิจที่มีความสาคัญ และเชื่อมโยง
กับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และเชื่อมต่อไปยังธุรกิจแบบใหม่ที่เรียกว่า e-Platform ซึ่งรวมบริการ
หลากหลายรูปแบบ และมีผู้เข้ามาประกอบธุรกิจมากขึ้น ผลการศึกษาพบว่า ธุรกิจบริการขนส่งพัสดุและ
บริการขนส่งอาหารมีปัญหาอุปสรรคสาคัญหลายประการ เช่น การแข่งขันด้านราคา การแข่งขันด้านบริการ
ผู้ประกอบการไทยไม่มีเงินทุนมากพอที่จะดาเนินการพัฒนาระบบแพลตฟอร์ม ธุรกิจโลจิสติกส์ต่างประเทศ
มีการดาเนินการอย่างเป็นระบบที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลกันเป็นจานวนมาก การแข่งขันเกิดความไม่เป็นธรรม
ระหว่างในประเทศกับต่างประเทศ คณะกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรพิจารณากาหนดมาตรการ
และหน่วยงานที่รับผิดในการกากับดูแลและติดตามการคิดค่าบริการให้มีความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคและ
ร้านค้า เช่น ค่าบริการการขนส่งพัสดุให้คานวณจากค่าน้าหนักของสินค้า และระยะทางโดยมีช่วงของการคิด
ค่าจัดส่ง ควรกากับดูแลด้านการใช้อานาจเหนือตลาดอย่างไม่เป็นธรรม เช่น พฤติกรรมที่มีการคิดค่าขนส่ง
ต่ากว่าทุนหรือเก็บค่า GP สูงเกินสมควร ทาให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ประกอบการรายอื่น พิจารณากากับ
ดูแลและบังคับใช้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้ าว พ.ศ. ๒๕๔๒ อย่างเข้มงวด สนับสนุน
การลงทุนด้านเทคโนโลยีและระบบดิจิทัล สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับของสินค้าได้
จัดหาแหล่งเงินทุน และส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาระบบแพลตฟอร์ม สนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพื้น ฐานด้า นเทคโนโลยีแ ละการสื่อสาร การใช้ อินเทอร์เน็ต ความเร็วสูง ระบบ e-Payment
ที่ทันสมัยและมีความปลอดภัยสูง ภาครัฐควรสนับสนุนธุรกิจ Startup เกิดใหม่ในช่วงระยะเริ่มแรก ยกเลิก
การยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่มสาหรับสินค้านาเข้าที่มีมูลค่าต่ากว่า ๑,๕๐๐ บาท ภาครัฐควรสนับสนุน และ
ผลักดันให้มีการดาเนินการสร้างและบริหารแพลตฟอร์มของประเทศไทย ควรรวบรวมและจัดระเบียบ
Platform ของผู้ประกอบการต่าง ๆ ที่มีอยู่ ทั้งในภาพรวมระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ควรพิจารณาให้
มีหน่วยงานหลักในการกากับการประกอบธุรกิจเรื่องการขนส่งและโลจิสติกส์ ที่จะกากับดูแลผู้ประกอบการ
ราคา และคุณภาพการให้บริการ โดยเฉพาะธุรกิจบริการ Last Mile Delivery รัฐควรส่งเสริมสนับสนุน
ผู้ประกอบการไทยที่ดีและมีคุณภาพให้เข้ามามีส่วนร่วมในการขนส่งสินค้าของทางราชการ ด้วยราคา
ที่เหมาะสม นอกจากนี้ ควรส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการในระดับ SMEs ให้มีโอกาสได้รับการ
สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น สรุปได้ว่า ควรมีมาตรการคุ้มครองผู้บริโภคกรณีที่ได้รับสินค้าไม่ตรงตามคาสั่งซื้อ หรือสินค้า
ไม่มีคุณภาพ หรือส่งสินค้าล่าช้า และสอบถามเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีเป็นรายได้ของรัฐจากการขายสินค้า
ทาง Delivery
รองประธานคณะกรรมาธิ การการพาณิช ย์ และการอุ ต สาหกรรม ในฐานะประธานคณะ
อนุกรรมาธิการการพาณิชย์ (นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์) ได้ชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภา
สรุปได้ว่า กรณีปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าเป็นปัญหาทั้งของผู้ขายและผู้ซื้อ เนื่องจากผู้ขายไม่สามารถ
ส่ง สิ น ค้ า ได้ เ พราะไม่ มี ผู้ รั บ ตามค าสั่ ง ซื้ อ และผู้ ซื้ อ ได้ รั บ สิน ค้ า ไม่ มี คุ ณ ภาพ ไม่ ต รงค าสั่ง ซื้ อ หรื อ ล่ า ช้ า
จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาระบบตรวจสอบคาสั่งซื้อสินค้าและการจัดส่งสินค้า เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ

๗
ผู้ รั บ บริ ก าร โดยต้ อ งมี ก ารลงทุ น จั ด ท าระบบ.Big.Data.ขึ้ น ตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมาธิ ก าร
นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ซื้อไม่ไ ด้รับสิน ค้าหรือได้รับสินค้าไม่ได้มาตรฐาน มีกฎหมายคุ้มครองที่สามารถ
ดาเนินการส่งคืนสินค้าได้ และผู้ขายที่จัดส่งสินค้าไม่ได้กส็ ามารถฟ้องร้องได้ สาหรับการจัดเก็บภาษีการขาย
สินค้าทาง Delivery ปัจจุบันสินค้าที่ส่งมาจากต่างประเทศที่มี ราคาต่ากว่า ๑,๕๐๐ บาท ได้รับการยกเว้น
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งคณะกรรมาธิการมีการศึกษาเรื่องนี้เห็นว่าควรมีการยกเลิกการยกเว้นภาษีดงั กล่าว รวมทั้ง
ได้มีข้อเสนอให้มีการจัดเก็บภาษีแพลตฟอร์มที่ให้บริการโดยการประเมินรายได้โดยรวมมิได้จัดเก็บภาษี
ตัวสินค้าในแต่ละรายการ ซึ่งคณะกรรมาธิการได้เสนอไปยังกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาดาเนินการเพื่อให้
เกิดความเป็นธรรมต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดาเนินการต่อไป
๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบาทตลาดตราสารหนี้ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว
ผลการพิจารณา
ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง (นายสมชาย หาญหิรัญ) ที่ปรึกษา
คณะกรรมาธิการในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านตลาดทุนและธุรกิจประกันภัย (นางสาววิบูลย์ลักษณ์
ร่วมรักษ์) และรองกรรมการผู้จัดการตลาดตราสารหนี้ไทยในฐานะอนุกรรมาธิการด้านตลาดทุนและธุรกิจ
ประกันภัย (นางสาวอริยา ติรณะประกิจ) ได้ร่วมกันเสนอผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ป ระชุม สรุปได้ว่า
ในช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่ทาให้เศรษฐกิจชะลอการ
ขยายตัว ตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) รวมทั้งสถานการณ์ความ
ขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาราคาน้ามันแพง
และปัญหาเงิน เฟ้อ ภาครัฐได้กระตุ้น เศรษฐกิจจากปัญหาดังกล่าวโดยใช้นโยบายการเงินและการคลัง
เป็นกลไกหลัก แต่เครื่องมือทางการคลังมีข้อจากัด จึงได้นากลไกตลาดทุนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตลาดการเงิน
ไทยมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากตลาดทุนเป็นช่องทางในการระดมทุนที่สาคัญ
อย่างหนึ่งของประเทศอีกทั้งยังเป็นแหล่งออมเงินของประชาชน โดยตลาดทุนจะประกอบด้วยตลาดหุ้น
และตลาดตราสารหนี้ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ตลาดตราสารหนี้ไทยเป็นแหล่งระดมทุนที่สาคัญของภาครัฐ
และภาคเอกชน ช่วยลดการพึ่งพาเงินกู้ต่างประเทศของภาครัฐซึ่งปัจจุบันมีหนี้สกุลเงินต่างประเทศน้อยลง
