
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ 

(คณะรัฐมนตรี เปน็ผู้เสนอ) 
 
 

เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณา 
ของวุฒิสภา  

 
 

              อ.พ. ๒๐/๒๕๖๕ 



ค ำน ำ 
 

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
และน าเสนอข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ เพ่ือใช้ในราชการวงงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา โดยมุ่งเน้นสารประโยชน์ในเชิงอ้างอิง
เบื้องต้น ส าหรับเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภา 

 
 
 
 

ส ำนักกฎหมำย 
ส ำนักาำนลขาำิกกำวุฒิกสาำ 

สกาหำคม ๒๕๖๕ 
 

 

ลอกสำวปวะกอบกำวพกจำวณำ 

จัดท ำโดย 

 นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒสิภา 
 นายทศพร แย้มวงษ์ รองเลขาธิการวุฒสิภา 
 นายโสภณ ชาตบุษย์จาร ุ ผู้บังคับบัญชากลุม่งานกฎหมาย ๒ 
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 นางรัตติกาญต์ นวลสุข เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 นางกาญจนา ผลาชีวะ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  

กลุ่มงานกฎหมาย ๒ ส านักกฎหมาย  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๙๖ 
ผขกตโดย 

กลุ่มงานการพิมพ์  ส านักการพิมพ์  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๒๔๒๑ 
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 
 

          ท่ำนสมำชกกุฒ กิสาำ แขะผู้สนใจที่มีคุำมปวะสาค์หวือต้อากำวที่จะศึกษำลอกสำว
ปวะกอบกำวพกจำวณำว่ำาพวะวำชบัญญัตกลป็นกำวขุ่าหน้ำก่อนุันปวะชฒมุฒ กิสาำ 
สำมำวถสืบค้นา้อมูขลกี่ยุกับลอกสำวปวะกอบกำวพกจำวณำว่ำาพวะวำชบัญญัตก  
ได้จำกลุ็บไซต์ุฒ กิสาำ www.senate.go.th  
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สาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
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ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

สาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 
 
  ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕  
ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญขึ้นคณะหนึ่ ง เ พ่ือพิจารณา เมื่อคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว จึงได้ เสนอต่อ  
สภาผู้แทนราษฎร 
  ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ถึงวันเสาร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สองแล้วลงมติ 
ในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ และให้เสนอวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาต่อไป 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีหลักการ 
และเหตุผล ดังน้ี 

 หลักการ 
  ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นจ านวนไม่เกิน
๓,๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

 เหตุผล 
  เ พ่ื อ ให้ หน่ วยรั บ งบประมาณได้ มี ก รอบวง เ งิ น งบประมาณส าหรับ ใช้ จ่ าย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีเน้ือหา
รวมจ านวน ๔๐ มาตรา สรุปสาระส าคัญได้ ดังน้ี 
  ๑. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ตั้งเป็นจ านวน รวมทั้งสิ้น 
๓ ,๑๘๕ ,๐๐๐ ,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท จ าแนกเป็นรายจ่ายตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้   
(ร่างมาตรา ๔) 
  ๒. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ตั้งเป็นจ านวน ๕๙๐,๔๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(ร่างมาตรา ๖) 
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ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ๓. งบประมาณรายจ่ายของส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในก ากับ ให้ตั้งเป็น
จ านวน ๒๒,๔๖๒,๒๒๕,๑๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๗) 
  ๔. งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในก ากับ ให้ตั้งเป็นจ านวน 
๘๕,๓๘๗,๘๘๕,๒๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๘) 
  ๕. งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในก ากับ ให้ตั้งเป็นจ านวน 
๑๐,๔๒๑,๖๑๗,๕๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๙) 
  ๖.  งบประมาณรายจ่ ายของกระทรวงการต่ า งประ เทศ ให้ ตั้ ง เป็นจ านวน  
๓,๗๖๓,๑๗๒,๐๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๑๐) 
  ๗. งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานในก ากับ  
ให้ตั้งเป็นจ านวน ๓,๐๒๒,๖๐๖,๒๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๑๑) 
  ๘. งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
และหน่วยงานในก ากับ ให้ตั้งเป็นจ านวน ๒๑,๓๖๑,๑๗๐,๘๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๑๒) 
  ๙. งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
และหน่วยงานในก ากับ ให้ตั้งเป็นจ านวน ๔๕,๔๘๒,๘๘๓,๕๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๑๓) 
  ๑๐. งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในก ากับ  
ให้ตั้งเป็นจ านวน ๖๒,๔๓๘,๒๔๐,๗๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๑๔) 
  ๑๑. งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงคมนาคม ให้ตั้งเป็นจ านวน ๕๗,๙๗๕,๗๖๒,๑๐๐ บาท 
(ร่างมาตรา ๑๕) 
  ๑๒. งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงาน 
ในก ากับ ให้ตั้งเป็นจ านวน ๓,๗๓๕,๖๙๗,๗๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๑๖) 
  ๑๓. งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และหน่วยงานในก ากับ ให้ตั้งเป็นจ านวน ๑๓,๔๕๐,๐๖๓,๔๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๑๗) 
  ๑๔. งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพลังงาน ให้ตั้งเป็นจ านวน ๑,๘๕๙,๕๖๖,๒๐๐ บาท 
(ร่างมาตรา ๑๘) 
  ๑๕. งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในก ากับ ให้ตั้งเป็น
จ านวน ๓,๖๑๗,๖๓๖,๖๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๑๙) 
  ๑ ๖ .  ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย ขอ ง ก ร ะ ท ร ว งม ห า ด ไท ย  ใ ห้ ตั้ ง เ ป็ น จ า น วน 
๒๖๘,๘๓๓,๑๖๘,๙๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๒๐) 
  ๑๗. งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในก ากับ ให้ตั้งเป็น
จ านวน ๑๒,๓๗๖,๔๑๐,๒๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๒๑) 
  ๑๘. งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานในก ากบั ให้ตั้งเป็นจ านวน 
๕๐,๒๙๗,๙๒๙,๒๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๒๒) 
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ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ๑๙. งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในก ากับ ให้ตั้งเป็น
จ านวน ๔,๒๑๐,๘๕๕,๔๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๒๓) 
  ๒๐. งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในก ากับ ให้ตั้งเป็น
จ านวน ๑๒๒,๖๖๘,๕๐๕,๒๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๒๔) 
  ๒๑. งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในก ากับ ให้ตั้งเป็น
จ านวน ๓๗,๑๗๖,๕๔๔,๙๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๒๕) 
  ๒๒ .  งบประมาณรายจ่ ายของกระทรวงอุ ตสาหกรรม  ให้ ตั้ ง เป็ นจ านวน 
๑,๖๖๓,๐๒๖,๖๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๒๖) 
  ๒๓. งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง และหน่ วยงานภายใต้การควบคุมดู แลของนายกรั ฐมนตรี  ให้ ตั้ ง เป็นจ านวน 
๓๕,๖๖๕,๕๗๖,๔๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๒๗) 
  ๒๔ .  งบประมาณรายจ่ ายของจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวั ด  ให้ ตั้ ง เป็นจ านวน 
๒๑,๕๐๐,๖๔๑,๔๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๒๘) 
  ๒๕. งบประมาณรายจ่ายของรัฐวิสาหกิจ ให้ตั้งเป็นจ านวน ๘๔,๗๐๗,๕๕๗,๓๐๐ บาท 
(ร่างมาตรา ๒๙) 
  ๒๖ .  งบประมาณรายจ่ า ยของหน่ ว ย ง านของ รั ฐ สภา  ให้ ตั้ ง เ ป็ น จ าน วน 
๓,๒๑๙,๓๔๓,๓๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓๐) 
  ๒๗. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของศาล ให้ตั้งเป็นจ านวน ๗,๗๖๒,๐๕๖,๕๐๐ บาท 
(ร่างมาตรา ๓๑) 
  ๒๘. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ ให้ตั้งเป็น
จ านวน ๕,๘๑๑,๖๐๙,๓๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓๒) 
  ๒๙. งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ตั้ ง เป็นจ านวน 
๘๖,๓๓๒,๒๑๐,๘๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓๓) 
  ๓๐. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้ตั้งเป็นจ านวน ๑๘๙,๖๙๙,๒๐๐ บาท 
(ร่างมาตรา ๓๔) 
  ๓๑. งบประมาณรายจ่ายของสภากาชาดไทย ให้ตั้งเป็นจ านวน ๘,๘๕๔,๐๒๑,๖๐๐ บาท  
(ร่างมาตรา ๓๕) 
  ๓๒.  งบประมาณรายจ่ ายของส่ วนราชการในพระองค์  ให้ ตั้ ง เป็นจ านวน 
๘,๖๑๑,๖๖๙,๖๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓๖) 
  ๓๓ .  งบประมาณรายจ่ ายส าหรั บแผนง านบู รณาการ  ให้ ตั้ ง เ ป็ นจ านวน 
๒๑๘,๑๒๔,๘๐๗,๘๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓๗) 
 
 



ง 
 
 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ๓๔. งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจา่ย
ของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจ านวน ๗๖๘,๑๐๘,๕๒๕,๓๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓๘) 
  ๓๕. งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของ  
หน่วยรับงบประมาณ เป็นจ านวน ๒๐๖,๘๑๙,๓๕๐,๙๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๓๙) 
  ๓๖. งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ให้ตั้ งเป็น
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจ านวน ๓๐๖,๖๑๗,๙๖๓,๒๐๐ บาท (ร่างมาตรา ๔๐) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทวิเคราะห์ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 



๑ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

บทวิเคราะห์ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว) 
 

๑. เหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 
เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณส าหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

๒. ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึงและวาระที่สอง 
๒.๑ วาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ๑ 

๒.๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติโดยนายกรัฐมนตรี 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
มีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ  

ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นจ านวนไม่เกิน 
๓,๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

เหตุผล  

เ พ่ือให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณส าหรับใช้จ่าย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เป็นการด าเนินงานต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการขับเคลื่อนประเทศตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ร่างนโยบาย
และแผนระดับชาตวิ่าด้วยความมั่นคงแหง่ชาต ิแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบาย 
 

                                                 

 ๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง  
ขั้นรับหลักการ และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสภาผู้แทนราษฎร ได้จากเว็บไซต์หอสมุดรัฐสภา ส านักวิชาการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library.parliament.go.th หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๑ ถึง 
๔ ในหน้าที่ ๘๔ 

https://library.parliament.go.th/


๒ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

รัฐบาล ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุด  
ต่อประชาชน โดยได้ด าเนินการให้สอดคล้องกับสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

ส าหรับภาวะเศรษฐกิจทั่วไปซึ่งส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ได้รายงาน ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คาดว่า  
จะขยายตัวในช่วงร้อยละ ๓.๕ ถึงร้อยละ ๔.๕ โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการฟ้ืนตัวของอุปสงค์
ภายในประเทศจากการผ่อนคลายลงของผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ การปรับตัวดีขึ้นของภาคการท่องเที่ยวภายใต้มาตรการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ  
และการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวอยู่ในเกณฑ์ดีตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก แต่ยังมีข้อจ ากัด 
และปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยในปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แก่ ผลกระทบ 
ของสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ เงื่อนไขด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือน 
และภาคธุรกิจ การกลายพันธุ์และการระบาดของเชื้อไวรัส และความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ
และการเงินโลก โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ ในช่วงร้อยละ ๑.๕ ถึงร้อยละ ๒.๕ ทั้งนี้   
ภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาสแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และแนวโน้มปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ในช่วง 
ร้อยละ ๒.๕ ถึงร้อยละ ๓.๕ และอัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วงร้อยละ ๔.๒ ถึงร้อยละ ๕.๒ ส่วนเศรษฐกิจไทย
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดว่า จะขยายตัวในช่วงร้อยละ ๓.๒ ถึงร้อยละ ๔.๒ โดยมีปัจจัยสนับสนุน 
จากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศ การขยายตัวของภาคการท่องเที่ยวที่คาดว่า
จะมีแนวโน้มกลับมาฟื้นตวัชัดเจนมากขึ้น การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดี โดยคาดวา่
อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วงร้อยละ ๐.๕ ถึงร้อยละ ๑.๕ 

ภายใต้สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินนโยบาย 
การคลังแบบขยายตัวผ่านการจัดท างบประมาณขาดดุล เพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจ  
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดว่า รายได้จะฟ้ืนตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป
ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกจิภายหลังสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
เริ่มคลี่คลาย โดยประมาณการว่าจะจัดเก็บรายได้จากภาษีอากร การขายสิ่งของและบริการ  
รัฐพาณิชย์ และรายได้อื่น รวมสุทธิจ านวนประมาณ  ๒,๖๑๔,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้าน 
หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยล้านบาท) เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๔.๑ จากปีก่อน และหักการจัดสรร
ภาษีมูลค่าเพ่ิมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จ านวนประมาณ 
๑๒๔,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยล้านบาท) คงเหลือเป็นรายได้สุทธ ิ
ที่สามารถน ามาจัดสรรเป็นรายจ่ายของรัฐบาล จ านวนประมาณ ๒,๔๙๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นล้านบาท) ทั้งนี้ การด าเนินนโยบายการคลังในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
จึงเป็นการด าเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล โดยก าหนดรายได้สุทธิ จ านวนประมาณ 
๒,๔๙๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นล้านบาท) และเงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุล



๓ 
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งบประมาณ จ านวนประมาณ ๖๙๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันล้านบาท)  
รวมเป็นรายรับ จ านวนประมาณ ๓,๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่น 
ห้าพันล้านบาท) เท่ากับวงเงินงบประมาณรายจ่าย 

ทั้งนี้ รัฐบาลจะบริหารเงินคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับฐานะการคลัง  
โดยบริหารรายรับและรายจ่ายของรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนหนี้สาธารณะ
คงค้าง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีจ านวนประมาณ ๙,๙๕๑,๙๖๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้าน 
เก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบสองล้านเจ็ดแสนบาท) คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖ ของผลิตภัณฑ์
มวลรวมในประเทศ ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน  
การคลังของรัฐที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ ๗๐ 

ส าหรับฐานะและนโยบายการเงินนั้น รัฐบาลด าเนินนโยบายการเงินในช่วงที่ผ่านมา
ยังคงผ่อนคลายเพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทยให้มีความต่อเนื่อง อัตราเงินเฟ้อทั่วไป  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเกินกรอบเป้าหมายจากราคาพลังงานและราคาอาหาร 
ที่ปรับสูงขึ้นมาก และจะปรับลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปและกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายในช่วงต้นปี 
พ.ศ. ๒๕๖๖ จากราคาพลังงานและอาหารที่คาดว่าจะไม่ปรับเพ่ิมสูงขึ้นต่อเนื่องเช่นในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและสินค้าโภคภัณฑ์โลกที่จะบรรเทาลง ในขณะที่แรงกดดัน 
เงินเฟ้อด้านอุปสงค์ยังอยู่ในระดับต่ า ทั้งนี้  คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อในระยะยาวยังคงอยู่  
ในกรอบเป้าหมาย และระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ ขณะที่ฐานะการเงินของประเทศไทย 
ในปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ดี มูลค่าเงินส ารองระหว่างประเทศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ มีจ านวน
ประมาณ ๒๓๓,๙๒๖,๗๕๐,๐๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ (สองแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบหกล้าน 
เจ็ดแสนห้าหมื่นดอลลาร์สหรัฐ) หรือคิดเป็นประมาณ ๓.๑๕ เท่าของหนี้ต่างประเทศระยะสั้น  
ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง 

ส่วนนโยบายการจัดท างบประมาณของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น จัดท าขึ้นโดยมเีป้าหมายให้ประเทศไดร้ับการพัฒนาและฟืน้ฟู 
จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรมนุษย์ ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
มีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต มีหลักประกันและความคุ้มครองทางเศรษฐกิจ
และสังคม กลุ่มเปราะบางและผู้ด้อยโอกาส เช่น ผู้สูงวัย ผู้พิการ และเด็ก ให้ได้รับการดูแล 
และช่วยเหลือจากสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
และกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มฐานรากให้มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
สามารถยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หลุดพ้นจากปัญหาความยากจน และสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
เพ่ือลดภาระทางการคลังและสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมมีความเข้มแข็งและเติบโต 
อย่างมีเสถียรภาพ 
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ส าหรับการจัดท าร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี รัฐบาลได้ด าเนินการให้เป็นไป 
ตามกรอบของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และสอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยได้ก าหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑) ด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติและแผนย่อย ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ ร่างนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายของรัฐบาล 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยมุ่งให้ความส าคัญกับประเด็นการพัฒนา 
ที่ต้องเร่งด าเนินการ เพ่ือให้บรรลุ ๑๓ หมุดหมายตามร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๓ และโครงการส าคัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน ๔๐๖ โครงการ ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ  

(๒) ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า  
โดยใช้งบประมาณของหน่วยรับงบประมาณทั้งในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพ้ืนฐาน 
และแผนงานบูรณาการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกิดผลส าเร็จได้ 
อย่างเป็นรูปธรรม และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
รวมทั้งให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ การจัดสวัสดิการ  
ที่จ าเป็นส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม ตลอดจนมีการกระจายงบประมาณอย่างเป็นธรรม ไม่ซ้ าซ้อน 
และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดต่อประชาชน   

(๓) ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ิมศักยภาพ 
การถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะ ลดความเหลื่อมล้ า รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพ  
การจัดเก็บรายได้และประสิทธิผล การใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๔) จัดท างบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน โดยให้หน่วยรับงบประมาณ
พิจารณาน าเงินนอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือมาใช้ด าเนินภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ
เป็นล าดับแรก รวมทั้งต้องพิจารณาแหล่งเงินอื่นในการด าเนินโครงการลงทุน เพ่ือเป็นการลดภาระ
งบประมาณ และท าให้การใช้ทรัพยากรของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