โดยหนี้ส่วนใหญ่ของรัฐบาลจะอยู่ในสกุลเงินบาท ทาให้มีผลกระทบน้อยในกรณีที่เกิดความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยน โดยตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนเติบโตอย่างรวดเร็วตามทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ของประเทศและมีโอกาสที่จะขยายตัวได้อีกมากและทวีความสาคัญเพิ่มขึ้นในอนาคต อีกทั้งยังช่วยส่งเสริม
การออมของประชาชนให้มีความมั่นคงมากขึ้นจากลักษณะผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่มีความสม่าเสมอ
ความผันผวนต่า และช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับนักลงทุน แต่อย่างไรก็ตาม สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรั ส
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โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นเหตุให้เกิดความผันผวนทั้งในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ โดยเฉพาะตลาด
ตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู้) นักลงทุนบางส่วนเร่งขายหน่วยลงทุนออกเพื่อหันไปถือเงินสด ซึ่งธนาคาร
แห่งประเทศไทยได้มีมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น มาตรการช่วยเหลือกองทุนรวมที่ได้รับผลกระทบจาก
การขาดสภาพคล่องในตลาดการเงิน (MFLF) ทาให้ตลาดตราสารหนี้ดาเนินต่อไปได้ตามปกติ สาหรับด้าน
บริษัทผู้ออกตราสารหนี้มีหลายแห่งที่ขอขยายระยะเวลาการชาระหนี้ออกไป และมีบางรายผิดนัดชาระหนี้
ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนบุคคลที่ถือครองตราสารหนี้ซึ่งมีข้อจากัดในการติดตามและเข้าใจถึง กระบวนการ
ฟ้องร้องบังคับคดี และนักลงทุนสถาบันซึ่งไม่มีทางออกในการจาหน่ายตราสารหนี้ที่มีปัญหาออกจากพอร์ต
การลงทุนได้ เนื่องจากบริษัทบริหารสินทรัพย์มีข้อจากัดทางกฎหมายทาให้ไม่สามารถรับซื้อตราสารหนี้
ที่มีปัญหาจากนั กลงทุน ได้ บริษัทเอกชนขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีความน่าเชื่อถือต่าหรือไม่มีความ
น่าเชื่อถืออาจไม่สามารถระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ได้หรือเข้าถึงสินเชือ่ ธนาคารได้ยาก นอกจากนี้ จากการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้น เพื่อเป็นการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จึงได้เกิดเป็นข้อตกลงระดับโลกในการแก้ไขปัญหา ซึ่งรัฐบาลและบริษัทเอกชนต่างเร่งลงทุนเพื่อปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตเพื่อให้ทันตามข้อตกลงดังกล่าว ทาให้มีความต้องการเงินทุนจานวนมหาศาล
ซึ่งแหล่งการระดมทุนที่ได้รับความสนใจ คือ การออกตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน หรือ ESG (Environmental,
Social and Governance) bond ประกอบด้วย (๑) ตราสารหนี้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Bond)
เช่ น โครงการปลู ก ป่ า ของ PTT สิ น เชื่ อ เช่ า ซื้ อ รถยนต์ ที่ เ ข้ า เกณฑ์ อ นุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มของ TOYOTO
LEASING THAILAND สินเชื่อปลูกป่าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (๒) ตราสารหนี้
เพื่อพัฒนาสังคม (Social Bond) เช่น การพัฒนาที่อยู่อาศัยสาหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยของการเคหะ
แห่งชาติ การซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -๑๙ ของ TFG (๓) ตราสารหนี้เพื่อความ
ยั่งยืน (Sustainability Bond) เช่น การแก้ไขปัญหาและเยียวยาการระบาดของ COVID 2019 ของ
กระทรวงการคลัง การพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่และฟื้นฟูที่อยู่เดิมของการเคหะแห่งชาติ รถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน
ของ BEM และ (๔) ตราสารหนี้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) เช่น การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกและรีไซเคิลขวดพลาสติก (PET) ของ INDORAMA VENTURES การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกของ Thai Union ประกอบกับในปัจจุบันมีการออกตราสารหนี้ดิจิทัลซึ่งออกโดยเทคโนโลยี
Blockchain มากขึ้น เช่น พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่น “วอลเล็ต สบม.” ของกระทรวงการคลัง หุ้นกู้ดิจิทัล
ของภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นของ PTTEP, MINOR INTERNATIONAL, CPALL, IRPC, แสนสิริ ซึ่งจากบริบท
และสถานการณ์ต่าง ๆ สะท้อนให้เห็นถึงความจาเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงกลไกบางประการในระบบนิเวศ
ของตลาดตราสารหนี้ ภาคเอกชนไทยเพื่อให้สามารถรองรับความผันผวน และตอบสนองกับโอกาสและความ
ท้าทายเพื่อสนับสนุนการขยายตัวของตลาดในระยะยาวได้ต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้
๑. การจัดให้มีกลไกการบริหารจัดการตราสารหนี้ด้อยคุณภาพ (Distressed bond) ออกจาก
พอร์ตการลงทุน เพื่อไปดาเนินการต่ออย่างเบ็ดเสร็จและมีประสิทธิภาพ
๒. การจัดให้มีองค์กรค้าประกันหุ้นกู้ (Monoline insurance) เพื่อส่งเสริมบริษัทขนาดกลาง
หรือขนาดเล็กที่มีศักยภาพให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยมีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม
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๓. การจัดให้มีตัวกลางการลงทุนในหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง (High yield bond) ครอบคลุม
ทุก risk spectrum ของหุ้นกู้และสอดคล้องกับลักษณะความต้องการของนักลงทุนบุคคล เพื่อกระจาย
ความเสี่ยงการลงทุน
๔. การเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยได้เข้าถึงหุ้นกู้คุณภาพดีผ่านโครงการ Bond seasoning
และโครงการ Exempt issuer framework ซึ่งช่วยให้นักลงทุนทั่วไปสามารถซื้อหุ้นกู้คุณภาพดีที่ผู้ออก
เคยยื่นเสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันได้
๕. ส่งเสริมบทบาทการทาหน้าที่ของหน่วยงานตัวกลาง เช่น ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ให้สามารถ
ปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดง
ความคิดเห็น สรุปได้ว่า การระดมทุนโดยการออกตราสารหนี้ภาคเอกชน (หุ้นกู้) ผู้ลงทุนต้องพิจารณาถึง
ความเสี่ยงเป็นสาคัญ โดยเฉพาะการลงทุนกับบริษัทขนส่งรายใหญ่หรือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้ที่จะลงทุนเกี่ยวกับหุ้นกู้
ตัวกลางการลงทุนหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง และความเสี่ยงในการลงทุน และการจัดอันดับเครดิต (Credit Rating)
เพื่อประเมินความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารหนี้ว่ามีความเสี่ยงในการผิ ดนัดชาระหนี้มากน้อยเพียงใด
รัฐบาลควรระดมทุ น โดยเน้ น การออกพันธบัต รให้มากขึ้นแทนการกู้เงิน จากธนาคารหรือ ต่างประเทศ
ควรสร้างความน่าเชื่อถือของกองทุนรวมตราสารหนี้ เพื่อให้มีการลงทุนในหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง การตั้งองค์กร
ค้าประกันหุ้นกู้ต้องมีการตรวจสอบและเป็นที่น่าเชื่อถือของผู้ลงทุน การบริหารจัดการตราสารหนี้ที่มีปัญหา
ในประเทศไทยควรขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) ให้ครอบคลุม
ตราสารหนี้ภาคเอกชนแทนการแก้ปัญหาด้วยการจัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่ เพื่อให้การดาเนินการมีความรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น สาหรับการระดมทุน เพื่อความยั่งยืน หรือ ESG ต้องเป็นการระดมทุนเพื่อนาเงินไปดาเนินโครงการ
ที่เน้น เรื่องของการมีธ รรมาภิบาลที่ดีเป็นสาคัญ สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการออกหุ้นกู้ดิจิทัลมากขึ้น
เพื่อสร้างโอกาสในการระดมทุนและสร้างความน่าเชื่อถือของสังคมและต่างประเทศ ทั้งนี้ ได้มีการสอบถาม
เกี่ยวกับการถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานของสมาชิกรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๘๔
(๒) ว่ามีความหมายรวมถึงการถือหุ้นกู้ด้วยหรือไม่ และหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ Perpetual Bond มีความเหมาะสม
กับการลงทุนหรือไม่
ประธานคณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง (นายสมชาย หาญหิรัญ) และ
รองกรรมการผู้จัดการตลาดตราสารหนี้ ไทยในฐานะอนุกรรมาธิการด้านตลาดทุนและธุรกิจประกันภัย
(นางสาวอริยา ติรณะประกิจ) ได้ชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภา สรุปได้ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เช่ น กระทรวงการคลั ง สมาคมตลาดตราสารหนี้ ไทย ส านั กงานคณะกรรมการก ากั บหลั กทรั พย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) รวมทั้งคณะอนุกรรมาธิการ จะได้มีการสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชนในการลงทุนในหุ้ นกู้ ตัวกลางการลงทุนหุ้นกู้ผลตอบแทนสูง และความเสี่ยงในการลงทุน
และจะมีการผลักดันและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้ลงทุนในตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน หรือ ESG มากขึ้น
รวมทั้งสนับสนุนให้มีการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการระดมทุนหุ้นกู้ดิจิทัลมากขึ้น สาหรับกองทุนรวมตราสาร

๑๐
หนี้ที่ลงทุนในหุ้นกู้จะมีการบันทึกมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด มีความแตกต่างจากการซื้อหุ้นกู้ โดยตรง
ซึ่งไม่ต้องบัน ทึกมูลค่ายุติธ รรมตามราคาตลาด ซึ่งเป็นข้อจากัดของการเป็นตัวกลางการลงทุนในหุ้ น กู้
ผลตอบแทนสูง ส่วนหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์ Perpetual Bond เป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ให้ดอกเบี้ย
สูงกว่าตราสารหนี้หรือหุ้นกู้ทั่วไป แต่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากไม่มีกาหนดวันไถ่ถอน อาจมีการเลื่อนจ่าย
ดอกเบี้ย มีลาดับการรับชาระหนี้คืนถัดจากผู้ซื้อหุ้นกู้ทั่วไปแต่ได้รับก่อนผู้ถือหุ้นสามัญ และมีอันดับเครดิ ต
(Credit Rating) ต่ากว่าอันดับของผู้ออกหุ้นกู้ ๑ – ๒ ระดับ จึงไม่เหมาะกับนักลงทุนทั่วไป สาหรับ
ข้อสังเกตอื่น ๆ คณะกรรมาธิการจะรับไปพิจารณาศึกษาต่อไป
ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการ
และมีมติให้ส่งรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรีต่อไป
(๕) เรื่องที่คา้ งพิจารณา

จานวน

๓

เรื่อง

๕.๑ รายงานประจาปี ๒๕๖๓ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (ตามมาตรา ๔๓
แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑)
ผลการพิจารณา
ในการพิจ ารณารายงานประจาปี ๒๕๖๓ ของกองทุน เพื่อ ความเสมอภาคทางการศึก ษา
ของที่ประชุมวุฒิสภา ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (นายไกรยส ภัทราวาท) กับคณะ
เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุม
จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการศึกษาซึ่งได้รับมอบหมายให้
พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม โดยรองประธานคณะกรรมาธิการ
คนที่ ส อง (นางกอบกุ ล อาภากร ณ อยุ ธ ยา) ได้ แ ถลงผลการพิ จ ารณาศึ ก ษาต่ อ ที่ ป ระชุ ม สรุ ป ได้ ว่ า
ในปี ๒๕๖๓ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ดาเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจและวัตถุประสงค์ในพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั้งการกาหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายและมาตรการช่วยเหลือเพื่อลดอุปสรรคต่อโอกาส
ทางการศึกษาซึ่งมีสาเหตุสาคัญมาจากความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ รวมถึงการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยสามารถจาแนกการดาเนินงานของ กสศ. ออกเป็น
๓ ลักษณะ ได้แก่ การอุดหนุนช่วยเหลือและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ ขาดแคลน
ทุน ทรั พย์ ห รื อด้ อยโอกาส การศึก ษาทดลองเพื่ อค้ นหาวิ ธีแ ละมาตรการส่ง เสริม โอกาสทางการศึก ษา
และการสร้างฐานการดาเนินงานที่มั่นคงร่วมกับภาคีปฏิรูปการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
และการพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ ง นี้ ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กสศ. ด าเนิ น งาน
ภายใต้งบประมาณที่กาหนด ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
และเงินแหล่งอื่นตามกฎหมาย โดยสามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายตามภารกิจและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
ที่ ได้ รั บผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -๑๙ ซึ่ ง การด าเนิ น งานดั ง กล่ า วมี ค วามเชื่ อ มโยง

๑๑
กับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ ๓
การพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ สอดคล้องกับ แผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
Big Rock ที่ ๑ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย และสอดคล้อง
ตามวัต ถุประสงค์ของพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยคณะกรรมาธิการ
มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้ (๑) มีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี กล่าวคือ ควรเพิ่ม
สิท ธิ ประโยชน์ ทางภาษี ใ ห้ แ ก่ ผู้บ ริ จ าคเงิน หรื อทรั พย์ สิ นเพื่ อ การศึก ษา รวมถึ ง การให้ค วามช่ ว ยเหลื อ