(๕) ด าเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี้ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีวงเงินงบประมาณจ านวน ๓,๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้าน
หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันล้านบาท) จ าแนกเป็นรายจ่ายประจ า จ านวน ๒,๓๙๖,๙๔๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(สองล้านสามแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่สิบสองล้านสองแสนบาท)  คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๒๖ 
รายจ่ายลงทุน จ านวน ๖๙๕,๐๗๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดสิบเจ็ดล้าน 
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สี่แสนบาท) คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๒ และรายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ จ านวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๔ ทั้งนี้ รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้เป็นรายจ่ายลงทุน 
กรณีการกู้เพ่ือการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จ านวนประมาณ ๗,๐๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดพัน 
สิบเก้าล้านหกแสนบาท) ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวอยู่ภายในกรอบวินัยการเงินการคลัง  
โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

(๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ าแนกตาม 
กลุ่มงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย  

(๑.๑) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง จ านวน ๕๙๐,๔๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖ ของวงเงินงบประมาณ  

(๑.๒) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ จ านวนประมาณ 
๑,๐๙๐,๓๒๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นสามร้อยยี่สิบเก้าล้านหกแสนบาท) คิดเป็น 
ร้อยละ ๓๔.๒ ของวงเงินงบประมาณ  

(๑.๓) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ จ านวน ๒๑๘,๔๗๗,๗๐๐,๐๐๐ 
บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนบาท) คิดเป็นร้อยละ ๖.๙ ของวงเงิน
งบประมาณ จ านวน ๑๑ เรื่อง ดังนี้ 

 ๑) ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 ๒) พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
 ๓) ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๔) เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย  
 ๕) บริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
 ๖) ป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
 ๗) พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  
 ๘) พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
 ๙) พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
 ๑๐) รัฐบาลดิจิทัล  
 ๑๑) สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  

(๑.๔) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร จ านวน ๗๗๒,๑๑๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบเก้าล้านหนึ่งแสนบาท) คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒ ของวงเงิน
งบประมาณ 

( ๑ . ๕ )  ง บปร ะม า ณร า ยจ่ า ย ส า ห รั บทุ นหมุ น เ วี ย น  จ า น วน 
๒๐๖,๙๘๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหกพันเก้าร้อยแปดสิบห้าล้านหกแสนบาท) คิดเป็นร้อยละ 
๖.๕ ของวงเงินงบประมาณ 
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(๑ .๖ )  งบประมาณรายจ่ าย เ พ่ือการช าระห น้ีภาครั ฐ  จ านวน 
๓๐๖,๖๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกพันหกร้อยสิบแปดล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๙.๖  
ของวงเงินงบประมาณ 

(๒) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ  โดยได้ก าหนดไว้จ านวน ๖ ยุทธศาสตร์ ๑ รายการ  
โดยได้น ายุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมาก าหนดเป็นกรอบโครงสร้าง
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปสาระส าคญัได้ 
ดังน้ี 

(๒.๑) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านความมั่นคง  
รั ฐ บ าล ไ ด้ จั ด ส ร ร งบประม าณร ายจ่ า ย ไ ว้ จ า น วนทั้ ง สิ้ น 

๒๙๖,๐๐๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท  (สองแสนเก้าหมื่นหกพันสามล้านหกแสนบาท) เพ่ือให้บ้านเมือง 
มีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข ทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ความมั่นคงของประเทศ และได้รับการยอมรบัจากประชาคมระหว่างประเทศ จ าแนกตามแผนงานได้ 
ดังนี้  

๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
๒) การรักษาความสงบภายในประเทศ  
๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๔) การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
๕) การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 
๖) การป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด   
๗) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
๘) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร

จัดการภัยพิบัติ    
๙) การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญ 

ภัยคุกคามทุกมิติ  
๑๐) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม   
๑๑) การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
๑๒) การสนับสนุนด้านความมั่นคง  
๑๓) แผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคง 
๑๔) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
 
 
 



๗ 
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(๒.๒) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
รั ฐ บ าล ไ ด้ จั ด ส ร ร งบประม าณร ายจ่ า ย ไ ว้ จ า น วนทั้ ง สิ้ น 

๓๙๖,๑๒๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านห้าแสนบาท)  
เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโต และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีเสถียรภาพ
และยั่งยืน โดยมีเป้าหมายกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ 
จ าแนกตามแผนงานได้ ดังนี้  

๑) การเกษตรสร้างมูลค่า  
๒) การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
๓) การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
๔) การพัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
๕) การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
๖) การพัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน  
๗) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
๘) การส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 
๙) การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
๑๐) การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก   
๑๑) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
๑๒) การพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
๑๓) การสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
๑๔) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๑๕) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

(๒.๓) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
รั ฐ บ าล ไ ด้ จั ด ส ร ร งบประม าณร ายจ่ า ย ไ ว้ จ า น วนทั้ ง สิ้ น 

๕๔๙,๕๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบสี่ล้านบาท) เพ่ือให้ประชาชนทุกช่วงวัย 
มีความรู้ คุณธรรม จิตสาธารณะ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง รวมทั้ง
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา และพัฒนา
ทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและวางรากฐานเศรษฐกิจในอนาคต จ าแนกตามแผนงานได้ 
ดังนี้  

๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
๓) การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้  
๔) การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
๕) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬา  
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๖) การสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
๗) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์
๘) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

(๒.๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
รั ฐ บ าล ไ ด้ จั ด ส ร ร งบประม าณร ายจ่ า ย ไ ว้ จ า น วนทั้ ง สิ้ น 

๗๕๙,๘๖๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดล้ านสามแสนบาท)  
เพ่ือให้คนไทยได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ า
ของสังคม สร้างหลักประกันทางสังคมให้คนไทยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษา  
ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งสร้างหลักประกันสวัสดิการส าหรับแรงงานทั้งในระบบ 
และนอกระบบ และสนับสนุนการเตรียมความพร้อมสังคมไทยในการรองรับสังคมสูงวัย  
จ าแนกตามแผนงานได้ ดังนี้  

๑) การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
๒) การส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๓) การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
๔) การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย รวมทั้งยกระดับ

คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้ดีขึ้นในด้านต่าง ๆ ประกอบไปด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  
ด้านสภาพแวดล้อม และด้านสุขภาพ 

๕) การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
๖) การสร้างหลักประกันทางสังคม  
๗) การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
๘) มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  
๙) การสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
๑๐) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๑๑) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

(๒.๕) ยุทธศาสตร์ที่  ๕ : ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

รั ฐ บ าล ไ ด้ จั ด ส ร ร งบประม าณร ายจ่ า ย ไ ว้ จ า น วนทั้ ง สิ้ น 
๑๒๒,๙๖๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเก้าร้อยหกสิบสี่ล้านเก้าแสนบาท) เพ่ืออนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล เพื่อสร้างการเติบโต 
อย่างยั่งยืน สร้างการเติบโตบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ าแนกตามแผนงานได้ ดังนี้  
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๑) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และป้องกัน 
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

๒) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
๓) การจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  
๔) การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม  
๕) การยกระดับกระบวนทัศน์ เ พ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
๗) การสนับสนุนด้านการสรา้งการเตบิโตบนคุณภาพชีวติที่เปน็มติร

ต่อสิ่งแวดล้อม  
๘) แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๙) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

(๒.๖) ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  

รั ฐ บ าล ไ ด้ จั ด ส ร ร งบประม าณร ายจ่ า ย ไ ว้ จ า น วนทั้ ง สิ้ น 
๖๕๘,๐๑๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นแปดพันสิบสองล้านเจ็ดแสนบาท) เพ่ือให้ระบบการ
บริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม 
จ าแนกตามแผนงานได้ ดังนี้  

๑) การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ  
๒) รัฐบาลดิจิทัล 
๓) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๔) การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
๕) การสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
๖) แผนงานพ้ืนฐานด้านการปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิาร

จัดการภาครัฐ 
๗) แผนงานบุคลากรภาครัฐ 

นอกจากนี้ รั ฐ บ าลยั ง ไ ด้ จั ดส ร ร งบประมาณรายจ่ า ย ไ ว้ จ านวน 
๔๐๒,๕๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนสองพันห้าร้อยสิบแปดล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖ ของวงเงิน
งบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายส าหรับกรณีฉุกเฉิน
หรือจ าเป็น และการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ดังนี้  

 



๑๐ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๑ )  แผนงานบริหาร เ พ่ือรองรับกรณีฉุก เฉินหรือจ า เป็น  จ านวน 
๙๕,๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยล้านบาท) เพ่ือส ารองไว้เป็นค่าใช้จ่าย 
ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคง
ของรัฐ การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง ภารกิจที่เป็น  
ความจ าเป็นเร่งด่วนของรัฐ และการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมทั้งชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ  

(๒) แผนงานบริหารจัดการหนี้  จ านวน ๓๐๖,๖๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
( สามแสนหกพันหกร้ อยสิบแปด ล้ านบาท )  เ พ่ื อช า ระคื นต้น เ งิ นกู้  จ านวน ประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนล้านบาท) ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม จ านวนประมาณ 
๒๐๖,๖๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหกพันหกร้อยสิบแปดล้านบาท) เป็นการสนับสนุน 
การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐให้เกิดเสถียรภาพทางการคลังและการเงินรวมทั้งการรักษาวินัยทางการคลัง 

 
๒.๑.๒ การอภิปรายสนับสนุนและแสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี  

โดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หลังจากที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  
มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ือสนับสนุนและแสดงเหตุผลที่จ าเป็น 
ต้องตราพระราชบัญญัตินี้ สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

(๑) รัฐบาลตั้ งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
โดยปรับปรุงแก้ไขแผนงานและโครงการต่าง ๆ ดีขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ท าให้หน่วยงาน
ของรัฐสามารถน างบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไปใช้ใน 
การด าเนินการให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและสร้างความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนประเทศ  
และการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทต่าง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพ่ือการฟ้ืนฟูและขยายระบบเศรษฐกิจให้กว้างขวางออกไป รวมทั้งน าไปช่วยเหลือ 
และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน เช่น ๑) การแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยให้ความส าคัญกับ
ประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยการจัดสวัสดิการที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพเพ่ือให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าว
สามารถด าเนินชีวิตต่อไปได้ ๒) การพัฒนาศักยภาพให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
สามารถจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
เพ่ิมขึ้น ลดความเหลื่อมล้ าระหว่างท้องถิ่นด้วยกัน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ
ทั่วไป ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนต าบล และเทศบาล กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 



๑๑ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๒) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
มีความรุนแรง ท าให้รัฐบาลต้องมีมาตรการหลายประการมาจ ากัดการใช้ชีวิตของประชาชน เช่น 
การปิดประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก แต่ขณะนี้สถานการณ์
ดังกล่าวเริ่มคลี่คลายแล้ว รัฐบาลจึงคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวและจะสามารถจัดเก็บรายได้
เพ่ิมขึ้น จึงจัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
โดยมีเป้าหมายให้ประเทศได้รับการฟื้นฟูทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย์ ความมั่นคง 
และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ตลอดช่วงชีวิตตั้งแต่วัยเด็ก วัยกลางคน และวัยชรา ให้มีหลักประกันและความคุ้มครองทางเศรษฐกิจ 
และสังคม รวมทั้งให้ความส าคัญแก่กลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงวัย ผู้พิการ และเด็ก  
ให้ได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากสวัสดิการภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริม
เศรษฐกิจให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างแท้จริง 

(๓) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้มีการจัดสรรงบประมาณให้โครงการ 
ที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือเกษตรกรและการลดต้นทุนการผลิต รวมทั้งการเพ่ิมจ านวนแหล่งน้ า 
ในพ้ืนที่นอกเขตชลประทานและการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ าให้แก่ประชาชน 
ทั้งนี้  โครงการต่าง ๆ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร 
และให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) อีกด้วย  

(๔) รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.) ให้ด าเนินโครงการส่งเสริมการสร้างคนตามหลักการทางศาสนาเพ่ือร่วมสืบสาน
รักษาสังคมพหุวัฒนธรรมที่ดี โดยการอุดหนุนเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน
ทางศาสนาของทุกศาสนา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก จึงขอให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องติดตาม 
และตรวจสอบความต่อเนื่องของโครงการดังกล่าวเพ่ือประโยชน์ของ เด็กและเยาวชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ต่อไป 

(๕) เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 

 ๑ )  รั ฐ บ าล ได้ จั ด ส ร ร งบประมาณ รายจ่ า ย ไ ว้ จ า น วนประมาณ 
๕๔๙,๕๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบสี่ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒  
ของวงเงินงบประมาณ เพ่ือด าเนินการตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ โดยจะพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวติ สนับสนุนเครื่องอุปโภคบรโิภคส าหรับเดก็
และเยาวชน สร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.)  

 



๑๒ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๒) รั ฐบาลควรปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณส าหรับด า เนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้อง 
กับบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของหลักสูตร 
การเรียนการสอนที่จะต้องเป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ 
แผนพัฒนาก าลังคน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  รวมถึงความต้องการของ
ตลาดแรงงานในสภาวการณ์ของสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปภายหลังจากการเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน  
และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดังนั้น งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
ในส่วนที่เกี่ยวกับการเพ่ิมทักษะและเปลี่ยนทักษะของบุคลากรและแรงงานจึงเป็นสิ่งที่มีความจ าเปน็
อย่างยิ่ง เพราะสถานการณ์แรงงานโลกต้องปรับตัวตามกระแสแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งผลให้แรงงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
ในอนาคตจึงต้องเป็นแรงงานที่มีทักษะสูง แต่แรงงานส่วนใหญ่ในประเทศยังมีศักยภาพไม่เพียงพอ 
และขาดการเรียนรู้ทักษะใหม่ ในกรณีนี้จึงเป็นหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีหลักสูตรที่เหมาะสมส าหรับบุคคลทุกช่วงอายุ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจ 

(๖) เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางเพ่ือน าไปใช้ในการ
แก้ปัญหาที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้า เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ภัยสงครามและภัยธรรมชาติ 

(๗) ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ก าหนดงบประมาณรายจ่ายลงทุนไว้จ านวน
ประมาณ ๖๙๕,๐๗๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดสิบเจ็ดล้านบาท) คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๒๑.๘๒ ของวงเงินงบประมาณทั้งหมด โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินงบประมาณจ านวน
ดังกล่าวไปใช้ลงทุนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างงาน และสร้างความเจริญให้แก่ประเทศชาติ  
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ เปิดประเทศเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕  
ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้ามาเพ่ิมมากขึ้น และจะท าให้เศรษฐกิจ 
ของประเทศมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามล าดับ อันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศสามารถเดินหน้า
ไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน 

 (๘) กระทรวงยุติธรรมมีโครงการที่จัดท าขึ้นเพ่ือประชาชน เช่น กรมราชทัณฑ์
ลดความแออัดภายในเรือนจ า การไกล่เกลี่ยหนี้ การให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 
ผ่านช่องทางของกองทุนยุติธรรม กองทุนประกันตัว ซึ่งจะต้องมีงบประมาณเพียงพอเพ่ือให้
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างแท้จริง 

 
 



๑๓ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๒.๑ .๓  การอภิปรายแสดงความคิด เห็นและข้อสั ง เกตที่มี ต่อ เ น้ือหาของ 
ร่างพระราชบัญญัติโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นและมีข้อสังเกต  
รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

(๑) ภาพรวมของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และภาพรวมตามยุทธศาสตร์และแผนงานต่าง ๆ 

๑) ตัวชี้วัดที่จะก าหนดอนาคตของประเทศ มี ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้  
ตัวชี้วัดที่ ๑ มูลค่าของ GDP ทั้งนี้ หากพิจารณาย้อนหลังไปในปี  

พ.ศ. ๒๕๖๓ GDP ลดลงไปประมาณร้อยละ ๗.๔๓ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้คาดการณ์
มูลค่า GDP ของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จากเดิมร้อยละ ๓.๕ ถึงร้อยละ ๔.๕ เหลือร้อยละ ๒.๕ แสดงให้เห็นถึง
การบริหารและการวางแผนการบริหารงบประมาณการพัฒนาประเทศในอดีตที่ล้มเหลว 

ตัวชี้วัดที่  ๒ ตัวเลขของผู้ว่างงานระยะยาว มีจ านวนประมาณ 
๑๗๐,๐๐๐ คน และตัวเลขของผู้เสมือนว่างงาน มีจ านวนประมาณ ๓,๗๘๐,๐๐๐ คน สะท้อนให้เห็นถึง
ความเปราะบางในการบริหารตลาดแรงงานของประเทศไทย และการบริหารงบประมาณของภาครฐั 
หากเศรษฐกิจยังหมนุเวยีนช้า จะส่งผลให้ธุรกิจจ านวนมากตอ้งเลิกประกอบกิจการ กลุ่มคนที่เสมอืน
ว่างงานก็จะกลายเป็นคนตกงาน  

ตัวชี้วัดที่ ๓ อัตราเงินเฟ้อ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ อยู่ที่ร้อยละ ๔.๖๕  
ซึ่งสูงกว่าราคาค่ากลางร้อยละ ๔.๕ จึงท าให้ประชาชนมีความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็น
ราคาพลังงาน อาหารสด และต้นทุนอาหารที่สูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ
รัสเซียและประเทศยูเครน รวมถึงมาตรการคว่ าบาตรต่าง ๆ ส่งผลต่อห่วงโซอุ่ปทานท าให้ราคาสนิคา้ 
และบริการปรับตัวสูงขึ้น  

ตัวชี้วัดที่  ๔ ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ ซึ่งพิจารณาจาก 
การผลิต ค าสั่งซื้อ การลงทุน ต้นทุนการผลิต ผลประกอบการ และการจ้างงานต่าง ๆ โดยในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๕ สูงขึ้นประมาณร้อยละ ๕๐.๗ แต่ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ปรับลดลงเหลือประมาณ 
ร้อยละ ๔๘.๒ แสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการและนักลงทุนที่ต่ าลงเนื่องจากเกิดความกังวล 
ต่อสภาวะเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลก็ตกต่ าเช่นเดียวกัน  

ตัวชี้วัดที่ ๕ จ านวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย โดยตั้งแต่
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ มีนักท่องเที่ยวน้อยลงท าให้รายได้ลดลง 

๒) ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาทางด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และปัญหาภาวะเงินเฟ้อ 
และสถานการณ์สงครามความขดัแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน ส่งผลให้ราคาน้ ามันดิบและการขนสง่
ระหว่างประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสาธารณูปโภค 



๑๔ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ขั้นพ้ืนฐานภายในประเทศปรับราคาสูงขึ้นจนกระทบกับค่าครองชีพของประชาชนจนเกิด
วิกฤตการณ์ด้านราคาพลังงาน ทั้งนี้  ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงถือเป็นการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภายหลังจากสถานการณ์ดังกล่าว ดังนั้น รัฐบาลจะต้องพิจารณาจัดสรร  
งบประมาณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ รวมทั้งต้องพิจารณา  
ถึงปัจจัยภายในและภายนอก เพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดการขยายตัว 
อยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้แล้วพบว่า การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่รัฐบาลเสนอมานั้น ไม่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของประเทศและไม่สามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ของประเทศได้อย่างแท้จริง  
เพราะไม่มีการจัดล าดับความส าคัญในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น การบริหารจัดการงบประมาณ
ขาดวิสัยทัศน์ และไม่สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงไม่เห็นด้วย 
กับหลักการจัดท างบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ด้วยเหตุผล ดังนี้  

๓) การที่รัฐบาลมีการจัดท างบประมาณแบบขาดดุลแสดงว่า รัฐบาลต้อง
มั่นใจความสามารถในการหารายได้ แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา รัฐบาลมีการใช้จ่ายงบประมาณฟุ่มเฟือย  
เช่น การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ซึ่งไม่มีความสอดคล้องกับบริบทและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป  
และไม่ก่อให้เกิดรายได้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ นอกจากนี้ รัฐบาลยังคงมีแผนในการจัดซื้ออาวุธ  
ในระยะยาวอีกเป็นจ านวนมาก และเมื่อถึงเวลานั้นสิ่งเหล่านี้อาจจะล้าสมัยไปแล้วเพราะเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ๔) ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕ รัฐบาลจัดท างบประมาณแบบขาดดุล 
มาโดยตลอด แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้และการจัดสรร
งบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่มีการกระจายงบประมาณไปสู่พ้ืนที่อย่างเป็นธรรม  
และมีโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนจ านวนน้อย อีกทั้งมีโครงการ
จัดซื้อยุทธภัณฑ์ที่ยังไม่มีความจ าเป็น 
 ๕) แม้ว่ารัฐบาลได้จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
แบบขาดดุลเพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เกิดการขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ  
แต่รัฐบาลกลับกู้เงินจนท าให้ประเทศมีภาระหนี้สินและกระทบกับสถานะทางการคลังของประเทศ 
และประชาชน และเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าวรัฐบาลก็จะมีนโยบายปรับขึ้นอัตราภาษีต่าง ๆ  
ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท าให้ราคาสินค้าปรับตวัสูงขึ้น ในขณะที่รัฐบาลไม่มีนโยบายขึน้ค่าแรงให้แก่ประชาชน  
ท าให้ประชาชนมีรายรับเท่าเดิม แต่ต้องแบกรับภาระค่าครองชีพที่ เพ่ิมสูงขึ้นและมีรายได้ 
ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 

๖) รัฐบาลจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
แบบขาดดุลจ านวนประมาณ ๖๙๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันล้านบาท)  
หรือคิดเป็นร้อยละ ๓.๙ ของ GDP ซึ่งอยู่ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ทั้งการส่งออก การท่องเที่ยว  
การบริโภคภายในประเทศหยุดชะงักทั้งหมด ประชาชนขาดก าลังซื้อ อัตราการว่างงานสูง  



๑๕ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ไม่มีการลงทุนของภาครัฐเนื่องจากปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ล่าช้า ซึ่ งจากรายงาน 
ของกรมบัญชีกลางพบว่า การเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในช่วง ๕ เดือนแรก 
ต่ ากว่าเป้าหมาย ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และกระทบต่อการจัดเกบ็
รายได้ ทั้งนี้ ปัจจุบันระดับการขาดดุลเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ ๒ ถึงร้อยละ ๓ ของ GDP และจะขยับขึ้น 
เป็นร้อยละ ๔ ของ GDP ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส่งผลให้ 
หนี้สาธารณะสูงขึ้น ซึ่งจากฐานข้อมูลของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะพบว่า หนี้สาธารณะ  
เพ่ิมสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ในรอบ ๑๕ ปี แม้ว่าจะยังไม่เกินกรอบวินัยการเงินการคลังก็ตาม 
เนื่องจากมีการแก้ไขเพดานหนี้ใหม่จากไม่เกินร้อยละ ๖๐ ของ GPD เป็นไม่เกินร้อยละ ๗๐ ของ GDP  
โดยนายกรัฐมนตรีได้มีการลงนามในประกาศนโยบายการเงินการคลังก าหนดสัดส่วนที่เป็น
สาระส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการจัดท างบประมาณในปีถัดไป ดังนี้ 
    ๖.๑) แก้ไขสัดส่วนงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน 
หรือจ าเป็น จากเดิมก าหนดไว้ไม่เกินร้อยละ ๓.๕ ของงบประมาณทั้งหมด เป็นไม่เกินร้อยละ ๗.๕  
ของงบประมาณทั้งหมด  
    ๖.๒) แก้ไขสัดส่วนการช าระคืนเงินต้น จากเดิมก าหนดไว้ว่า 
ต้องช าระคืนเงินต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒.๕ ของงบประมาณทั้งหมด แก้ไขเป็นต้องช าระคืนเงินต้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑.๕ ซึ่งหมายถึงการจ่ายหนี้น้อยลง และรัฐบาลจะมีเงินใช้จ่ายมากขึ้น  
แต่กลับเป็นการท าลายความน่าเชื่อถือและความมั่นคงทางการคลังของประเทศ ส่งผลให้หนี้
สาธารณะเพิ่มสูงขึ้น เป็นภาระของประชาชน ท าให้ประเทศขาดความน่าเชื่อถือ 

๗) รัฐบาลควรน าเงินนอกงบประมาณมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
เพื่อทดแทนการกู้เงินและชดเชยเงินที่สูญเสียไปจากการจัดท างบประมาณแบบขาดดุล 

๘) รัฐบาลคาดการณ์แนวโน้มของเศรษฐกิจไทยในภาพรวมไม่สอดคล้อง
กับความเป็นจริงท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้  เนื่องจากรัฐบาลคาดการณ์ว่า  
เศรษฐกิจไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อัตราเงินเฟ้อจะอยู่ ในช่วงร้อยละ ๑.๕ ถึงร้อยละ ๒.๕  
แต่ความเป็นจริงแล้วอัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วงร้อยละ ๔.๒ ถึงร้อยละ ๕.๒ แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจ 
มีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปและรัฐบาลไม่ได้น าข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการจัดท า 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทั้งนี้  รัฐบาลต้องด าเนินการแก้ไขวิกฤตทางเศรษฐกิจโดยจัดสรร
งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และจากฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

๙) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ 
ตามที่ได้ประมาณการไว้ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รัฐบาลได้ประมาณการจัดเก็บรายได้ในจ านวน 
ที่สูงขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งไม่น่าจะสามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามประมาณการที่ตั้งไว้  
เพราะในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ราคาน้ ามันในตลาดโลกยังคงมีราคาแพง ส่งผลให้รัฐบาลอาจต้องมีนโยบาย
หรือมาตรการในการลดภาษีสรรพสามิตประเภทน้ ามันเพ่ือลดผลกระทบจากปัญหาราคาน้ ามัน  



๑๖ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ท าให้ประเทศมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีลดลง อันเป็นการแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลประมาณการรายได้
ไม่สอดคล้องกับบริบทด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย 

๑๐) หากรัฐบาลมีรายจ่ายเพ่ือการลงทุน แต่ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ 
ให้เหมาะสม จะท าให้มีความเสี่ยงต่อการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง 
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๑) การตั้งงบประมาณรายจ่ายควรสอดคล้องกับรายรับที่จะได้มาจาก 
การจัดเก็บภาษี 

๑๒) จากข้อมูลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลตั้งแต่ปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ตามที่ได้ประมาณการไว้  
และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รัฐบาลก็อาจจัดเก็บรายได้ไม่ได้ตามเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้   
ซึ่งส่งผลให้มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อรายจ่ายของประเทศ โดยเฉพาะงบประมาณรายจ่ายประจ า 
ที่มีวงเงินสูง คิดเป็นร้อยละ ๗๐ ของงบประมาณทั้งหมด ท าให้รัฐบาลอาจต้องกู้เงินเพ่ิมขึ้นจากเดิม
ที่ก าหนดวงเงินกู้ไว้จ านวนประมาณ ๖๙๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันล้านบาท)  
และด้วยสภาวะเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นทั่วโลกย่อมส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้มีแนวโน้มปรับเพ่ิมสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง หากรัฐบาลมีนโยบายในการกู้เงินเพ่ิมก็จะต้องรับภาระอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย 
นอกจากนี้ การกู้เงินยังส่งผลต่อการจัดท างบประมาณและท าให้เกิดการสะสมของหนี้สาธารณะ  
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หากรัฐบาลจัดเก็บรายได้ได้ต่ ากว่าเป้าหมายจะท าให้ขาดสภาพคล่อง
ทางการเงิน ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะสามารถกู้เงินเพ่ิมได้ แต่ก็จะส่งผลกระทบกับการจัดท างบประมาณ 
ในปีต่อ ๆ ไป ท าให้เกิดการสะสมของหนี้สาธารณะ ดังนั้น รัฐบาลไม่ควรจัดท างบประมาณ 
แบบขาดดุล แต่ควรจัดท างบประมาณแบบสมดุล  

๑๓) รัฐบาลมีรายรับหลักจากรายได้และเงินกู้ โดยรายได้นั้นมาจาก 
การจัดเก็บภาษีและรายได้จากรัฐวิสาหกิจ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเป้าหมายการจัด เก็บรายได้
จ านวนประมาณ ๒,๔๙๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นล้านบาท) และกู้เงิน 
เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณอีกจ านวนประมาณ ๖๙๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่น 
ห้าพันล้านบาท) ซึ่งการกู้เงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณเป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘๒ มาตรา ๒๑ ซึ่งมีสาระส าคัญว่า การกู้เงินเพ่ือชดเชย 
การขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ในปีงบประมาณหนึ่ง ให้กระทรวงการคลัง 
กู้เป็นเงินบาทไม่เกินวงเงินร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 
และงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  ดังนั้น เพดานงบประมาณที่สามารถกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุล 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คือ ๗๑๗,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านบาท) 

 

                                                 
๒ พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
     



๑๗ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

    จะเห็นได้ว่า รัฐบาลตั้ งใจปรับลดเงินกู้ลงให้ เหลือเพียงจ านวน 
๖๙๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันล้านบาท) โดยเป็นการกู้ไม่เต็มเพดาน 
เพ่ือให้ตัวเลขดูน้อยลงกว่าปีที่แล้ว และเพ่ิมประมาณการรายได้ทดแทน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ได้มีการประมาณการรายรับเพ่ิมจากปีที่แล้ว ถือเป็นการเอาเปรียบประชาชน เพราะรัฐบาล  
ลดการกู้เงินเพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกวิจารณ์ แต่กลับเพ่ิมการจัดเก็บรายได้จากรัฐพาณิชย์อันเป็น 
การผลักภาระให้แก่ประชาชนแทน ทั้งนี้ รายได้ที่มาจากรัฐพาณิชย์มาจากรายการที่ตั้งเป้าหมาย  
การจัดเก็บเพ่ิมขึ้นและเป็นรายการที่กระทบต่อผู้ประกอบการและค่าครองชีพของประชาชน 

๑๔) ทั้งนี้ รัฐบาลได้ตั้งเป้าในการจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมขึ้น 
จากปีที่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมามีข้อสังเกตว่า รายได้จากภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ ๘๐ มาจากบริษัท 
ขนาดใหญ่ รัฐบาลจึงมีนโยบายหรือมาตรการที่เอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทขนาดใหญ่เหล่านี้เพ่ือให้มีรายได้
เพ่ิมขึ้น และสามารถจ่ายภาษีให้แก่รัฐได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และละเลยไม่ใส่ใจดูแลบริษัท 
ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นปีแรกที่รัฐบาลเริ่มเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
เต็มจ านวน แต่ในความเป็นจริงไม่สามารถจัดเก็บได้จากคนมีฐานะ เพราะกลุ่มคนเหล่านี้จะพยายาม
หาช่องทางเพ่ือให้เสียภาษีน้อยลง และกลายเป็นผู้ที่มีฐานะปานกลางที่ต้องเสียภาษีเต็มจ านวน 
นอกจากนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รัฐบาลยังเรียกเก็บภาษี 
จากรัฐวิสาหกิจเพ่ิมขึ้นอีกร้อยละ ๕ เช่น หน่วยงานด้านพลังงาน ๓ หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เดิมต้องน าเงินส่งคลังร้อยละ ๔๕  
ของก าไรทั้ งหมด แต่ตั้ งแต่ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะต้องน าส่ ง เ พ่ิมอีกร้อยละ ๕  
ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่มีความสามารถในการหารายได้ ท าให้ต้องเรียกเก็บภาษี  
จากรัฐวิสาหกิจเ พ่ิมขึ้น และปล่อยปละละเลยให้รัฐวิสาหกิจมา เก็บเงินจากประชาชน  
โดยการประกาศขึ้นค่าไฟฟ้าในรอบ ๒ ปี ท าให้ในปัจจุบันค่าไฟฟ้าปรับเพ่ิมขึ้นเป็นหน่วยละ ๔ บาท 
ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้  การที่ค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพเพ่ิมสูงขึ้น จึงเป็นข้อสังเกตได้ว่า  
การที่รัฐบาลไม่ก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจเพราะต้องการได้ส่วนแบ่งก าไรมาจัดท างบประมาณใช่หรือไม่  
อย่างไรก็ดี แม้รัฐวิสาหกิจทั้ง ๓ หน่วยงานดังกล่าว จะต้องน าเงินส่งเพ่ิมให้แก่รัฐ แต่ก็ยังคงมีก าไรอยู่ 
ดังนั้น ในภาวะที่เศรษฐกิจถดถอยรัฐบาลจึงควรก ากับดูแลไม่ให้มีการขึ้นค่าไฟฟ้าเพ่ือเป็นการช่วย
ประชาชน 
    ๑๕) ตลอดระยะเวลา ๘ ปีที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้ 
ตามประมาณการได้เพียง ๑ ปี ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลบริหารประเทศไร้ประสิทธิภาพ 
และไร้ทิศทาง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการกู้เงิน 
เพ่ือน ามาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ยังไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามเป้าหมาย และยังเป็นการ
ลงทุนในแบบเก่า ซึ่ งไม่ ให้ความส าคัญกับการท างานตามนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์   
เพ่ือวางรากฐานในการหารายได้ให้แก่ประเทศ ต่างจากสาธารณรัฐเกาหลีที่ประสบความส าเร็จ 
เป็นอย่างมากในการด าเนินนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้  นับตั้งแต่การท ารัฐประหารท าให้บางหน่วยงาน
ถูกยุบหรือถูกปรับลดงบประมาณลง และงบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรรให้ส่วนใหญ่จะเป็นรายจ่าย



๑๘ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ประจ า ท าให้มีงบประมาณเพ่ือการลงทุนเพียงร้อยละ ๑๔ กระทรวงวัฒนธรรมได้รับการจัดสรร 
งบประมาณลดลงจากปีที่แล้ว และงบประมาณจ านวนประมาณร้อยละ ๔๐ เป็นรายจ่ายประจ า เชน่ 
ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับงบประมาณเป็นรายจ่ายประจ าร้อยละ ๘๐ ท าให้มีงบลงทุน 
เพียงร้อยละ ๒๐ จึงสูญเสียโอกาสในการสร้างรายได้และการสร้างเครื่องมือทางเศรษฐกิจของประเทศ 

๑๖) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐบาลจัดสรรงบประมาณและบริหาร
จัดการประเทศจนท าให้รายได้ของประเทศและประชาชนลดลง แต่รายจ่ายกลับเพ่ิมมากขึ้น 
ก่อให้เกิดหนี้สินเพ่ิมขึ้น เนื่องจากไม่มีนโยบายดึงดูดให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุน 
ในประเทศไทย ประกอบกับนักลงทุนดังกล่าวขาดความ เชื่อมั่นในการบริหารประเทศ  
ท าให้ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๑๗) รัฐบาลควรสนับสนุนให้มีการแข่งขันทางการค้าและฟ้ืนฟู 
การท่องเที่ยวและไม่ควรแก้ไขปัญหางบประมาณไม่เพียงพอโดยการกู้เงิน 