ทางการศึ ก ษาในรู ป แบบต่ า ง ๆ และควรพิ จ ารณากรอบวงเงิ น งบประมาณ ให้ แ ก่ กสศ. เพิ่ ม เติ ม
เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และ (๒)
ข้อ คิด เห็น และข้อ เสนอแนะต่อ กองทุน เพื่อ ความเสมอภาคทางการศึ กษา กล่ าวคือ ควรวางแผนการ
ช่วยเหลือนั กเรียนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของของโรคโควิด-๑๙ อย่างต่อเนื่อง ควรปรับรูปแบบหรือวิธีการสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์
โครงการ ไปสู่สังคม เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสอย่างแท้จริงเข้าถึงข้อมูล
และได้รับความช่วยเหลือได้มากขึ้น โดยเป็นการช่วยเหลือแบบสองทาง (two way) ควรพิจารณาทบทวน
การก าหนดเกณฑ์ค ุณ สมบัต ิข องผู ้เ รีย นที ่ไ ด้ร ับ ทุน เพื ่อ ให้ส ามารถช่ว ยเด็ก ด้อ ยโอกาสอย่า งแท้จ ริง
และลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาให้มากขึ้น ควรให้ กสศ. กาหนดขอบเขตการดาเนินงานให้ชัดเจน
เพื่อ มิใ ห้ซ้าซ้อ นกับการดาเนิน งานของสานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ควรปรับ
รูปแบบการนาเสนอรายงานประจาปีให้สะท้อนปัญหาภาพรวมที่เกิดขึ้นในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย บทสรุปผลการ
ดาเนินการ และประโยชน์ในเชิงปริมาณ คุณภาพ เพื่อให้เห็นภาพรวมผลการดาเนินงานของกองทุนในปีนั้น ๆ
ได้อย่างชัดเจนและตอบโจทย์ การดาเนินงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ของ กสศ. และควรมีการประเมินผล
การจัดทาโครงการต่าง ๆ ว่าสามารถลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษาได้เพียงใดและผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
หรือไม่ อย่างไร
ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า รายงานประจาปี ๒๕๖๓ ของ กสศ.
เป็นรายงานที่มีเนื้อหาครบถ้วนและครอบคลุมการดาเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสมภายใต้งบประมาณ
ที่จากัด อย่างไรก็ตาม โดยที่ปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาค่าครองชีพสูงจากสถานการณ์ที่ต่าง ๆ ทาให้
มีค่าใช้จ่ายในการดารงชีวิตที่สูงขึ้น ทั้งค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและค่าใช้จ่ายทางการศึกษา ซึ่งแม้จะมีนโยบาย
เรี ยนฟรี แต่ พบว่ าไม่ ครอบคลุ มค่ าใช้ จ่ายทางการศึ กษาทั้ งหมด ท าให้ ส่ งผลกระทบต่ อครั วเรื อนที่ยากจน
และกลุ่มคนทีด่ ้อยโอกาสเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้น เพื่อให้ กสศ. บรรลุเป้าหมายในการดาเนินงานจึงมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม กล่าวคือ (๑) ควรปรับหรือทบทวนเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา เช่น การให้ทุนการศึกษา
โดยคานึงถึงเด็กผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นสาคัญ และดาเนินงานภายใต้งบประมาณที่จากัด
อย่างเหมาะสม อีกทั้งภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อเด็กผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา
(๒) ควรมีการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งของภาครัฐและเอกชน
อาทิ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อกระจาย

๑๒
ความเสมอภาคทางการศึกษาไปยังส่วนภูมิภาคอย่างเท่าเทียม ตลอดจนมีการประสานความร่วมมื อและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับนานาชาติตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals: SDGs) โดยเฉพาะในเป้า หมายที ่ ๔ การศึก ษาที่ เ ท่ า เที ยม และประสานความร่ วมมื อ ให้ เกิ ด
แรงบันดาลใจแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาโดยเฉพาะกลุ่มครูอัตราจ้าง (๓) ควรมีการขับเคลื่อน
การดาเนินงานด้วยระบบข้อมูลข่าวสาร (๔) ควรมีการบริหารจัดการข้อมูลและขับเคลื่อนการดาเนินงานด้วย
ระบบข้อมูลข่าวสารโดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพ (๕) ควรมีการนาเสนอรายงานด้านธรรมาภิบาลเพิ่มเติม
เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพการดาเนินงานของกองทุน (๖) ควรมีการต่อยอดให้ผู้ด้อยโอกาสสามารถ
เข้าถึงระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือระดับที่สูงขึ้น (๗) ควรมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์
หรือผลกระทบจากการดาเนินงานของกองทุน รวมถึงประเมิน ผลการปฏิบัติงานของภาคี อื่นที่ทางานใน
ลักษณะเดียวกัน (๘) ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบในการดาเนินงาน (๙) ควรให้การสนับสนุนกลุ่มเด็ก
ช้างเผือกที่เรียนเก่งแต่ยากจน และสนับสนุนครูรัก(ษ์)ถิ่นหรือครูคืนถิ่นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อปฏิรูปและ
พัฒนาระบบการศึกษาของประเทศ (๑๐) ควรให้ความสาคัญกับเด็กที่อยู่นอกระบบให้สามารถเข้ารับ
การศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน (๑๑) ควรสนับสนุนหลักสูตรการศึกษาเพื่อการอยู่รอด ให้ผู้เรียนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ภายใต้ทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร และสนับสนุน
การศึกษาเพื่อการมีงานทา (ทวิศึกษา)
ผู้จัด การกองทุน เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (นายไกรยส ภัทราวาท) ได้ต อบชี้แ จง
ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า (๑) การบริหารจัดการของ กสศ. จะมีการบูรณาการกับภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม
มากขึ้น เพื่อ ให้เ กิด การพัฒ นาการศึกษาในระดับ ชุม ชน จัง หวัด และประเทศ ภายใต้แ นวคิด ปวงชน
เพื่อการศึกษา (Education For All) (๒) ระบบธรรมาภิบาล จะได้มีการนาเสนอรายงานด้านธรรมาภิบาล
เพิ่มเติมในอนาคต สาหรับการประเมินผลการดาเนินงานของ กสศ. นั้น จะมีการประเมินทุกรอบ ๓ ปี
และคาดว่ า จะมี ก ารน าเสนอมายั ง รั ฐ สภาต่ อ ไป (๓) การด าเนิ น งานด้ า นข้ อ มู ล จะมี ก ารด าเนิ น งาน
ด้ า นข้ อ มู ล รายบุ ค คลเพิ่ ม เติ ม และกระท าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั บ ภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อประโยชน์ในการต่อยอดระบบการศึกษาต่อไป (๔) หลักเกณฑ์การจัดสรรทรัพยากรด้านการศึกษา
จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารให้ ทุ น การศึ ก ษาแก่ ผู้ ด้ อ ยโอกาส โดยเกรดหรื อ ระดั บ ผลการเรี ย น
ถือเป็น เพียงเงื่ อนไขประการหนึ่ งเท่านั้ น มิใช่เงื่อนไขในการตัด สินทั้งหมด ทั้งนี้ จะมีการส่งต่อข้อมูล
เพื่อให้เด็กได้รับทุนจากแหล่งอื่นด้วย (๕) การลงพื้นที่ ในการดาเนินการต่อไปจะมีการลงพื้นที่เพิ่มเติม
อีกกว่า ๑๕ จังหวัด (จากเดิมที่มีการลงพื้นที่แล้ว ๒๐ จังหวัด) และจะยืดหยุ่นการดาเนินงานเพื่อประโยชน์