๑๘) รัฐบาลควรพิจารณาหาแนวทางเพ่ือการจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้น 
เช่น อาจส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและพัฒนาด้านการคมนาคมเพ่ือให้การสัญจร  
เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยทั้งนี้รัฐบาลอาจพิจารณาการจัดเก็บภาษีส าหรับสถานประกอบ
กิจการการพนันที่ถูกกฎหมาย โดยการพิจารณาออกกฎหมายว่าด้วยการพนันออนไลน์เพ่ือให้รัฐสามารถ
จัดเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้นและน ามาแก้ปัญหาการจัดท างบประมาณแบบขาดดุล 

๑๙) ร่ างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้ความส าคัญกับงบประมาณ 
ด้านความมั่นคงทางการทหารเท่านั้น ในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
กลับไม่ได้รับความส าคัญ รวมทั้งไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม ไม่อยู่บนพ้ืนฐาน 
ความต้องการของประชาชน ไม่ให้ความส าคัญกับสวัสดิการของประชาชน กระจายงบประมาณ  
ไม่เป็นธรรม ไม่มีความคุ้มค่าและซ้ าซ้อน รวมทั้งไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชน 

๒๐) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
โดยตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ า คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๗๕.๒๖ และงบประมาณรายจ่ายลงทุน 
คิด เป็นสัดส่ วนร้อยละ  ๒๑.๘๒ นั้ น  เป็นการตั้ ง งบประมาณที่ มี สั ดส่ วนไม่ เหมาะสม  
เพราะงบประมาณรายจ่ายประเภทงบลงทุนมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาประเทศ 
ให้เจริญก้าวหน้า จึงควรได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ ส่วนเหตุผลที่รัฐบาลจัดสรร
งบประมาณดังกล่าวในจ านวนน้อย น่าจะเกิดจากประเทศมีภาระการผ่อนช าระหนี้สินมากมาย เช่น 
ยุทธภัณฑ์ เรือด าน้ า อย่างไรก็ตาม มีความเห็นว่า รัฐบาลควรควบคุมการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
อย่างประหยัดเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยงดโครงการแจกเงิน ลดรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 
และมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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๒๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณจ านวน ๖ ยุทธศาสตร์ ๑ รายการ ไม่มีความเหมาะสม 
ด้วยเหตุผล ดังนี้ 
  ๒๑.๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง แผนงานการขับเคลื่อน 
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงาน ไม่ใช่เป็นหน้าที่และอ านาจ 
ของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เท่านั้น ส่วนแผนงาน 
การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ ก็ไม่มีความชัดเจน 
  ๒๑.๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๑๒.๔ ของวงเงินงบประมาณ และยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้รับการจัดสรรงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๓.๙ 
ของวงเงินงบประมาณ จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของการจัดสรรงบประมาณส าหรับยุทธศาสตร์ทั้งสอง
ดังกล่าวมีจ านวนน้อยเกินไป 
  ๒๑.๓) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
มีแผนงานจ านวน ๑๕ แผนงาน แต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ ๓๐  
ของงบประมาณทั้งหมดซึ่งไม่เพียงพอกับการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ดังกล่าว เช่น แผนงาน  
การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นรายได้หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ  
แต่รัฐบาลกลับจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ส าหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยกว่าเพ่ือใช้ในด้านความมั่นคง 
แผนงานการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้ ได้รับการจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอต่อการส่งเสริมสนับสนุนฝึกทักษะให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง  
และขนาดย่อม รวมถึงผู้ประกอบการชุมชน ให้เป็นผู้ประกอบการที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนและมีความสามารถ 
ในการแข่งขันทางธุรกิจ แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการตามภารกิจในการสร้างโครงข่ายบรอดแบนด์  (Broadband)  
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน  
นอกจากนี้ ยังมีการเฝ้าระวังและรับมอืภัยคุกคามทางไซเบอร ์แผนงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แม้จะได้รับการจัดสรรงบประมาณมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่เมื่อมีการเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศจะเห็นได้ว่า  ต่างประเทศมีงบประมาณในการท าวิจัยมากกว่าประเทศไทย  
โดยเฉพาะที่ผ่านมาทั่วโลกต่างประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการวิจัยเพ่ือหายารักษาโรคติดเชื้อดังกล่าว  ซึ่งประเทศไทย 
มีความได้เปรียบในเรื่องของพืชสมุนไพรที่สามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้ หากการวิจัยเป็นผลส าเร็จ
อาจสร้างมูลค่ามหาศาลให้แก่ประเทศและลดการจัดซื้อและน าเข้ายาจากต่างประเทศ  ซึ่งจะเป็น 
การประหยัดงบประมาณของประเทศอีกด้วย ส่วนแผนงานการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ได้รับการจัดสรรงบน้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ แผนงาน  
การสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แม้จะดูเหมือนว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ให้เป็นจ านวนมาก แต่ในความเป็นจริงกลับไม่เพียงพอที่จะด าเนินการตามแผนงานเพ่ือให้ประเทศไทย
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เป็นประเทศที่พัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ยกระดับศักยภาพของประเทศ 
ในมิติทางด้านเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติ 
ได้อย่างแท้จริง ดังนั้น รัฐบาลจึงควรเพ่ิมงบประมาณเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าว ซึ่งจะช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจและสามารถเก็บภาษีเป็นรายได้แผ่นดินได้อีกด้วย 
  ๒๑.๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนงานการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้จ านวนประมาณ 
๑๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันล้านบาท) ในขณะที่จัดสรรงบประมาณส าหรับ
แผนงานการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง  แข่งขันได้ จ านวนประมาณ 
๒,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยล้านบาท) แสดงให้เห็นถึงการละเลยและไมใ่ห้ความส าคญั
กับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีจ านวนประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ คน ทั่วประเทศ 
  ๒๑.๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ควรจัดสรรงบประมาณให้มากขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาเมืองมากกว่า 
การพัฒนาท้องถิ่น แต่การพัฒนาประเทศที่ถูกต้องควรจะเริ่มพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง 
โดยการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อน เช่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดท าบริการสาธารณะในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเพราะจะทราบความต้องของประชาชน ในพ้ืนที ่
ได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ หากท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก็จะท าให้ประเทศ 
มีความเจริญก้าวหน้าตามไปด้วย ดังนั้น รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้น อย่างไรก็ดี รัฐบาลจะต้องป้องกันไม่ให้ผู้น าท้องถิ่นใช้ความสัมพันธ์ 
ทางการเมืองเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณจนส่งผลให้เกิดความไม่ชอบธรรม เช่น จัดสรร
งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปแทนการจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น ก็จะสามารถช่วยลดปัญหาการขอรับการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ถูกต้องดังกล่าวได้ 

๒๒) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 
ในด้านต่าง ๆ แต่ยังไม่ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับแก้ไขปัญหาค่าครองชีพของประชาชน 
ที่เพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น รัฐบาลควรก าหนดนโยบายหรือมาตรการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องดังกล่าว เช่น 
จัดสรรงบประมาณให้กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง ด าเนินนโยบายช่วยเหลือค่าไฟฟ้า แก้ไขปัญหาราคา
น้ ามันแพง รวมทั้งบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชน 

๒๓) รัฐบาลควรมีการจัดสวัสดิการแบบถ้วนหน้าเ พ่ือลดปัญหา 
ความเหลื่อมล้ า โดยลดรายจ่ายด้วยการแก้ไขปัญหาระบบราชการเกี่ยวกับรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ 
ที่ เ พ่ิมขึ้นทุกปี จนถึงปัจจุบันงบบุคลากรก็ยังเพ่ิมสูงขึ้น โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ ๔๐  
ของงบประมาณทั้งหมด จึงขอเสนอให้มีโครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retire) โดยสมัครใจ 
และต้องมีแผนระยะยาวที่ชัดเจนในการลดจ านวนข้าราชการ แต่เมื่อจ านวนข้าราชการลดลงแล้ว
ประสิทธิภาพในการให้บริการจะต้องไม่ลดลง รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการย้ายไปสังกัดส่วนท้องถิ่น 
ให้มากขึ้น ก็จะสามารถประหยัดงบประมาณได้ ส่วนปัญหาที่ต้องแก้ไขถัดมาคือ โครงสร้างภาษี 
ท่ีไม่เป็นธรรม เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ควรเพ่ิมค่าลดหย่อนส่วนตัวจาก ๖๐,๐๐๐ บาท  
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(หกหมื่นบาท) เป็น ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท) ลดเพดานลดหย่อนกองทุน 
และประกันชีวิตจาก ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาท) เหลือเพียง ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นบาท) 
ปรับอัตราลดหย่อนให้สามารถลดหย่อนได้รอ้ยละ ๑๕ เท่ากันทุกฐานภาษี ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวา่ 
หากมีการยกเลิกการลดหย่อนภาษีส่วนนี้ทั้ งหมด  รัฐจะจัดเก็บภาษี ได้ เ พ่ิมขึ้นประมาณ 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นล้านบาท) ซึ่งเป็นการจัดเก็บจากผู้มีรายได้สูงเป็นหลัก  
ส าหรับภาษีที่ดินจะต้องอุดช่องว่างในการหลบเลี่ยงภาษี และต้องเก็บภาษีที่ดินแบบรวมแปลง  
เพราะจะท าให้จัดเก็บภาษีได้มากขึ้น 

๒๔) จากรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า คนไทยเริ่มมีหนี้ตั้งแต่ 
อายุยังน้อย โดยกลุ่มที่เป็นหนี้มากที่สุด คือวัยท างาน อายุประมาณ ๒๕ ปี ถึง ๓๕ ปี ส่วนใหญ่ 
เป็นหนี้ที่เกิดจากสินเชื่ออุปโภคบริโภค และบัตรเครดิต ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หนี้ครัวเรือน 
มีแนวโน้มสูงถึงระดับร้อยละ ๙๐ ถึงร้อยละ ๙๒ ของ GDP รัฐบาลจะต้องจัดท างบประมาณ 
ที่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศอย่างเร่งด่วน โดยต้องจัดล าดับความส าคัญ ของปัญหา 
และวางแผนการแก้ไขปัญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะสั้นคือ ต้องตอบโจทย์การกระตุน้
และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจโดยเร็วเพ่ือให้เกิดการจ้างงาน ต้องแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ให้มีประสิทธิภาพมากกว่าในปจัจุบัน ต้องลดรายจ่ายที่ไม่จ าเปน็ 
โดยเฉพาะรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ควรจะชะลอออกไปก่อน รวมถึงอาศัยแหล่งเงินอื่น
นอกเหนือจากงบประมาณรายจ่าย เช่น โครงการที่รัฐส่งเสริมให้สถาบันการเงินของรัฐได้เข้ามา  
มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร กองทุนหมุนเวียน สถาบันการเงินต่าง ๆ โดยรัฐบาลต้องมีนโยบายที่ชัดเจนเพ่ือกระตุ้น
ให้องค์กรเหล่านี้เข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ลดงบประมาณที่ต้องน าเข้าจากตา่งประเทศที่มตี้นทนุสงู 
โดยเฉพาะรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทางเศรษฐกิจ เช่น การจัดซื้ออาวุธ ซึ่งควรชะลอไว้ก่อน  
เน้นการใช้วัตถุดิบภายในประเทศให้มากขึ้น เช่น นโยบายการก าหนดอัตราส่วนขั้นต่ าของวัตถุดิบ  
ในประเทศในการผลิต ตลอดจนการเพ่ิมการจ้างแรงงานให้สูงขึ้น เป็นการกระตุ้นการใช้จ่าย  
และสร้างก าลังซื้อภายในประเทศให้มากขึ้น 

๒๕) การจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในส่วน 
ของการด าเนินการแก้ไขปัญหาหนี้ เมื่อรวมงบประมาณเกี่ยวกับปัญหาหนี้และหารด้วยยอดหนี้
ครัวเรือนที่มีอยู่จ านวนประมาณ ๑๔,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนล้านบาท)  
จะได้ผลลัพธ์ร้อยละ ๐.๐๓ กล่าวคือ หากมีหนี้อยู่ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาท) ร่างพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้จ านวน ๓ สตางค์เท่านั้น 

๒๖) รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศทั้งปัจจัยเสี่ยงและปัจจัยสนับสนุน เช่น การกลายพันธุ์ของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งอัตราเงินเฟ้อและการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่มีผลกระทบต่อราคาน้ ามัน  
ตามสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่ายุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้การจัดท างบประมาณของประเทศ 
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เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง โดยการก าหนดให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
เป็นโรคประจ าถิ่น การเพ่ิมปริมาณนักท่องเที่ยวตามการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก และการกู้เงิน 
ของรัฐบาล ซึ่งจะท าให้ GDP เพิ่มขึ้น 

๒๗) การด าเนินการของรัฐบาลที่ผ่านมาไม่มีการเตรียมการรองรับ
สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงต้องแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น 
ด้วยการกู้เงินโดยออกกฎหมาย ๒ ฉบับ ได้แก่ พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 
เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงิน  
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ หวังว่ารัฐบาลคงจะไม่ออกพระราชก าหนดเพ่ือกู้เงินดังเช่นที่ผ่านมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ อีก 

๒๘) ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และออกข้อก าหนดและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การเข้าพ้ืนที่เสี่ยงและการเดินทางเข้าประเทศไทย ซึ่งข้อก าหนดและข้อปฏิบัติดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
ธุรกิจท่องเที่ยว แต่รัฐบาลไม่ได้จัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ที่อาจเกิดขึ้นภายหลังจากการตราพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ 

๒๙) โครงสร้างของงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณจ านวนประมาณร้อยละ ๗๐ ของงบประมาณทั้งหมด  
เป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าทั้งสิ้นและจะปรับเพ่ิมสูงขึ้นต่อไปในอนาคต เช่น เงินบ านาญ
ข้าราชการ ดังนั้น จึงต้องหามาตรการหรือแนวทางแก้ไขต่อไป มิเช่นนั้น ในอนาคตประเทศ  
จะไม่มีงบประมาณที่จะน ามาใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศ 

๓๐) รัฐบาลปรับลดงบประมาณส าหรับภาคธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อม (SMEs) ท าให้ภาคธุรกิจนี้อาจไม่สามารถฟ้ืนตัวได้ ในทางตรงกันข้ามกลับจัดสรร
งบประมาณด้านความมั่นคงเพ่ิมขึ้น ซึ่งไม่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศแต่อย่างใด 
อีกทั้งยังมีการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาจ านวนน้อย ท าให้เยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษา 
นอกจากนี้ ผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือจากสวัสดิการสังคมก็ถูกละเลยอีกด้วย 

๓๑) เนื่องจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
จ านวนมากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ท าให้ต้องกู้เงินนอกระบบเห็นควรให้รัฐบาลเร่งด าเนินการ
แก้ไขกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs เหล่านี้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ 
หรืออาจจัดตั้งกองทุนเพ่ือรองรับผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ซึ่งจะมีประโยชน์ในการขับเคลื่อนประเทศได้ 
และรัฐบาลยังสามารถจัดเก็บเงินภาษีมาเป็นรายได้ของประเทศได้อีกด้วย 
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๓๒) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายส าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ประเทศผ่านกระทรวงต่าง ๆ ในจ านวนที่มากเกินความจ าเป็น ในลักษณะที่เป็นการต่อรอง 
เอื้อประโยชน์ต่อคนบางกลุ่มและเห็นแก่พวกพ้อง โดยเฉพาะกลุ่มนายทุนซึ่งถือเป็นการทุจริต 
เชิงนโยบาย โดยรัฐบาลอ้างการเติบโตของรัฐวิสาหกิจ การสร้างท่าอากาศยาน การสร้างรถไฟ
ความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน เพื่อขอตั้งงบประมาณ โดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ของประชาชน 

๓๓) รัฐบาลยังไม่มีนโยบายหรือแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับ 
การลดค่าการกลั่นน้ ามันของโรงกลั่นในประเทศไทยให้ใกล้เคียงกับประเทศอื่น 

๓๔) รัฐบาลมีนโยบายในการหาเสียงว่า รัฐบาลจะดูแลความเป็นอยู่ของ
แรงงานโดยก าหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ าจ านวน ๔๒๕ บาท (สี่ร้อยยี่สิบห้าบาท) ต่อวัน  
แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถด าเนินการได้ และปรากฏว่ามีอัตราการว่างงานสูงซึ่งมีสาเหตุมาจาก 
การเลิกประกอบกิจการโรงงาน การย้ายฐานการผลิตของโรงงานขนาดใหญ่ และการปิดกิจการโรงงาน
ต่างชาติที่ตั้งในประเทศเพราะขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาล นอกจากนี้ การว่างงานของบัณฑิตจบใหม่ 
ในช่วง ๒ ถึง ๓ ปีที่ผ่านมา อาจท าให้สถิติการว่างงานภายในประเทศสูงถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน  
จะเห็นได้ว่า การจัดสรรงบประมาณนั้น ไม่มีความชัดเจนว่าจะแก้ไขปัญหาอัตราคนว่างงานให้ลดลงได้ 
รวมถึงไม่มีวิธีการในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานให้ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงาน
ผู้สูงอายุ ส าหรับนโยบายมารดาประชารัฐนั้น พบว่า มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินนโยบาย
ดังกล่าวลดลงอย่างเห็นได้ชัด 

๓๕) รัฐบาลไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดูแลผู้ประกอบการในภาคธุรกจิ 
การท่องเที่ยวอย่างเพียงพอ เพราะไม่มีการสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับการค้ าประกันสินเชื่อ  
การกู้ยืมส าหรับการฟ้ืนฟูกิจการ การปรับปรุงอาคารสถานที่และรถยนต์น าเที่ยว รวมไปถึง  
การอุดหนุนค่าจ้างพนักงานบางส่วนและลดภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างส าหรับธุรกิจน าเที่ยว 

๓๖) การน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์นั้น ไม่มีกระทรวงที่ เกี่ยวข้อง 
ตั้งงบประมาณเพ่ือขยายผลงานวิจัยและไม่มีการบูรณาการระหว่างกระทรวง การตั้งงบประมาณ 
จึงยังไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง 

๓๗) ที่ผ่านมารัฐบาลจะให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจในระดับมหภาค  
โดยจะเห็นได้จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจ
ชุมชนก็ควรได้รับความช่วยเหลือและเยียวยาจากภาครัฐด้วย โดยภาครัฐอาจจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หรือการประกอบกิจการในระดับชุมชนเพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนภายในชุมชนด้วยนอกจากนี้ปัจจุบัน
รัฐบาลได้มีการจัดตั้งมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย แต่ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากขาดการ
สนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่นและขาดการจูงใจ 

๓๘) รัฐบาลควรก าหนดมาตรการในการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่
ประชาชนโดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับราคาสินค้าเกษตร เช่น 
ปุ๋ยมีราคาเพ่ิมสูงขึ้นซึ่งท าให้ต้นทุนทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นและเกษตรกรต้องแบกรับภาระดังกล่าว  
จึงควรมีการก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกั บ 
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เกษตรอินทรีย์ให้แก่ประชาชน จัดหาแหล่งพลังงานส าหรับการเกษตรที่เพียงพอและจัดหาตลาด  
เพื่อระบายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องบูรณาการ
ร่วมกันเพื่อบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย  

๓๙) ขอให้รัฐบาลสนับสนุนการลงทุนเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและเพ่ิมอัตรา 
การจ้างงานของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยการส่งเสริมมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า  (soft loan)  
ให้เป็นระยะยาว เพราะปัจจุบันการให้สินเชื่อดังกล่าวนี้เป็นการให้สินเชื่อปีต่อปี  ผลที่ตามมาคือ 
ผู้ลงทุนหรือผู้ประกอบการไม่มีความเชื่อมั่นว่าในปีถัดไปรัฐบาลจะช่วยสนับสนุนเงินลงทุนเหล่านี้
หรือไม่ อย่างไร และหากสามารถขยายระยะเวลาเป็น ๓ ปี หรือ ๕ ปี จะส่งผลให้ผู้ประกอบการ 
หรือผู้ลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในนโยบายระบบเศรษฐกิจของภาครัฐ 

๔๐) มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายที่เกินความจ าเป็น เช่น การจัดซื้อ 
รถประจ าต าแหน่ง การเดินทางไปต่างประเทศการจ้างที่ปรึกษาทั้งนี้ ควรน างบประมาณดังกล่าว  
มาใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่ประชาชนมากกว่า 

๔๑) รัฐบาลควรแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวกับ 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เช่น การอนุมัติโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการเปิดโอกาส  
ใหเ้กิดการทุจริตคอร์รัปชัน 

๔๒) หน่วยงานของรัฐควรมีมาตรการในการจ่ายค่าชดเชยให้แก่
ประชาชนที่ต้องย้ายออกจากพื้นที่อยู่อาศัยเพราะเหตุบุกรุกพื้นที่ของรัฐ   

๔๓) การจัดการขยะควรใช้แนวคิดที่ว่า “ผู้ใดสร้างขยะต้องมีส่วนร่วม 
ในการก าจัดขยะ”กล่าวคือ ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมากขึ้น โดยภาครัฐ  
จะเป็นเพียงผู้สนับสนุนเท่านั้น จึงจะสามารถจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔๔) เมื่อพิจารณาเอกสารรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
การจัดท าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบว่า  
มีประชาชนให้ความเห็นว่า ไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ เนื่องจากกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอ แต่รัฐบาลไม่มีการชี้แจงหรือรายงานว่า  
จะน าความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าวไปแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้อย่างไร ทั้งนี้ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ควรจะต้องน าไปปรับปรุงแก้ ไข
งบประมาณให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ดังนี้ 
      ๔๔.๑) งบประมาณรายจ่ายงบกลางควรใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น  
การใช้เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
และเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ไม่ควรน าไปใช้เพ่ือจ่ายบ าเหน็จบ านาญให้แก่ข้าราชการ 
เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ 
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      ๔๔.๒) ทุกปีที่ผ่านมาการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณจะมีเอกสารรายงานการใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางเสมอ  
แต่การเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่มีเอกสารดังกล่าวทั้งที่เป็นเอกสารส าคัญที่จ าเป็นจะต้อง 
น ามาประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังนั้น รัฐบาลควรส่งเอกสารดังกล่าวมายัง
รัฐสภาเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีการใช้งบประมาณด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
      ๔๔.๓) เมื่อพิจารณาโครงการต่าง ๆ  ในเอกสารประกอบการพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้พบว่า โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพง  
ปัญหาหนี้สินของประชาชนและปัญหาราคาพลังงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอ 
ซึ่งจะต้องมีการทบทวนเพ่ือจัดสรรงบประมาณใหม่ 
      ๔๔.๔) คณะกรรมาธิการวิสามัญควรจัดสรรงบประมาณใหม่   
โดยให้ความส าคัญกับปัญหาความเป็นอยู่และสวัสดิการพ้ืนฐานของประชาชน  
      ๔๔.๕) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางไม่ควรเกินร้อยละ ๓ 
ถึงร้อยละ ๕ ของงบประมาณ  
      ๔๔.๖) ควรเร่งปรับโครงสร้างภาษีน าเข้าสินค้าวัตถุดิบและสินค้า 
กึ่งส าเร็จรูปเพื่อบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณ์ต่าง ๆ  
      ๔๔.๗) ควรปรับลดก าไรของโรงกลั่นน้ ามันและทบทวนราคาก๊าซ
ให้เป็นธรรม  
      ๔๔ .๘) กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่ า และพันธุ์ พืช  ควรยุต ิ
การด าเนินคดีในพ้ืนที่ทับซ้อนจนกว่าจะมีการด าเนินการจัดท าแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ 
แบบบูรณาการ มาตราส่วน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) แล้วเสร็จ  
      ๔๔.๙) ควรตราพระราชก าหนดเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
      ๔๔.๑๐) การจัดสรรเงินนอกงบประมาณยังไม่มีความชัดเจน  
   ๔๔.๑๑) ควรจัดสรรงบประมาณให้กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพียงพอ 

(๒) ร่างมาตรา ๖ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
๑) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี

ฉุกเฉินและจ าเป็น ไม่มีรายละเอียดของการใช้งบประมาณที่ชัดเจน นอกจากนี้ ในปีงบประมาณที่ผ่านมา 
จังหวัดอ่างทองซึ่งประสบภาวะน้ าท่วมได้ตั้งเรื่องขออนุมัติใช้งบประมาณในส่วนนี้ แต่กลับไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ จึงมีข้อสังเกตว่าการใช้งบประมาณดังกล่าวเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ 

๒) เหตุใดรัฐบาลจึงตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางส าหรับเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งเป็นภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข และรัฐบาลก็ยังมีเงินท่ีกู้มาเพ่ือการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวเหลืออีกเป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ การจัดสรรงบประมาณรายการเงินชดเชย 
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ค่างานสิ่งก่อสร้างมีความซ้ าซ้อนกับกระทรวงอื่นและตรวจสอบการใช้งบประมาณได้ยาก ตลอดจน
หน่วยรับงบประมาณได้ตั้งงบประมาณไว้แบบเผื่อขาดล่วงหน้าซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรท า แต่ควรน า
งบประมาณในส่วนนี้ไปใช้เพื่อดูแลประชาชนจะเป็นการเหมาะสมมากกว่า 

๓) การน าเงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็นไปใช้ในกรณีที่ไม่ใช่กรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นถือว่าเป็นการใช้เงินงบประมาณผิด
วัตถุประสงค์ ดังนั้น จึงควรน างบประมาณรายจ่ายงบกลางดังกล่าวไปเพิ่มให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่
ป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดผู้ติดยาเสพติด 

(๓) ร่างมาตรา ๗ ส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในก ากับ 
๑) หากไม่มีการยึดอ านาจโดยการท ารัฐประหาร ส านักนายกรัฐมนตรี 

ก็จะไม่ต้องมีโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคี
ปรองดอง และไม่ต้องเสียงบประมาณค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหารเมื่อมีการประชุมในโครงการ
ดังกล่าว  

๒)  งบประมาณของกองอ านวยการร ักษาความมั ่นคงภายใ น
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ไม่เหมาะสมและไม่มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลดังนี้ 

๒.๑) ตั้งงบประมาณผิดประเภท โดยตั้งงบประมาณไว้ในงบรายจ่ายอื่น
ประมาณร้อยละ ๙๐ เพ่ือเลี่ยงข้อกฎหมายและการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 

๒.๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองได้ตั้งงบประมาณ
ประเภทงบรายจ่ายอื่นส าหรับใช้ในการติดตั้งระบบความปลอดภัยด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
(CCTV) โดยจ ัดตั ้ง เป ็นงบผูกพันตั ้งแต ่ป ี พ.ศ. ๒๕๖๖ ถ ึง พ.ศ. ๒๕๗๐ จ านวนประมาณ 
๖๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกร้อยสิบล้านบาท) ทั้งนี้ พบว่ามีการจัดซื้อกล้องวงจรปิด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
จุดประสงค์ของการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือลดความรุนแรง แต่จากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เคยเกิดขึ้น
ในพื้นที่ มีข้อเท็จจริงตามรายงานข่าวว่า กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไม่สามารถใช้งานได้ และมีการถอด
กล้องวงจรปิดออกก่อนเกิดเหตุ ดังนั้น จึงควรพิจารณาทบทวนว่าสมควรที่จะจัดสรรงบประมาณ
ให้อีกหรือไม่ 

๒.๓) เหตุใดจึงใช้งบประมาณประเภทงบรายจ่ายอื่นในการจัดท า
โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยจะมีการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งแม่น้ าโก-ลก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบชายแดนไทย-มาเลเซีย อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวอาจมีความซ้ าซ้อนกับการก่อสร้างตลิ่งที่อยู่ในงบประมาณรายจ่าย
ส าหรับแผนงานบูรณาการของกรมโยธาธิการและผังเมืองอีกด้วย 

(๔) ร่างมาตรา ๘ กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในก ากับ 
๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระทรวงกลาโหมได้รับการจัดสรร

งบประมาณ จ านวนประมาณ ๑๙๗,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันล้านบาท) 
ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวนประมาณ ๔,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่พันสามร้อยล้านบาท) 
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และคิดเป็นประมาณร้อยละ ๖.๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุดในรอบ ๙ ปีงบประมาณ แต่การจัดสรรงบประมาณดังกล่าวยังไม่มี
ประสิทธิภาพ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

๒) โครงการของกระทรวงกลาโหมจ านวนหลายโครงการแสดงรายละเอียด
เพื่อขอจัดสรรงบประมาณเพียงหนึ่งบรรทัด แต่โครงการดังกล่าวกลับใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก 
และกรณีเงินนอกงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีรายได้จากการใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ 
เช่น โรงแรม ที่พักตากอากาศ และสนามกอล์ฟ เป็นจ านวนสูงมาก แต่กระทรวงกลาโหมไมเ่คยน าสง่
เงินสมทบงบประมาณ และไม่มีการเปิดเผยการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณดังกล่าวแต่อย่างใด 

๓) แม้กระทรวงกลาโหมจะปรับลดงบประมาณในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ลง 
และด าเนินแผนงานและโครงการที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการรื้อ ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
และสาธารณูปโภค หร ือสร ้างอาคารและคร ุภ ัณฑ์ แต ่ม ีข ้อส ังเกตว่าการตั ้งงบประมาณ 
เพ่ือด าเนินงานดังกล่าวมีความจ าเป็นหรือไม่  

๔) กระทรวงกลาโหมไม่จัดซื้อยุทโธปกรณ์ที่ผลิตภายในประเทศ  
แต่ส่วนใหญ่เป็นการซื้อกับผู้ผลิตในต่างประเทศ เช่น รถยานเกราะล้อยาง เสื้อกันกระสุน  
และหน้ากากกันสารพิษ ทั้งนี้  หากจ าเป็นต้องจัดซื้อจากต่างประเทศ ควรเป็นการจัดซื้อที่มี 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถผลิตยุทโธปกรณ์เหมือนต่างประเทศได้ 

๕) มาตรฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นอุปสรรคในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เช่น มาตรฐานการทดสอบยุทโธปกรณ์ ซึ่งแต่ละกองทัพมีมาตรฐาน
แตกต่างกันโดยเฉพาะมาตรฐานด้านอาวุธ แต่มีสนามทดสอบเดียวกันและใช้อุปกรณ์ในการทดสอบ
เหมือนกัน ท าให้ผู้ประกอบการภาคเอกชนต้องมีต้นทุนสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องความล่าชา้
ในการออกใบอนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งกฎหมายที่ใช้ในปัจจุบันมีความล้าสมัย  

๖) หน่วยงานในก ากับของกระทรวงกลาโหมไม่ปรับตวัเพื่อท างานในเชงิรกุ
และไม่ร่วมงานกับภาคเอกชน นอกจากนี้ ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร และโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร  
ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีมีภารกิจในการผลิตและจ าหน่ายยุทโธปกรณ์ วิจัยและพัฒนา เพ่ือจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ให้แก่ส่วนราชการกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการอื่น และเอกชน ทั้งภายใน  
และภายนอกประเทศตามที่กระทรวงกลาโหมก าหนด แต่กลับมีรายได้จากผลประกอบการ 
อยู่ในระดับต่ า ดังนั้น จึงควรให้หน่วยงานเหล่านี้ไปสังกัดสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
เพราะสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ผลิต ส่งเสริมและวิจัยพัฒนา 
ซึ่งจะท าให้การร่วมทุนกับภาคเอกชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

๗) กระทรวงกลาโหมใช้จ่ายงบประมาณในโครงการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ   
ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  เช่น โครงการจัดซื ้ออากาศยานไร้คนขับติดอาวุธของกองทพัเรือ  
(MALE UAV) จ านวนอย่างน้อย ๓ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ที่ติดตั้งส าหรับปฏิบัติภารกิจ (Mission  
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Payload) ติดตั้งระบบอาวุธ (Weapon System) และสถานีควบคมุภาคพ้ืนดิน พร้อมระบบควบคุม
และสื่อสาร (Ground Control) แต่ได้เพียงอากาศยานไร้คนขับโดยไม่มีอาวุธ ซึ่งไม่สามารถน าไป 
ใช้งานตามวัตถุประสงค์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ  

๘) กระทรวงกลาโหมมีงบประมาณส าหรับการวิจัยน้อยมาก คิดเป็นประมาณ
ร้อยละ ๑ ส่วนสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหลักด้านการวิจัยและพัฒนา 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวจิัยจ านวนนอ้ยกว่าส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในขณะที่
ผลงานวิจัยทางการทหารจะช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและเป็นการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการป้องกันประเทศอย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีต่างประเทศ ดังนั้น  
จึงควรจัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพ่ือให้มีการวิจัยด้านการทหาร
เพ่ิมมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ทั้งนี้  ควรยกเลิกโครงการ 
ที่ไม่ตอบสนองภารกิจหลักของกระทรวงกลาโหม เช่น การจัดหาแหล่งน้ า และการท าถนน  
ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เสนอขออนุมัติโครงการต่อกระทรวงกลาโหม อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าจะมีการยกเลิกโครงการดังกล่าว กระทรวงกลาโหมก็ยังสามารถช่วยเหลือประชาชน  
เมื่อเกิดภาวะวิกฤตได้ โดยการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง 

๙) กองทัพบก  
- งบบุคลากรของกองทัพบกมีจ านวนมากกว่างบด าเนินงาน ซึ่งสาเหต ุ

ท่ีงบบุคลากรเพ่ิมขึ้น เนื่องจากกองทัพมีก าลังพลที่เป็นข้าราชการทหาร และมีต าแหน่ง “นายพล”  
เป็นจ านวนมาก ซึ่งงบบุคลากรนี้ยังไม่รวมถึงงบบุคลากรที่อยู่ภายใต้งบด าเนินงานและงบรายจ่ายอื่น 
เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าตอบแทนก าลังพล ค่าตอบแทนบุคลากรด้านสาธารณสุข ค่าตอบแทนพิเศษ
ส าหรับแพทย์ ค่าตอบแทนก าลังพลส ารอง ค่าตอบแทนทหารกองประจ าการ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม ค่าตอบแทนอาสาสมัครทหารพราน และเบี้ยเลี้ยงทหาร โดยกองทัพบกเป็นหน่วยงาน
ที่มีสัดส่วนงบบุคลากรจ านวนมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๗ แต่มีงบด าเนินงานเพียงร้อยละ ๒๓ เท่านั้น 
ท าให้มีงบประมาณในการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงขีดความสามารถในด้านยุทโธปกรณ์ 
งานวิจัย และการฝึกอบรม เป็นจ านวนน้อย ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมควรลดก าลังพลโดยด าเนิน
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกาหนด (Early Retire) แทนการด าเนินการตามแผนการลดก าลังพล
ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี  

๑๐) กองทัพเรือ 
๑๐.๑) เนื่องจากปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนไม่สามารถจัดซื้อ