ในการลดความเลื่อมล้าทางการศึกษาให้ได้มากที่สุด และ (๖) การทางานร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้มีดาเนินงาน
ร่ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ย ได้ แ ก่ ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) องค์ ก รปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น (อปท.) ตารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และองค์กร
การศึกษาภาคเอกชน (ที่ไม่แสวงหากาไรและมูลนิธิ) ซึ่งในอนาคตจะได้มีการประสานเชื่อมต่อกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องอื่นเพิ่มเติม สาหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะอื่น ๆ นั้น กสศ. จะได้รับไปพิจารณาต่อไป
ที่ประชุมพิจารณารับทราบ
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๕.๒ ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑)
ผลการพิจารณา
ในการพิจารณาประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของที่ประชุมวุฒิสภา ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (พลเอก ชนะทัพ
อินทามระ) กับคณะได้เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภา
จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายให้ พิ จ ารณาศึ ก ษารายงานดั ง กล่ า ว แถลงผลการพิ จ ารณาศึ ก ษาต่ อ ที่ ป ระชุ ม
โดยรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ 3 (นายปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์ ) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษา
ต่ อที่ ประชุ ม สรุ ปได้ ว่ า คณะกรรมาธิ การได้ พิ จารณาประกาศคณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ฯ แล้ ว
มีข้อชื่นชม คือ การที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้จัดทาโครงการพัฒนาต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการ
ตรวจสอบ โดยความร่วมมือระหว่างสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ในการพัฒนา
แพลตฟอร์มต้นแบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลงานตรวจสอบ
การดาเนินงาน ซึ่งเป็นลักษณะงานตรวจสอบด้านหนึ่งของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยเป็นการ
ตรวจสอบว่าการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการของหน่วยรับตรวจเกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ เพียงใด
และมี ข้ อ สั ง เกต คื อ นโยบายมี โ ครงสร้ า งสาระครบถ้ ว นตามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดไว้ตามมาตรา ๒๘ โดยสาระของนโยบาย
มีความสอดคล้องและอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินระยะยาว (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)
และได้ให้ความสาคัญต่อการตรวจสอบและดาเนินการเรื่องสาคัญ ๆ เช่น (๑) การส่งเสริมให้หน่วยรับตรวจ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๒) การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน
เพื่อแก้ไขปัญหา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ที่ครอบคลุมทุกแหล่งเงินกู้ มีการนานวัตกรรมมาเสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยรับตรวจ
พร้อมทั้งยกระดับการทางานและการพัฒนาบุคลากรของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
แต่อย่างไรก็ดี นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ยังมิได้ระบุ
สาระสาคัญตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการที่ให้ไว้ในปีงบประมาณก่อน เช่น (๑) ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ คือ ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ซึ่งมีหลายประเด็นที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินต้องดาเนินการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและตัวชี้วดั (๒) การเร่งรัดการแก้ปัญหาสาคัญเร่งด่วนที่ใช้งบประมาณจานวนมาก คือ โดยเฉพาะ
๒ เรื่อง คือ ปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารสถาบันธรรมาภิบาล และอาคารสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการตรวจสอบบัญชีของหน่วยงานของรัฐ นโยบายไม่ได้ระบุเรื่องการบริหาร
อัตรากาลังให้เหมาะสมกับปริมาณงาน

๑๔
นโยบายไม่ได้ระบุการแก้ปัญหาการใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจ
ที่มีปัญหาด้านการใช้เงินงบประมาณและปัญหาด้านการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด นอกจากนี้ ยังไม่ได้ระบุ
ให้ ชั ด เจนว่ า ให้ มี ก ารเร่ ง รั ด หรื อ ตรวจสอบผลการใช้ เ งิ น แผ่ น ดิ น ในสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
โรคติด เชื้ อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ อย่ างทั นการณ์ หรื อไม่ อ ย่า งไร เพื่อ ส านัก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
จะได้ดาเนิ น การยับยั้งตามนั ยมาตรา ๘ และดาเนินการแก้ไขตามนัยมาตรา ๘๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ ทั น ท่ ว งที และควรรายงานผล
การตรวจสอบต่ อ รั ฐ บาลและรั ฐ สภาเป็ น ระยะ ๆ เพื่ อ การแก้ ปั ญ หาอย่ า งทั น การณ์ และสอดคล้ อ ง
กับแนวทางขององค์กรสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI) และไม่ได้ระบุการส่งเสริม
สนับสนุนการใช้ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจ ซึ่งจะเป็นการช่วยให้
การตรวจเงินแผ่นดินและการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐได้ทันสถานการณ์และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สาหรับนโยบายที่จะปรับโครงสร้างองค์กร และพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรของ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ควรปรับกระบวนการทางานให้เกิดการบูรณาการ มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน
เกินความจาเป็น และจัดอัตรากาลังให้เหมาะสมกับภารกิจ และให้ความสาคัญต่อการตอบข้อสอบถาม
ของหน่ ว ยรั บ ตรวจ ควรต้ อ งด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามนั ย มาตรา ๕๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่กาหนดให้ตอบข้อสอบถามเป็นหนังสือ ซึ่งต้องไม่ช้า
กว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับการสอบถาม
ข้อเสนอแนะสาหรับการกาหนดนโยบายประจาปีในปีงบประมาณถัดไป ควรต้องนาข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา คณะรัฐมนตรี ตามมาตรา ๒๘ แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาประกอบการพิจารณา
กาหนดนโยบาย เพื่อประโยชน์ของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินในการดาเนินงาน ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา
เร่งรัดการดาเนินการใด ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายหรือกฎหมายที่กาหนด ควรให้
ความสาคัญต่อการแก้ปัญหาสาคัญและเร่งด่วน เช่น การแก้ปัญหาการใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การเร่งรัดแก้ปัญหาโครงการที่ มีงบประมาณจานวนมาก เป็นต้น ควรส่งนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณถัดไป มายังสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาภายในไตรมาสสุดท้ายของปีงบประมาณ
เพื่อให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินนานโยบายดังกล่าวไปดาเนินการจัดทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
รองรับได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไป
ข้ อ เสนอแนะอื่ น โดยที่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็ น ปี สุ ด ท้ า ยของนโยบายการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
ระยะยาว ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินระบุว่าจะมีการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการดาเนินการตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินระยะยาวดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ควรรายงานผลการประเมินดังกล่าวประกอบกับเสนอนโยบายระยะยาวถัดไป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ต่อสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ด้วย
ภายหลั ง ที่ ค ณะกรรมาธิ ก ารได้ แ ถลงผลการพิ จ ารณาศึ ก ษาต่ อ ที่ ป ระชุ ม แล้ ว ประธาน
ของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า
๑. สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีนโยบายอย่างไรเกี่ยวกับตาแหน่งผู้ตรวจสอบภายในของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น มี แ นวคิ ด ที่ จ ะปรั บ ปรุ ง หรื อ แก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ
การจัด ซื้อจัด จ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่อย่างไรเนื่องจากในปัจจุบันนี้พบว่า

๑๕
มีปัญหาเกี่ ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ในหลายประเด็น โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับข้อตกลงคุณธรรมและเรื่องผู้ตรวจสอบอิสระ
๓. สานั กงานการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มีการบูรณาการหรือประสานงานกับกระทรวงการคลัง
เกี่ยวกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ เพื่อให้
การใช้จ่ า ยเงิน แผ่ น ดิน ตามพระราชบั ญ ญั ติ วินั ย การเงิ น การคลั ง ของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มี ป ระสิท ธิ ภ าพ
และคุ้มค่าตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าวมากยิ่งขึ้น
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายประจักษ์ บุญยัง) ได้ตอบชี้แจงสรุปได้วา่
ประเด็ น ที่ 1 เรื่ อ งผู้ ต รวจสอบภายในขององค์ ก รปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ ยั ง มี ไ ม่ ค รบถ้ ว นนั้ น
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ได้กาหนดให้เรื่องการ
ตรวจสอบภายในไปอยู่ในอานาจการดาเนินงานของกระทรวงการคลัง โดยมีกาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการประสานกับผู้ตรวจสอบ
ภายในของกระทรวงการคลัง โดยในการเข้าตรวจสอบแต่ละหน่วยงานเจ้าหน้าที่มี การประชุมร่ว มกัน
เพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ ในการดาเนินงานของหน่วยงาน ส่วนที่จะมีการกาหนดให้มีอัตราผู้ตรวจสอบภายใน
ของท้องถิ่นนั้น สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เสนอแนะให้ท้องถิ่นมีอัตรากาลังผู้ตรวจสอบภายในประจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพบว่าในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ เช่น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง ได้ มีผู้ต รวจสอบภายในบ้างแล้ว ส่วนองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่ นขนาดเล็ ก
เช่ น องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล ยั ง ไม่ มี ผู้ ต รวจสอบภายใน ซึ่ ง ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ขอรั บ
ที่จะไปหารือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
เพื่อกาหนดแนวทางที่ให้มีผู้ต รวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าจะสามารถดาเนิ นการ
ได้อย่างไร ต่อไป
ประเด็นที่ 2 การปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
โดยเฉพาะเรื่ อ งข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรมซึ่ ง เป็ น นโยบายส าคั ญ ที่ ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น สนั บ สนุ น
และส่งเสริม โดยในการก่อสร้างสานักงานแห่งใหม่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้เข้าร่วมในเรื่องข้อตกลง
คุณ ธรรม ได้มี การประชุม ร่ว มกั บกรมบัญ ชีก ลางท าให้ไ ด้รั บทราบว่ าหลายหน่ว ยงานมีค วามประสงค์
จะเข้าร่วมในเรื่องข้อตกลงคุณธรรม ซึ่งต้องมีผู้สังเกตการณ์เข้ามาดูแลในทุกกระบวนการ แต่มีปัญหาสาคัญ
ในเรื่ องงบประมาณ ซึ่ งกรมบัญ ชีกลางแจ้งว่ างบประมาณที่เป็ นค่า ใช้จ่ ายให้ผู้สั งเกตการณ์เ ข้ามาร่ว ม
สังเกตการณ์ตั้งแต่ขั้น ตอนของการจัด ซื้อจัดจ้า ง การดาเนินการ จนถึงจบสิ้น มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งในการ
ก่อสร้างสานั กงานแห่ งใหม่สานั กงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ขอเข้าร่วมในโครงการข้อตกลงคุณธรรม
แต่กรมบัญชีกลางแจ้งว่าไม่มีงบประมาณสาหรับดาเนินการ แต่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็น ว่า
เป็นเรื่องสาคัญจึงใช้งบประมาณในส่วนของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเองในการดาเนินงาน นอกจากนี้
แม้แ ต่อ งค์กรก่ อต่อต้ านคอร์ รัปชั่น แห่ งประเทศไทยก็ใ ห้ความสาคัญ และมี การลงนามในความร่ว มมื อ
กั บ ส านั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ ข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรมนี้ ไ ด้ มี ใ ช้ ใ นโครงการขนาดใหญ่
ของทุกส่วนงานที่เป็นส่วนงานราชการ
ประเด็นที่ 3 เรื่องวินัยการเงินการคลังของประเทศ เป็นนโยบายของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ทุ ก ประเภทได้ มี ก ารด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐฯ เพื่อให้มีการดาเนินการที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้ น ในด้านการส่งเสริมได้มีการ