เครื่องยนต์ MTU ที่จะน ามาใช้กับเรือด าน้ าที่กองทัพเรือจะซื้อเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการรบ
ของกองทัพเรือได้ จึงท าให้จ านวนเงินงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายในปีนี้ลดลง อย่างไรก็ดี กองทัพเรือ
ยังต้องจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายการอื่นเพ่ือน ามาใช้สนับสนนุเรือด าน้ าดังกล่าวอีก เช่น เรืออเนกประสงค ์
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ยกพลขึ้นบก ท่าจอดเรือด าน้ า โรงซ่อมบ ารุง เรือลากจูงขนาดกลาง ระบบสื่อสารควบคุม  
ซึ่งได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ทั้งนี้  หากต้องเปลี่ยนรุ่นหรือจัดหาเรือด าน้ าใหม่ 
จะคุ้มค่าหรือเป็นประโยชน์ต่อประเทศหรือไม่ เพียงใด 

๑๐.๒) การจัดตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเรือด าน้ าท่ีไม่มีเครื่องยนต์
และท าสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ (Government to Government – G to G) และจัดซื้ออากาศยาน 
ไร้คนขับหรือยูเอวี (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ของประเทศอิสราเอล จ านวน ๓ ล า  
ซึ่งต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศที่ยังต้องเผชิญกับปัญหา 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และแนวโน้มราคาพลังงานของโลกก็ปรับตัว
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

๑๑) กองทัพอากาศ 
๑๑.๑) งบประมาณรายจ่ายประจ าปีส าหรับการพัฒนาขีดความสามารถ

ของกองทัพอากาศมีจ านวนลดลงเล็กน้อย เนื่องจากได้จัดซื้ออาวุธขนาดใหญ่โดยใช้งบประมาณ
ผูกพันข้ามปี ซึ่งจะเริ่มต้นจ่ายปีแรกในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

๑๑.๒) การจัดหาเครื่องบินขับไล่ F-๓๕ จ านวน ๑ ฝูงบิน (เครื่องบิน
จ านวน ๑๒ ล า) เพ่ือทดแทนเครื่องบินขับไล่ F-๑๖ ไม่มีแผนในการจัดซื้อที่มีความชัดเจนว่า  
จะเป็นการจัดซื้อเครื่องบินเก่าหรือใหม่ รวมถึงคุณสมบัติ ตลอดจนผลประโยชน์ที่จะได้จากการซื้อ  
ทั้งนี้  ในการจัดซื้อ เครื่องบินขับไล่ เ พ่ือทดแทนดังกล่าว ควรมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติ 
และผลประโยชน์ที่ได้จากการซื้อให้ชัดเจน เช่น ประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและประโยชน์
จากการลงทุน 

(๕) ร่างมาตรา ๑๑ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานในก ากับ 
๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รัฐบาลประมาณการรายรับเพ่ิมขึ้นจาก 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ
ภารกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ กลับได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ไม่เพียงพอท าให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัดน าร่องส าคัญ 
ด้านการท่องเที่ยว เช่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และกรุงเทพมหานคร ได้น้อยตามไปด้วย ทั้ง ๆ ที่ จังหวัดเหล่านี้เป็นจังหวัดส าคัญท่ีสามารถหารายได้
จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศ ดังนั้น รัฐบาลจึงควรจัดสรรงบประมาณให้แก่กระทรวง 
การท่องเที่ยวและกีฬาเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสามารถจัดสรรงบประมาณ
กลับคืนให้แก่จังหวัดดังกล่าวเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 
และท าให้ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมมากขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้ เศรษฐกิจ 
ของประเทศฟ้ืนฟูและขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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๒) เห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
แต่มีข้อสังเกต ดังนี้  

๒.๑) ควรยกระดับการท่องเที่ยวไทยโดยการเพ่ิมมูลค่าการใช้จ่าย 
ของนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น การเพ่ิมงบประมาณไปที่แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก 
การท่องเที่ยวแบบใหม่ เพ่ิมโครงการยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และควรมีการ
จัดกิจกรรมท่องเที่ยวที่แปลกใหม่  

๒.๒) พัฒนาเส้นทางคมนาคมในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
(GMS Economic Corridors (Greater Mekong Subregion: GMS)) เพ่ือยกระดับระเบียงเศรษฐกิจ
ของไทย  

๒.๓) จัดท างบประมาณที่ชัดเจนและครอบคลุมเพ่ือเสริมความแข็งแกร่ง 
ของการท่องเที่ยวไทย  

๓) กรมพลศึกษาได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวนน้อย แต่หน่วยงาน 
มีภารกิจที่ส าคัญจ านวนมาก เช่น การสร้างนักกีฬาเพ่ือแข่งขันระดับประเทศ ทั้งนี้ การจัดงาน
แข่งขันกีฬาส าคัญในระดับโลกควรจะจัดในต่างจังหวัดให้มากยิ่งขึ้น 

(๖) ร่างมาตรา ๑๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และหน่วยงานในก ากับ 

๑) รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนมีสวสัดกิารอย่างครอบคลมุ
และเท่าเทียมกัน โดยสวัสดิการของประชาชนไม่ควรด้อยกว่าสวัสดิการของข้าราชการ  
เพื่อให้ประเทศไทยเป็นรัฐสวัสดิการต่อไปในอนาคต 

๒) การจัดสรรงบประมาณในโครงการปรับปรุงที่อยู่และสถานที่สาธารณะ 
ให้เหมาะกับคนทุกวัย ไม่มีความโปร่งใส 

๓) โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เด็กผู้มีสิทธิได้รับ 
เงินอุดหนุนไม่ครบทุกคน และยังมีการปรับลดงบประมาณลงจากเดิมที่มีการตั้งงบประมาณไว้ 
ไม่เพียงพอ และต้องขอรับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายงบกลางเพิ่มขึ้นทุกปี 

๔) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบันซึ่งต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยเฉพาะกรมกิจการผู้สูงอายุ 
ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่ได้สัดส่วนกับจ านวนผู้สูงอายุ ทั้งนี้ รัฐบาลควรให้ความส าคัญกับ
การดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นโดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นและเพ่ิมเบี้ย
ผู้สูงอายุ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาสังคมได้ในหลายมิติ 

๕) รัฐบาลให้ความส าคัญในการดูแลผู้สูงอายุน้อยมาก ซึ่งจะเห็นได้จาก
แผนงานบูรณาการจ านวน ๑๑ แผนงาน มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ 
สังคมผู้สูงอายุเป็นจ านวนน้อยที่สุด แสดงว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความส าคัญเกี่ยวกับสวัสดิการ 
และความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุเท่าที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะงบประมาณค่าอาหารของผู้สูงอายุที่เข้าพัก 
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ตามศูนย์ผู้สูงอายุ ๑๒ แห่ง ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับค่าอาหาร
โดยเฉลี่ยมื้อละไม่ถึง ๒๐ บาท ในขณะที่กรมกิจการผู้สูงอายุขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมทุกปี 
แต่งบประมาณเกี่ยวกับค่าอาหารผู้สูงอายุกลับไม่ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติม   

(๗) ร่างมาตรา ๑๓ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และหน่วยงานในก ากับ 

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการปรับเปลี่ยน
นโยบายเป็นนโยบายเชิงรุกโดยมีโครงการที่น่าสนใจและควรสนับสนุนงบประมาณคือ โครงการ
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (Thailand Cyber University) และโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ 
นอกจากนี้ เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แห่งทั่วประเทศ ได้มีการลงนามความร่วมมือ
ในการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบธนาคารหน่วยกิต
ดิจิทัล ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวถือเป็นการปฏิรูปการอุดมศึกษาท่ีท าให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง 
การเรียนได้ตามความต้องการของตนเองและตลาดแรงงาน ทั้งนี้  การด าเนินการดังกล่าวควรขยาย
ไปยังมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอื่นด้วย 

(๘) ร่างมาตรา ๑๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในก ากับ 
๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๑.๑) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มีความเหมาะสม ไม่สามารถท าให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีรายได้เพิ่มขึ้นได้  

๑.๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรจัดสรรงบประมาณส าหรับ
โครงการหรือแผนงานที่เกี่ยวกบัเรื่องดังต่อไปนี้ ๑. การส่งเสริมการใช้สารอินทรยี์แทนการใช้สารเคมี 
ในการท านา ๒. การจัดหาโคเพ่ือให้ประชาชนยืมโคไปเลี้ยงเป็นอาชีพ ๓. การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร
ผลิตข้าวพันธุ์ดี ๔. การส่งเสริมการปฏิรูปที่ดิน ๕. การยกเลิกสิทธิให้เข้าท าประโยชน์ในเขตปฏิรูป
ที่ดิน โดยให้ออกเป็นเอกสารสิทธิแทนเพ่ือให้ประชาชนมีความมั่นคงทางทรัพย์สินและสามารถ  
น าที่ดินของตนไปแปลงเป็นทุนได้ ๖. ตลาดชุมชน และ ๗. โครงการสวนยางยั่งยืน  

๑.๓) ราคาพืชผลทางการเกษตรปรับเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับราคา
ของตลาดโลกและผลจากการท างานร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชยก์ับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

๑.๔) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรที่จะ
สามารถก าหนดราคาผลผลิตทางการเกษตร มิใช่ให้นายทุนเป็นผู้ก าหนด โดยรัฐอาจจัดให้มีสหกรณ์
ในทุกต าบลและทุกผลผลิตทางการเกษตร และสร้างตลาดกลางใหม่ในทุกจังหวัดให้มากขึ้น  
อีกทั้งควรจัดตั้งคลังสินค้าด้านการเกษตรในแต่ละทวีปทั่วโลกตามสินค้าที่แต่ละประเทศ 
มีความต้องการหรือขาดแคลน โดยให้ทูตประจ าประเทศต่าง ๆ ส ารวจความต้องการผลผลิต 
ทางการเกษตรในแต่ละประเทศ ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายหรือแนวคิดการตลาดน าการผลิต มิใช่ผลผลิต
น าการตลาด หากภาคการเกษตรมีระบบเศรษฐกิจที่ดีหรือเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมส่งผล 
ถึงความมั่นคงของประเทศ  
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๑.๕) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรควบคุมราคาปัจจัยการผลิต 
ที่เกษตรกรต้องน ามาใช้ในการประกอบอาชีพให้ต่ าลง เช่น ปุ๋ย ยา และต้องเร่งสร้างตลาดกลางใหม่
ให้แก่เกษตรกรในทุกจังหวัด พร้อมทั้งสร้างระบบที่ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรเหมาะสม 
กับความต้องการของตลาด 

๑.๖) สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนส่งผลกระทบ
ต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะต้องเร่งส่งเสริมภาคการเกษตร
โดยเฉพาะการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง ยางพารา และปาล์มน้ ามัน 

๑.๗) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับ 
การแก้ไขปัญหาโรคเชื้อราใบยางพาราร่วงในพ้ืนที่ ๑๗ จังหวัด ซึ่งโรคดังกล่าวสร้างความเสียหาย
จ านวนมากและขยายวงกว้าง ท าให้ราคายางพาราตกต่ าจนเกษตรกรได้รับความเดอืดร้อนจากการสูญเสยี
รายได้และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเพราะยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย 

๑.๘) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรน าสินค้าทางการเกษตรไปแลก
เป็นน้ ามันหรือน าไปผลิตน้ ามันส าหรับใชภ้ายในประเทศเพ่ือลดต้นทุนการซื้อน้ ามันจากต่างประเทศ  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับภาคการเกษตร และเกษตรกร 

๑.๙) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรมีแนวทางในการการดูแล
สมาชิกสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มลูกค้าธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 
เนื่องจากเกษตรกรคือฐานรากของเศรษฐกิจไทย และควรจัดหาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าให้แก่
เกษตรกร  

๑.๑๐) ปัจจุบันเกษตรกรมีหนี้สินเพ่ิมขึ้น แต่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์จัดสรรงบประมาณไว้ส าหรับแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติเท่านั้น  
ซึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง เนื่องจากยังมีเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรอีกเป็นจ านวนมาก
ที่มีปัญหาหนี้สินและยังไม่ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหา 

๑.๑๑) เกษตรกรยังมีความล้าหลังและเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี รัฐบาลควร
มุ่งเน้นส่งเสริมงานวิจัยระยะสั้นแต่เห็นผลเร็ว โดยเฉพาะงานวิจัยที่น าไปสร้างความเข้มแข็งให้แก่
เศรษฐกิจฐานราก 

๒) กรมการข้าว 
- กรมการข้าวได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ ๘.๕  

จากปีงบประมาณที่ผ่านมา เพ่ือน าไปใช้พัฒนาพันธุ์ข้าว ช่วยสร้างจุดแข็งทางด้านการเกษตร 
ให้แก่ประเทศ และสนับสนุนให้ประเทศเข้าร่วมเขตการค้ากับประเทศต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น  
เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่นักลงทุนจากประเทศต่าง ๆ  
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๓) กรมชลประทาน  
๓.๑) เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

ท าให้ภาคการเกษตรได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ซึ่งการฟ้ืนฟูภาคการเกษตรปัจจัยที่ส าคัญ
ประการหนึ่งก็คือการบริหารจัดการน้ า แต่เมื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่ 
กรมชลประทานจะพบว่าเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพียงประมาณร้อยละ ๒.๔๓ 
เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอที่จะบริหารจัดการน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๒) ผลการด าเนินโครงการของกรมชลประทานในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
มีพ้ืนที่ชลประทานและมีปริมาณการกักเก็บน้ าเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนน้อย ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดในแผนงาน นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการส่งน้ าไปยังพื้นที่เกษตรกรรมที่ไม่เพียงพอและทั่วถึง  
โดยมีเพียงโครงการบริหารจัดการน ้าต้นแบบบางระก าโมเดลที่ได้รับการจัดสรรน้ าอย่างเพียงพอ  
อีกทั้งไม่มีการส่งน้ าตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้ในแผนการส่งน้ า แต่ส านักงานชลประทาน 
กลับรายงานมาที่กรมชลประทานว่ามีการส่งน้ าแล้ว แสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการที่ไม่มี
ประสิทธิภาพและส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนแก่เกษตรกร ดังนั้น กรมชลประทานจึงควรปรับปรุง
แผนการส่งน้ าเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมและทั่วถึง 

๓.๓) ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าเกิดจากกรมชลประทานมีนโยบาย 
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าที่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยเน้นการก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ า  
ขนาดใหญ่ แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าได้ และปัจจุบันโลกก าลังประสบ  
ปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) ซึ่งแหล่งกักเก็บน้ าของกรมชลประทาน 
ไม่สามารถกักเก็บน้ าฝนได้ สะท้อนให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการน้ า 
ของกรมชลประทาน นอกจากนี้ การที่กรมชลประทานเน้นการสร้างแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่  
เช่น การสร้างเขื่อน ท าให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น ปัญหาตลิ่งพังซึ่งต้องจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อซ่อมบ ารุงตลิ่ง ระยะเวลาในการก่อสร้างแหล่งเก็บน้ าขนาดใหญ่ก็ใช้เวลานาน มีความซ้ าซ้อนกัน
หลายหน่วยงาน และต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก รัฐบาลควรพิจารณาโครงการสร้างเขื่อน 
หรือแหล่งกักเก็บน้ าขนาดใหญ่เท่าที่จ าเป็น เพ่ือประโยชน์ของเกษตรกรภาคกลางให้มีน้ าใช้ 
ในภาคการเกษตรตลอดทั้งปี และจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ าดื่มมีรสเค็มเนื่องจากมีน้ าทะเลหนุน 
และยังสามารถด าเนินโครงการสร้างเขื่อนป่าสักเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วม รวมทั้งการด าเนินการ 
สร้างฝายมโนรมย์เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี 

๓.๔) รัฐบาลควรพิจารณาน างบประมาณของกรมชลประทานไปให ้
กรมทรัพยากรน้ าบาดาล 

๔) กรมปศุสัตว์ 
๔.๑) กรมปศุสัตว์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ ๑ 

เท่านั้น ทั้ง ๆ  ท่ี ต้องเผชิญสถานการณ์โรคระบาดในสัตว์ ทั้งโรคลัมปี สกิน อหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF)  
และกาฬโรคม้า รวมถึงต้องป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก และต้องปฏิรูปกระบวนการผลิต
ในสถานการณ์ปศุสัตว์ของไทยเพ่ือรองรับกับสถานการณ์โรคระบาดในสัตว์อย่างเร่งด่วน  
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สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์  และหากมี 
โรคระบาดใหม่ ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต รัฐบาลก็อาจไม่มีความพร้อมด้านงบประมาณ 
ในการแก้ไขสถานการณ์โรคระบาดนั้นได้ 

๔.๒) รัฐบาลควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนท าอาชีพด้านการปศุสัตว์ 
เพราะปัจจุบันการท าการเกษตรแบบใช้ปุ๋ยเคมีท าให้ดินเสื่อมสภาพ แม้จะมีการให้ความรู้ 
แก่เกษตรกรในการท าการเกษตรโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต แต่ปัจจุบันอัตราการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ภายในประเทศยังไม่เพียงพอ จึงเป็นเหตุผลที่รัฐบาลต้องสนับสนุนให้มีการท าอาชีพ  
ด้านการปศุสัตว์ให้มากขึ้น นอกจากจะช่วยลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรได้แล้วยังสามารถแก้ไข
ปัญหาสภาพดินเสื่อมโทรมได้อีกด้วย ดังนั้น เกษตรกรต้องปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืชแบบเดิม ๆ 
สลับกับการปลูกหญ้าเพ่ือการปศุสัตว์ด้วย เพ่ือจะท าให้ดินกลับมามีสภาพดีและสามารถใช้ 
ในการเพาะปลูกได้ต่อไป ซึ่งการจัดสรรเงินงบประมาณให้แก่กรมปศุสัตว์ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนให้เกษตรกรด าเนินการดังกล่าว 