จัดประชุมสัมมนาชี้แจงทั้งในระดับผู้บริหารองค์กรภาครัฐ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น ให้ความสาคัญ
ในพื้นที่ส่วนภูมิภาค รวมถึงการให้ความรู้ในส่วนของการประชุมออนไลน์ซึ่งจะได้กลุ่มเป้าหมายจานวนมาก
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และเป็นแนวทางเดียวกัน ในประเด็นที่ค ณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระได้กล่าวถึงการใช้จ่ายเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีปัญหาสาคัญในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง ในการดาเนินการทางบัญชี
ที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 68
ซึ่งกาหนดให้ ห น่ว ยงานของรัฐทุกหน่ว ยจะต้องทารายงานการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ
ให้ ค รบทุ กหน่ วย แต่ ในส่ วนขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ นยั งมี ปั ญหาในการด าเนิ นการ แต่ เนื่ องจาก
มีบทเฉพาะกาลในมาตรา 84 ซึ่งกาหนดระยะเวลาไว้ 3 ปีนับแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ดังนั้น ในรายงาน
การเงินปี 2564 ท้องถิ่นจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีภาครัฐ ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกัน
ก่อนที่จะถึงกาหนดดาเนินมาตรการตามบทเฉพาะกาล ในส่วนผลการตรวจสอบรายงานการเงินในปี 2565
ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบรายงานการเงินปี 2564 จะพบว่ายังมีปัญหาอยู่ ซึ่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ได้พยายามแนะนาให้หน่วยงานดาเนินการให้ถูกต้องในเรื่องของการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน การบันทึกค่าเสื่อมราคา
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่คุ้นเคย ส่วนในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ได้จัดการสัมมนาเปิดใจไขปัญหาท้องถิ่น ถามมา สตง. ตอบไป
โดยเน้นการจัดซื้อจัดจ้างและการเงิน มีการอธิบายในประเด็นที่เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สงสัยและได้มีการสอบถามเป็นหนังสือตามมาตรา มาตรา 57 ได้ดาเนินการตอบข้อซักถามภายใน 30 วัน
ตามที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี้ ในประเด็นที่คณะกรรมาธิการได้ซักถามถึงเรื่องการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในนโยบายนั้น แม้ไม่ได้กาหนดไว้ในนโยบายแต่ในการประชุมคณะกรรมการก็ได้
ให้มีการรายงานและติดตามความคืบหน้าตลอด
สาหรับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะนาเรียนคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินทราบ เพื่อจะได้เพิ่มเติม ปรับปรุง
นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินในปี พ.ศ. 2566 ต่อไป
ที่ประชุมพิจารณารับทราบ
๕.๓ รายงานผลการปฏิ บั ติ งานของเจ้ าพนั ก งาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติ ด
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ตามมาตรา ๑๔ วรรคหก
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙)
ผลการพิจารณา
ในการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของที ่ป ระชุม วุฒ ิส ภา
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. (นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์) กับคณะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายงานดังกล่าวต่อที่ประชุม
จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และ
การตารวจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม
โดยกรรมาธิการ (นายณรงค์ รัตนานุกูล) ได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า รายงาน
ผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ประจาปี
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นการรายงานที่มีลักษณะเหมือนกัน กล่าวคือ มีการเสนอรายงานผลการดาเนินการจับกุม
คดียาเสพติด จานวนยาเสพติดที่ยึดได้ มาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด และรายงานปัญหาอุปสรรค

๑๗
สาหรับข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อรายงานผลการปฏิบัติงานทั้ง ๓ ปี มุ่งเน้นในประเด็นสาคัญเช่นเดียวกัน
คื อการใช้ อ านาจของเจ้ า พนั ก งาน ป.ป.ส. เป็ น การใช้ อ านาจพิ เ ศษที่ มี บ ทยกเว้ น การใช้ อ านาจทั่ ว ไป
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญา จึงควรป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยให้ผู้บังคับบัญชากากับติดตาม
การทางานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด การมอบหมายงานด้านยาเสพติดควรคานึงถึงความซื่อสัตย์
สุจริตของผู้ปฏิบัติงานเป็นสาคัญ และการขอแต่งตั้งบุคคลใดเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ควรดูพฤติกรรมและ
ความประพฤติซ่งึ เป็นคุณสมบัติที่สาคัญของการขอแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ด้วย สาหรับความเห็น
ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมาธิการ สรุปได้ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ส. ควรออกระเบียบ
เพื่อ กาหนดให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. รายงานการใช้อานาจตามมาตรา ๑๔ แห่ง พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ให้เลขาธิการ ป.ป.ส. ทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันใช้อานาจ
เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เมื่อมีการ
ใช้อานาจกรณีตรวจพบว่ามีการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ การใช้อานาจ
ในการปฏิบัติการต่าง ๆ ตามมาตรา ๑๔ (๑) - (๗) ได้แก่ ตรวจค้นเคหสถาน บุคคล ยานพาหนะ จับกุม
บุคคลที่กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ยึด อายัดยาเสพติด มีหนังสือสอบถามหรือเรียกบุคคลใด ๆ
มาให้ถ้อยคาหรือส่งบัญชีเอกสารหรือวัตถุใด ๆ การตรวจหรือทดสอบบุคคลเพื่อหาสารเสพติ ดในร่างกาย
การขอให้บุคคลใดช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. การขออนุมัติให้เจ้าพนักงานได้มา
ซึ่งข้อมูลข่าวสาร และการควบคุมตัวผู้ถูกจับเอาไว้เพื่อสอบสวนขยายผล ทั้งนี้ รายงานผลการปฏิบัติงาน
ทั้ง ๓ ฉบับ มุ่งเน้นไปที่สถิติการจับกุมมิใช่รายงานการใช้อานาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ทั้ง ๖ ประการ
ตามที่กล่าวมาข้างต้น จึงไม่มีรายละเอียดว่ามีการใช้อานาจในเรื่องใดมากน้อยเพียงใด ผลสาเร็จเป็นอย่างไร
และการใช้อานาจในแต่ล ะเรื ่อ งมีป ัญ หาอุป สรรคอย่า งไร ซึ ่ง ไม่ต รงประเด็น ตามที ่ก ฎหมายก าหนด
อีกทั้งจากสถิติผลการจับกุมที่รายงานก็ไ ม่สามารถแยกได้ว่าเป็นการใช้อานาจของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.