๕) กรมพัฒนาที่ดิน 
- กรมพัฒนาที่ดินควรได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นเพ่ือด าเนินงาน

ด้านการกระจายการถือครองที่ดิน ออกเอกสารสิทธิการถือครองที่ดิน เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินท ากิน
และส ารวจส ามะโนที่ดินเพ่ือการพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าของสังคม 

๖) กรมวิชาการเกษตร 
- แม้กระทรวงเกษตรและกรณ์จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วน 

ที่เพ่ิมขึ้น แต่เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรไทยก าลังประสบปัญหาปุ๋ยราคาแพง จึงควรจัดสรรงบประมาณ 
ให้แก่กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ิมขึ้น  
เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวได้น าไปสร้างโรงงานผลิตปุ๋ย และจ าหน่ายปุ๋ยให้แก่เกษตรกรในราคาถูกกว่า
ภาคเอกชน ซึ่งจะท าให้เกษตรกรมีต้นทุนในการท าการเกษตรต่ าลง และสามารถเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแข่งขันของประเทศได้ 

๗) การยางแห่งประเทศไทย 
- เกษตรกรที่ปลูกยางพาราจ านวนประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ไร่ ได้รับ

ผลกระทบจากปัญหายางพาราเสียหายจากเชื้อรา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาราคายางพาราตกต่ า  
ปัญหาการใช้สารชีวภัณฑ์เพื่อจัดการรักษาต้นยางพาราที่ยืนต้นตาย ดังนั้น การยางแห่งประเทศไทย 
ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง  

(๙) ร่างมาตรา ๑๕ กระทรวงคมนาคม 
๑) การจัดสรรงบลงทุนของกระทรวงคมนาคมแสดงให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ า 

ไม่ยุติธรรม และไม่เอาใจใส่อย่างชัดเจน เพราะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้น้อยกว่าจังหวัดอื่น ทั้ง ๆ ที่ มีประชากรมากกว่าและยากจนกว่า จึงควรเร่งพัฒนา 
การคมนาคมให้แก่ประชาชนใน ๓ จังหวัดดังกล่าว  
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๒) กรมเจ้าท่าได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ทั้งในส่วนค่าครุภัณฑ์ 
การศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพตู้คอนเทนเนอร์ การจัดหาระบบตรวจการชายฝั่ง หรือการขุดลอก  
ร่องน้ าชายฝั่ง  

๓) กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท มีการจัดท างบประมาณ 
แบบกระจุก ไม่กระจายตัว โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณหลายโครงการ ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัต ิ
ฉบับนี้จึงควรพิจารณางบประมาณที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าวว่า มีความเป็นธรรมหรือไม่ 

๔) พบการร้องเรียนของผู้รับเหมาก่อสร้างเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ 
กรมทางหลวงว่า เมื่อผู้รับเหมาก่อสร้างส่งมอบงานและกรมทางหลวงได้ตรวจรับงานแล้ว จากนั้น
กรมทางหลวงจะต้องส่งเรื่องให้ส านักงบประมาณตรวจสอบงาน และส านักงบประมาณจะส่งเรื่อง
ต่อไปยังส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม และรองนายกรัฐมนตรี
ตามล าดับเพื่อตรวจสอบงาน เมื่อรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วจะส่งเรื่องกลับไปยังกรมทางหลวง
เพ่ือให้ส่งเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางเพ่ือเบิกเงินค่าก่อสร้าง กระบวนการดังกล่าวใช้ระยะเวลา
ประมาณ ๓ เดือน ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวผู้รับเหมาก่อสร้างเห็นว่า เป็นการใช้ระยะเวลานาน 
เกินสมควรและท าให้ผู้ประกอบการสูญเสียโอกาสในการประกอบธุรกิจ 

๕) ควรซ่อมบ ารุงถนนที่มีการใช้สัญจรตลอดเส้นทาง เนื่องจากที่ผ่านมา 
พบว่ามีการซ่อมบ ารุงทาง แต่ไม่ได้ท าการซ่อมบ ารุงตลอดเส้นทาง และในบางช่วงของถนนที่ได้รับ
ความเสียหายจากการสัญจรของรถบรรทุกขนาดใหญ่ ไม่ได้รับการซ่อมบ ารุงแต่อย่างใด  

๖) การเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือใช้ในโครงการซ่อมแซมถนนของจังหวัด
จันทบุรีไม่เหมาะสม เนื่องจากด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและด าเนินโครงการซ่อมแซมถนนในช่วง  
ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร สร้างความเดือดร้อนในการสัญจร และส่งผลกระทบต่อ 
การท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลดังกล่าว ท าให้ยานพาหนะของประชาชนเสียหาย ไม่สามารถขนส่ง
ผลผลิตท าให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาด ราคาผลผลิตตกต่ า เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี ้
ถนนบางเส้นอาจไม่สมควรต้องด าเนินการซ่อมแซมเนื่องจากยังสามารถใช้งานได้ดี 

๗) กรมท่าอากาศยานได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ทั้งในส่วน
ของค่าครุภัณฑ์ ค่าส ารวจ และการออกแบบ  

๘) การเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนของประชาชนและการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วร่วมนั้น มีข้อเสนอแนะว่ารัฐบาลไม่ควรต่อสัญญาสัมปทานระบบรถไฟฟ้าให้แก่เอกชน 
เพราะจะท าให้ราคาค่าโดยสารแพง ทั้งนี้  ควรส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบขนส่ง 
ได้สะดวก ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครได้ ส่วนของการบริหารจัดการระบบ
ตั๋วร่วมนั้น มีข้อเสนอแนะว่าให้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนของรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ โดยก าหนดราคา 
ค่าโดยสารให้ต่ าสุด ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของค่าแรงขั้นต่ า  
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(๑๐) ร่างมาตรา ๑๖ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคมและหน่วยงาน 
ในก ากับ 

๑) การจัดสรรงบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ส าหรับการจัดท าระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services : 
GDCC) คือการพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือรวบรวมข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ  
ไว้ด้วยกัน และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามหน่วยงานได้ ซึ่งจะท าให้ประชาชนได้รับการบริการ
อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาการทุจรติเนือ่งจากสามารถตรวจสอบไดง้่าย มีมาตรฐานสากลด้านความปลอดภยั
ของข้อมูล ประหยัดงบประมาณในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน และลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงาน 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อรัฐในการเป็นรัฐบาลดิจิทัลและส่งเสริมการแข่งขันของประเทศ 

๒) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมควรมีมาตรการและ
บทลงโทษอย่างเหมาะสมในการด าเนินการกับเว็บเพจออนไลน์ผิดกฎหมาย เช่น การพนัน  
หมิ่นสถาบัน ลามกอนาจาร การกระท าผิดศีลธรรมอันดีของประชาชน และยาเสพติด  

๓) รัฐบาลควรน าระบบเทคโนโลยีมาใช้แทนบุคลากร เพ่ือลดภาระ 
ด้านงบประมาณในการจัดสรรเป็นรายจ่ายบุคลากร 

(๑๑) ร่างมาตรา ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และหน่วยงานในก ากับ 

๑) สถานการณ์น้ าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปัญหาภัยแล้ง 
ปัญหาน้ าท่วม และปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ า ดังนั้น รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้แก ่
กรมทรัพยากรน้ าและกรมทรัพยากรน้ าบาดาลอย่างเหมาะสม เพ่ือให้สามารถด าเนินการบริหาร
จัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๑.๑) รัฐบาลต้องมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาน้ าเชิงยุทธศาสตร์ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน  

๑.๒) รัฐบาลควรพิจารณาแนวทางบริหารจัดการน้ า โดยบริหารจัดการ 
ลุ่มน้ าทั้งระบบ ๒๒ ลุ่มน้ า จัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการผันน้ าลุ่มน้ าโขง กก อิง น่าน 
เจ้าพระยา ป่าสัก ท่าจีน แม่กลอง และโครงการผันน้ าลุ่มน้ าโขง เลย ชี มูล เจ้าพระยา ป่าสัก 

๒) กรมทรัพยากรน้ ามีหน้าที่และอ านาจหลักในการบริหารจัดการน้ า 
และการพัฒนาแหล่งน้ า โดยมีบุคลากรและวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญในการก ากับ ดูแล ควบคุม  
แต่มีบางกรณีหรือบางโครงการท่ีกรมทรัพยากรน้ าสามารถด าเนินการด้วยตนเอง แต่กลับให ้
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ด าเนินการแทน จึงเห็นว่าไม่เหมาะสม 

๓) กรมป่าไม้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ เป็นจ านวนมาก  
แต่การท าแนวเขตป่าขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถฟ้ืนฟูป่าได้ตามเป้าหมาย นอกจากนี้  
การท างานยังมุ่งเน้นไปที่งานบริการกับงานอนุญาต แต่ไม่ให้ความส าคัญกับงานด้านการอนุรักษ์ 



๓๗ 
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๔) ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาช้างป่าและสัตว์ป่าที่ส่งผล
กระทบต่อราษฎรในพ้ืนที่นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพ่ือให้ครอบคลุมถึงพ้ืนที่อ าเภอนายายอาม 
และอ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรีด้วย  

๕) รัฐบาลควรทบทวนการจัดสรรงบประมาณของส านักนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานส าคัญมีหน้าที่ในการประเมิน 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) จัดระเบียบเมือง และเป็น
หน่วยประสานงานกลางของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  
เพ่ือสนับสนุนการคุ้มครอง ป้องกัน และอนุรักษ์แหล่งมรดกโลก รวมถึงประสาน ติดตาม  
และให้ค าแนะน าในการเสนอแหล่งมรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาต ิเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบือ้งตน้
ของศูนย์มรดกโลก และน าเสนอเป็นมรดกโลก 

(๑๒) ร่างมาตรา ๑๘ กระทรวงพลังงาน 
๑) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

และความขัดแย้งระหว่างประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ดังนั้น รัฐบาลจ าเป็นต้องพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ด้านพลังงานให้เหมาะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน แต่รัฐบาลกลับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่กระทรวงพลังงานในสัดส่วนน้อย  
ทั้ง ๆ ที่ กระทรวงพลังงานเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจซึ่งมีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์  
มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) และด้านเศรษฐกิจของไทย ทั้งนี้ รัฐบาล
ควรส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย  
โดยการท าวิจัยร่วมกับภาคเอกชนที่มีความรู้ความช านาญ เช่น ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน
ด้านพลังงานทางเลือก ระบบโซล่าเซลล์  

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้วพบว่า งบประมาณที่จะน ามาใช้ในงานวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 
กลับไม่มีความชัดเจน แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง 

๒) รัฐบาลด าเนินการบริหารจัดการราคาน้ ามันเชื้อเพลิงผิดพลาด ดังนี้  
๒.๑) รัฐบาลไม่มีวิสัยทัศน์ และไม่มีการบริหารความเสี่ยง 
๒.๒) คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง (กบน.) บริหาร

กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงผิดพลาด กล่าวคือ ในช่วงที่ราคาน้ ามันดีเซลปรับลดลงคณะกรรมการบริหาร
กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง (กบน.) ไม่เก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง โดยอ้างว่าพระราชบัญญัติ
กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง ก าหนดให้กองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง 
ต้องมีจ านวนเงินเพียงพอเพ่ือใช้ในการบริหารจัดการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ งเมื่อรวมกับ

                                                 
๓ พระราชบัญญัติกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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เงินกู้ตามวรรคสองแล้วต้องไม่เกินจ านวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นล้านบาท) ทั้งนี้  
หากมีการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงในช่วงเวลาดังกล่าว จะสามารถเก็บเงินได้ จ านวน
ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนล้านบาท) ซึ่งจะสามารถบริหารความเสี่ยงจาก
ปัญหาวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้  

๒.๓) คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง (กบน.) เป็นผู้ก าหนด
นโยบายพยุงราคาน้ ามันให้อยู่ในระดับราคาที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน แต่กลับประกาศ 
ปรับขึ้นราคาน้ ามันมีผลท าให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้น สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ในวงกว้าง ดังนั้น รัฐบาลจึงควรตรึงราคาน้ ามันดีเซลไม่ให้เกินราคาต้นทุนเพ่ือ ไม่ให้ส่งผลกระทบ 
ต่อต้นทุนในการขนส่งและการผลิตสินค้า ทั้งนี้ ความผิดพลาดจากการบริหารกองทุนน้ ามันเชื้อเพลงิ
ดังกล่าวท าให้ปัจจุบันกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงติดลบ จ านวนประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(เจ็ดหมื่นล้านบาท) ส่งผลให้หนี้สาธารณะเพ่ิมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
มีจ านวนหนี้สาธารณะ ประมาณร้อยละ ๕๘.๓๑ ต่อ GDP ท าให้รัฐบาลต้องปรบัเพดานหนี้สาธารณะ
เป็นร้อยละ ๗๐ ต่อ GDP ส่งผลกระทบต่อประชาชน และท าให้มีผลกระทบต่อการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ซึ่งหากรัฐบาลบริหารกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเก็บเงิน 
เข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงตั้งแต่น้ ามันดีเซลราคาถูกอย่างต่อเนื่อง จะท าให้ในปัจจุบันกองทุนน้ ามัน
เชื้อเพลิงไม่ติดลบ ไม่มีหนี้สาธารณะเพ่ิมขึ้น ประชาชนไม่ต้องซื้อน้ ามันในราคาแพง และสามารถ  
น าเงินส่วนนี้ไปจัดสรรเพื่อด าเนินโครงการส าคัญต่าง ๆ เช่น โครงการประกันรายได้ ซึ่งจะสามารถ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ 

๓) ประเทศไทยขาดความมั่นคงทางพลังงาน เนื่องจากต้องน าเข้าพลังงาน
ไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน เนื่องจากโรงไฟฟ้าภายในประเทศไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
เพียงพอ ดังนั้น เพ่ือลดปัญหาดังกล่าวรัฐบาลต้องส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า
หรือโรงไฟฟ้าชุมชน เช่น โรงไฟฟ้าจากขยะ โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าพลังงานลม หรือโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าที่มีขนาดเล็กและมีต้นทุนต่ า โดยการส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญไปให้ความรู้แก่ประชาชน ให้แหล่งเงินทุนในการท าโรงไฟฟ้า ตลอดจนรับซื้อพลังงาน
จากโรงไฟฟ้าชุมชนดังกล่าว นอกจากนั้น รัฐบาลควรส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานสะอาดเพ่ือลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม โดยการเปลี่ยนระบบการขนส่งจากระบบน้ ามันมาเป็นการขนส่งโดยรถไฟฟ้า เช่น  
เพ่ิมขบวนรถไฟฟ้า ใช้กองทัพมดขนของด้วยรถไฟฟ้า ส่งเสริมให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างใช้มอเตอร์ไซค์
ไฟฟ้าในการขนส่งผู้โดยสาร การไฟฟ้านครหลวงต้องติดตั้งระบบชาร์ตไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานมีความปลอดภัย
และเพิ่มจุดชาร์ตไฟฟ้าให้เพียงพอต่อปริมาณการใช้งาน 

๔) รัฐบาลควรบริหารงบประมาณด้านพลังงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น  
ลดการน าเข้าพลังงานและสนับสนุนให้มีการใช้พลังงานที่สามารถผลิตภายในประเทศ เช่น พลังงาน
ที่มาจากอ้อยและมันส าปะหลังซึ่งสามารถน ามาผลิตแก๊สโซฮอล์ หรือพลังงานที่มาจากน้ ามันปาล์ม
สามารถน ามาผลิตเป็นไบโอดีเซล ซึ่งหากรัฐบาลมีการสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจังโดยการรับซื้อ 
 



๓๙ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ผลิตผลทางการเกษตรเหล่านี้  นอกจากจะเป็นการผลิตพลังงานใช้ เองภายในประเทศ  
และลดการน าเข้าพลังงานแล้ว ยังจะท าให้ราคาพลังงานภายในประเทศลดลง สามารถแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนพลังงานและยังส่งผลให้ราคาสินค้าเกษตรในกลุ่มพลังงานมีราคาสูงขึ้นอีกด้วย 

(๑๓) ร่างมาตรา ๑๙ กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในก ากับ 
๑) ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดสรรงบประมาณให้แก่ธุรกิจขนาดกลาง 

และขนาดย่อม (SMEs) ไม่เหมาะสม เพราะไม่เพียงพอต่อการช่วยเหลือธุรกิจ SMEs ให้สามารถ
ด าเนินการต่อไปได้ ทั้งนี้ รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมธุรกิจ SMEs 
เนื่องจากธุรกิจดังกล่าวเป็นเครื่องจักรทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้ เกิดการจ้างงาน  
จึงควรสนับสนุนให้ธุรกิจ SMEs สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยง่าย มีนโยบายส่งเสริมและจูงใจ
ให้ผู้บริโภคประกอบธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs รวมทั้งพิจารณาจัดตั้งกองทุน 
เพ่ือรองรับธุรกิจ SMEs อันจะเป็นประโยชน์และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
ให้มีการจ้างแรงงาน และมีเงินหมุนเวียนในประเทศต่อไป 

๒) รัฐบาลควรจัดให้มีบริการส าหรับผู้ที่มีความประสงค์จะประกอบ
ธุรกิจ SMEs ในลักษณะการให้บริการแบบ One Stop Service โดยการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
จัดตั้งธุรกิจ การหาแหล่งเงินทุน วิธีการหาตลาด และการจัดการนวัตกรรม ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถประกอบธุรกิจดังกล่าวได้อย่างสะดวกและมั่นคง 