ตามมาตรา ๑๔ หรือใช้อานาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ โดยที่ มี ก ารบั ง คั บ ใช้ พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี พิ จ ารณาคดี ย าเสพติ ด (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔
เมื่ อ วั น ที่ ๘ ธั น วาคม ๒๕๖๔ ซึ่ ง ตามมาตรา ๑๑/๑ ของพระราชบั ญ ญั ติ บั ญ ญั ติ ดั ง กล่ า ว มี หลั กการ
สาระสาคัญเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เช่นเดียวกับมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ โดยการใช้อานาจในลักษณะนี้จะส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ
ด้านทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก จึงควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ใช้อานาจไปละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากจนเกินสมควรด้วย ประกอบ
กับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ มาตรา ๑๑/๑ ได้บัญญัติให้อานาจ
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. มากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องการยึด หรืออายัด ทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องในคดียาเสพติด
อันส่ ง ผลต่ อ สิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชน เจ้ า พนั ก งาน ป.ป.ส. จึ ง ควรใช้ อานาจเพี ย งเท่ า ที่ จาเป็ น
ด้ ว ยความละเอี ย ดรอบคอบและระมัดระวัง
ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุม
ได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า (๑) ควรจัดทารายงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ

๑๘
ข้อ เท็จ จริง ปัญ หาอุป สรรค ปริม าณการปฏิบ ัต ิง าน และผลส าเร็จ ของการปฏิบ ัต ิง านโดยละเอี ย ด
เพื่อคณะรัฐมนตรีจะสามารถให้ข้อสังเกตที่ชัด เจนและเสนอต่อวุฒิสภาเพื่อพิจารณาได้อย่างเหมาะสม
กล่าวคือ ควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับคดีว่า ศาลพิพากษาลงโทษอย่างไร จานวนเท่าใด เจ้าพนักงานอัยการ
มีการสั่งฟ้องหรือไม่ ยกฟ้องเท่าใด การยึดทรัพย์มีมูลค่ามากหรือน้อยเพีย งใด ตลอดจนรายละเอียดอื่น ๆ
โดยเฉพาะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ว่ามีการกระทาความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
หรือไม่ มีสถิติเป็นจานวนเท่าใด ได้รับบทลงโทษอย่างไร (๒) ควรมีการรายงานการติดตาม ประเมินผล
และกาหนดนโยบายหรือมาตรการที่นามาใช้เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ตลอดจนผู้รับผิดชอบให้ชัด เจน โดยการบริหารจัดการดังกล่าวไม่ควรกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชนผู้สุจ ริต (๓) ควรระบุหน่ว ยงานที่มีก ารบูรณาการร่วมกับ ป.ป.ส. ในการ
ปราบปรามยาเสพติด ว่า มีห น่ว ยงานใดบ้ า ง มีก ารมอบอ านาจให้ดาเนิน การหรือ ไม่ มีว ิธ ีก ารจับ กุม
ยึดทรัพย์ และตรวจสารเสพติด อย่างไร อีกทั้งผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าร่ารวยผิดปกติได้มีการไต่สวนและดาเนินการ
ตามขั้นตอนหรือไม่มีการตรวจสอบทรัพย์สินและพิสูจน์ถึงที่มาของทรัพย์สินนั้นอย่างไร ตลอดจนมีการ
ตรวจสอบถึงความเชื่อมโยงในการเสียภาษีหรือไม่
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. (นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์) ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ป.ป.ส.
ได้มีการมอบอานาจในการปราบปรามให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจานวน ๑๘ หน่วยงาน ส่วนอานาจ
ในการจับกุมซึ่งโดยหลักเป็น ของสานักงานตารวจแห่งชาตินั้น ในแต่ละส่วนงานจะมีอานาจไม่เท่ากัน
ซึ่งขึ้นอยู่กับตาแหน่งและหน้าที่เป็นสาคัญ สาหรับจานวนคดีที่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ถูกร้องเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มีจ านวน ๔ ราย ซึ ่ง ได้ม ีก ารยกเลิก หนัง สือ มอบอ านาจ ท าหนัง สือ แจ้ง ไ ปยัง หน่ว ยงานต้น สัง กัด
ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง และดาเนินคดีตามกฎหมาย ตามลาดับ สาหรับกรณีทรัพย์สินที่ได้มาจากการ
กระท าความผิด เกี ่ย วกับ ยาเสพติด เจ้า ของทรัพ ย์จ ะต้อ งเป็น ผู ้พ ิส ูจ น์ว ่า ทรัพ ย์นั ้น มีที ่ม าอย่า งไร
หากไม่ส ามารถแสดงถึง ที่ม าและตรวจสอบแล้ว ว่า ได้ม าจากการประทาความผิด เกี ่ย วกับ ยาเสพติด
ทรัพย์ดังกล่าวนั้น จะตกเป็น ของกองทุน ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นอกจากนี้ หากพบว่าการ
กระทาความผิดมีความเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือมีการเลี่ยงภาษีก็จะถูกส่งต่อไปยัง สานักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) หรือกรมสรรพากร แล้วแต่กรณี
ที่ประชุมพิจารณารับทราบ
(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

(ไม่มี)

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๒๕ นาฬิกา
สานักการประชุม
สานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