(๑๔) ร่างมาตรา ๒๐ กระทรวงมหาดไทย 
๑) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ให้แก่กระทรวงมหาดไทยเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง
น าไปใช้ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยให้ แก่ประชาชน ดังนั้น  
กรมที่ดินควรเร่งด าเนินการในเรื่องดังกล่าวโดยเร็ว โดยเฉพาะที่ดินซึ่งมีการพิสูจน์ยืนยันสิทธิแล้ว 
ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนมีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ ต้องให้ความส าคัญในการจัดสรร
งบประมาณส าหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดิน และจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือด าเนินการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ ซึ่งจะส่งผลให้ 
มูลค่าที่ดินเพ่ิมขึ้น ท าให้รัฐมีรายได้จากการเก็บภาษีที่ดิน ประชาชนมีที่ดินท ากินอย่างถูกกฎหมาย 
รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลก็จะสามารถด าเนินการได้อย่างคล่องตัวไม่มีอุปสรรคจาก 
การขออนุญาตใช้ที่ดิน 

๒) รัฐบาลควรมีมาตรการในการป้องกันและลงโทษกรณีการน าที่ดิน 
มาปลูกพืชหรือพันธุ์ไม้ที่ไม่ใช่การท าเกษตรกรรม เพื่อหลีกเลี่ยงการช าระภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 

๓) รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการเยียวยา หรือเพ่ือเป็น
ค่าชดเชยกรณีปัญหาการรุกที่ดินของประชาชน และการให้ประชาชนย้ายที่อยู่ หรือไม่ หากมี
งบประมาณดังกล่าว ขอให้รัฐเร่งด าเนินการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ประชาชนโดยเร็ว 



๔๐ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๔) การจัดสรรงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ยังไม่สามารถกระจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้แก่เทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบลทั้งประเทศได้อย่างทั่วถึง โดยเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนต าบลบางแห่ง 
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เช่น พ้ืนที่ท่ีตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่า เพราะไม่สามารถขออนุญาต 
ใช้พ้ืนที่ป่าได้ทันตามก าหนดหรือใช้ระยะเวลาการพิจารณาล่าช้า นอกจากนี้ ยังประสบปัญหา 
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่ต้องส่งงบประมาณคืนให้แก ่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท าให้ไม่ได้รับโอกาสในการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อการพัฒนาพ้ืนที่ 
ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ดังกล่าวยากจนและเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ดังนั้น รัฐบาลจึงควรมีแนวทาง
โดยพิจารณาให้เป็นข้อยกเว้น หรือเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ 
รับการจัดสรรงบอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและได้รับ
งบประมาณอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

๕) กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางการแก้ไขปัญหาสัญชาติ สถานะบุคคล 
คนไทยผลัดถิ่นยังไม่เหมาะสม เพราะไม่มีผู้เชี่ยวชาญในการด าเนินการ ขาดการบริหารจัดการเชิงรกุ 
ขาดการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และขาดกลไกการบริหาร ดังนั้น
กระทรวงมหาดไทยจะต้องเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการบริหาร โดยใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งและด าเนินงาน
จากล่างขึ้นบน โดยน าพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัญหา ๗ จังหวัด มาจัดจุดปฏิบัติการพ้ืนที่จังหวัดละ  
๒ จุด มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองที่มีอ านาจเต็มประจ าจุดดังกล่าว พร้อมผู้ช่วยระดับปฏิบัติการ  
อย่างไรก็ดี  ในส่วนของภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับสัญชาติ   
สถานะบุคคล คนไทยพลัดถิ่น กระจายอยู่ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ รัฐบาลควรก าหนดให้มีหน่วยปฏิบัติการ
เคลื่อนที่เพ่ือจัดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ ไขปัญหาสัญชาติ 
สถานะบุคคล คนไทยพลัดถิ่น จะส่งผลให้ประเทศได้ทรัพยากรมนุษย์มาพัฒนาประเทศ  
ช่วยลดปัญหาอาชญากรรม และส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเรื่องสิทธิมนุษยชนในเวทีโลก   

(๑๕) ร่างมาตรา ๒๑ กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในก ากับ 
 ๑) ค่าอาหารผู้ต้องขังเฉลี่ยมื้อละประมาณ ๑๕ บาท (สิบห้าบาท) ต่อคน 
อาจยังไม่เหมาะสม  
 ๒) เรือนจ าของประเทศไทยไม่ได้เป็นที่อยู่ของอาชญากรและผู้กระท า
ความผิดเท่านั้น ในบางกรณีผู้บริสุทธิ์อาจต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจ าเพราะความบกพร่องของ
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยจ ากัดไม่ให้รับรู้ข้อมูลข่าวสารภายนอก 
อาจไม่เหมาะสม ดังนั้น จึงควรให้ผู้ต้องขังเหล่านั้นมีโอกาสได้รับรู้ขอ้มูลขา่วสารภายนอกเพื่อปรบัตวั
ให้เข้ากับโลกภายนอกซึ่งจะเป็นประโยชน์เมื่อถึงวันที่ผู้ต้องขังได้รับอิสรภาพ  
 
 
 



๔๑ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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(๑๖) ร่างมาตรา ๒๒ กระทรวงแรงงานและหน่วยงานในก ากับ 
๑) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้แก่กระทรวงแรงงานซึ่งมีภารกิจ 

ในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพ ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้ และสามารถพ่ึงพาตนเอง  
ซึ่งมีผลงานที่โดดเด่นคือ การจัด Job Expo Thailand หางานให้แก่แรงงานไทย ตลอดจนมีการเยียวยา
แรงงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ผ่านทางโครงการต่าง ๆ 
เช่น โครงการ มาตรา ๓๓ เรารักกัน นอกจากนี้ รัฐบาลยังช่วยลดภาระของนายจ้างและผู้ประกันตน  
โดยการลดการส่งเงินสมทบของแรงงานและนายจ้างตามกฎหมายประกันสังคม การจัดโครงการ
สินเชื่อเพ่ือส่งเสริมการจ้างงาน อย่างไรก็ดี การจัดท างบประมาณส าหรับแรงงานผู้ประกันตน 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓๔ มาตรา ๔๐ ยังไม่เหมาะสมเพียงพอ เนื่องจาก 
มีการสนับสนุนให้มีแรงงานนอกระบบเข้ามาท างานเพ่ิมขึ้นถึง ๓ เท่า 

๒) ส านักงานประกันสังคมได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ
ส าหรับภารกิจ ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการลดอัตราเงินสบทบของนายจ้างและลูกจ้างตามที่ก าหนดไว ้
ในกฎกระทรวง ก าหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือบรรเทาภาระ 
ของนายจ้างและลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน ดังนั้น  
รัฐบาลจึงต้องมีแผนงานหรือแนวทางในการเพ่ิมจ านวนเงินเข้าสู่กองทุนประกันสังคมเพ่ือไม่ให้ 
กองทุนประกันสังคมมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถประกันสิทธิของผู้ประกันตนได้ 

(๑๗) ร่างมาตรา ๒๓ กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในก ากับ 
 ๑) รัฐบาลควรผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) เพ่ือมุ่งสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดท าแผน นโยบาย ก าหนดหน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบให้ชัดเจน จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเพื่อพัฒนาต่อยอด Soft Power และสนับสนนุ
เงินทุนพัฒนาให้เอกชนมีความเข้มแข็งเพ่ือน าเงินทุนไปพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพ ตลอดจนพัฒนา
บุคลากรให้มีความช านาญ ทั้งนี้ เพ่ือเสริมสร้างอุตสาหกรรมให้เติบโตและสามารถแข่งขันกบัต่างชาติได้
อย่างไรก็ดี กระทรวงวัฒนธรรมกลับจัดสรรงบประมาณโดยไม่ ได้มุ่งเน้นการสร้าง Soft Power 
อย่างแท้จริง และการด าเนินการบางโครงการยังไม่มีความเหมาะสม เช่น โครงการภาพยนตร์
เกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก าหนดดัชนีชี้วัดผลงานหรือความส าเร็จของงาน (Key Performance 
Indicator หรือ KPI) คือผู้ชมภาพยนตร์เพียง ๕๐,๐๐๐ คน เท่านั้น แสดงให้เห็นว่ากระทรวงวัฒนธรรม
ใช้งบประมาณโดยไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผล 

นอกจากนี้  ยั ง ข าดการบู รณาการและการวางแผนที่ ชั ด เจน 
เพราะใช้งบประมาณแบบกระจัดกระจาย และส่วนใหญ่น าไปใช้ในการจัดกิจกรรมท่ีไม่ใช่โครงการ
ต่อเนื่องระยะยาว  

                                                 
๔ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 
 



๔๒ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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๒) แม้รัฐบาลจะมีการส่งเสริมและสนบัสนุน Soft Power เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ 
แต่ที่ผ่านมาการท างานเกี่ยวกับ Soft Power ของภาครัฐมีลักษณะแยกกันด าเนินการ มีการใช้
งบประมาณแบบกระจัดกระจาย และพ้ืนฐานงบประมาณส่วนใหญ่ถูกน าไปใช้กับการจัดกิจกรรม 
ที่ไม่ใช่โครงการต่อเนื่องระยะยาวและไม่มีแผนงานชัดเจน ดังนั้น ภาครัฐจึงต้องพิจารณาทบทวน 
การใช้งบประมาณในการพัฒนา Soft Power ๓ ประการ ดังนี้ 

 ๒.๑) การท าความเข้าใจเกี่ยวกับ Soft Power ให้ถูกต้อง เพราะหากเข้าใจ
คลาดเคลื่อนจะส่งผลกระทบให้การจัดท าแผนนโยบายและการก าหนดยุทธศาสตร์คลาดเคลื่อน 
ตามไปด้วย ทั้งนี้ สิ่งส าคัญที่จะผลักดัน Soft Power ของประเทศไทย ได้แก่ การพัฒนาอุตสาหกรรม 
สื่อศิลปะและบันเทิง เช่น นักร้องหญิงมิลลิ (นาวสาวดนุภา คณาธีรกุล) ที่รับประทานข้าวเหนียว
มะม่วงบนเวที Coachella ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นการท าหน้าที่ตัวแทน Soft Power 
ให้แก่คนไทย โดยผู้ได้รับประโยชน์คือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงและชาวนาผู้ปลูกข้าวเหนียว รวมไปถึง
ผู้ประกอบการข้าวเหนียวมะม่วง ซึ่งจากกระแสดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญที่รัฐต้องกลับมา 
ให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมศิลปะและบันเทิงให้มีความเข้มแข็ง 

 ๒.๒) ภาครัฐต้องก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อที่จะ
สามารถด าเนินงานและจัดท าแผนระยะยาวได้ตามยุทธศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อย่างชัดเจน โดยหน่วยงานที่ควรมีหน้าที่ส่งเสริมเรื่องดังกล่าวคือกระทรวงวัฒนธรรม แต่เมื่อพิจารณา
จากงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมแล้ว ยังไม่เพียงพอต่อการผลักดันให้เกิด Soft Power ได้ 

 ๒.๓) ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนเงินทุนที่จะพัฒนาสร้างเอกชน 
ให้มีความเข้มแข็งเ พ่ือให้มีเงินทุนต่อยอดการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพและบุคลากรที่มี 
ความช านาญ เพ่ือเสริมสร้างอุตสาหกรรมให้เติบโตและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ 
แต่งบประมาณส่วนใหญ่ของกระทรวงวัฒนธรรมถูกน าไปใช้เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและศิลปะดั้งเดิม
ของประเทศ 

ส่วนงบประมาณที่จะพัฒนาต่อยอดในอนาคตกลับได้รับการจัดสรร
งบประมาณจ านวนน้อยซึ่งมีเพียงโครงการเดียวที่เกี่ยวข้องกับ Soft Power มากที่สุด คือ การส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์  ทั้งนี้ แม้รัฐบาลจะมีภาระ 
ด้านงบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แต่ก็ยั งมี เงินกองทุนนอกงบประมาณอีกจ านวนมาก 
และเพียงพอที่จะพัฒนา Soft Power ได้ซึ่งปัจจุบันงบประมาณของกองทุนถูกน าไปใช้แบบกระจัด
กระจายท าให้ไม่สามารถเห็นผลลัพธ์การท างานจากการสนับสนุนให้เป็นรูปธรรมได้  ดังนั้น  
หากน างบประมาณของกองทุนต่าง ๆ หรืองบประมาณในส่วนของการจัดงานของกระทรวง
วัฒนธรรมมารวมกันก็จะมีงบประมาณจ านวนเพียงพอในการผลักดัน Soft Power ให้ส าเร็จได้ 
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(๑๘) ร่างมาตรา ๒๔ กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในก ากับ 
 ๑)  กระทรวงศึ กษาธิ การควรปรับลดงบลงทุนค่ าครุภัณฑ์ที่ ดิ น 
และสิ่งก่อสร้าง เพราะไม่มีความจ าเป็นต่อการศึกษา และควรน างบประมาณที่ปรับลดดังกล่าว 
มาใช้ส าหรับแก้ปัญหาที่ครูต้องใช้เงินส่วนตัวจัดซื้อสื่ออุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอน 
 ๒) งบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกระทรวง 
ศึกษาธิการร้อยละ ๘๐ เป็นงบบุคลากร ซึ่งไม่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่ 
เด็กนักเรียน ทั้งนี้ รัฐบาลควรเพ่ิมเงินอุดหนุนให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงให้แก่เด็กนักเรียน
ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน รวมถึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้เงนิอุดหนุนไปเป็นการอดุหนุนที่ยืดหยุน่ 
เช่น ให้เงินกับผู้ปกครองรวมเป็นก้อนเดียวเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ตัดสินใจว่าจะน าไปใช้จ่าย
อะไรบ้าง 
 ๓) รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้แก่กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือฟ้ืนฟู
การศึกษาอย่างเร่งด่วน ส่งเสริมศักยภาพครู ด าเนินนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างเป็นรูปธรรม 
สนับสนุนงบประมาณรายหัวเพ่ือให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตทางการศึกษาที่ดีขึ้น สนับสนุน
อาชีวศึกษา สนับสนุนการศึกษาพร้อมกับการท างาน สนับสนุนกองทุนพัฒนาระบบนิเวศเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพ่ือให้ประชาชนเรียนรู้ตลอดชีวิต และเรียนฟรีตลอดชีพเพ่ือรองรับตลาดงานในอนาคต  
รวมถึงควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพ่ือฟ้ืนฟูนักเรียนและครูที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 ๔) การพัฒนาการศึกษาต้องน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ 
เช่น การน าแอปพลิเคชันมาใช้ติดตามและประเมินผลการเรียนรายบุคคล โดยวิเคราะห์ถึงความรู้ 
ความสามารถ และความถนัด เพ่ือที่จะพัฒนาเด็กแต่ละคนให้เหมาะสมต่อไป 
 ๕) รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กไทย 
ได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพในทุกระดับชั้น รวมถึง 
ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ รวมถึงออกระเบียบให้โรงเรียนสามารถจัดหาอาหารกลางวัน 
ให้นักเรียนเองได้  
 ๖) รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณโดยค านึงถึงการบริหารจัดการทั้งด้านคุณภาพ
และปริมาณ ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แต่ละพ้ืนที่การศึกษาให้สามารถใช้ดุลพินิจในการ 
บริหารจัดการและพิจารณาก าหนดขนาดของโรงเรียน จ านวนบุคลากรครู อาจารย์ และอาคารได้
ตามความเหมาะสม 
 ๗) รัฐบาลควรด าเนินการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ดังนี้  

๗.๑) เพ่ิมงบอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ซึ่งปัจจุบันได้รับจัดสรรจ านวน ๒๑ บาท (ยี่สิบเอ็ดบาท) ต่อคนต่อวัน เป็นจ านวน ๒๕ บาท  
(ยี่สิบห้าบาท) ต่อคนต่อวัน  

๗.๒) เพ่ิมงบอุดหนุนรายหัวส าหรับนักเรียนระดับอนุบาลและระดับ
ประถมศึกษา เป็นจ านวนประมาณ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาท) ต่อคน 
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๗.๓) คืนอัตราครูธุรการ และนักการภารโรง ให้แก่โรงเรียน  
๗.๔) จัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างบ้านพักครูและค่าอินเทอร์เน็ต

ให้แก่โรงเรียน 
๗.๕) รัฐบาลควรมีมาตรการช่วยเหลือปัญหาหนี้สินครู 
๗.๖) รัฐบาลควรให้เด็กพิการเรียนรวมกบัเด็กปกต ิโดยให้ไดร้ับการเรยีน 

การสอนและดูแลจากครูเฉพาะทาง 
๗.๗) รัฐบาลควรมีมาตรการช่วยค่าครองชีพ จัดหาอุปกรณ์การเรียน 

และอุปกรณ์เทคโนโลยีส าหรับการเรียนให้แก่เด็กยากจนพิเศษ 
๗.๘) รัฐบาลควรให้ความส าคัญเป็นพิเศษแก่เด็กนักเรียนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากเด็กนักเรียนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่
จะมาจากครอบครัวที่มีปัญหา โดยอาจจัดท าโครงการอาหารกลางวันฟรี และควรให้เด็กกลุ่มนี้ 
ได้มีโอกาสเรียนต่อในโรงเรียนมัธยมใกล้บ้าน  

๘) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 

๘.๑) เนื่องจากการเรียนรู้ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป จึงควรยกระดับ
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ให้เป็นกรมการส่งเสริม
การเรียนรู้ เพ่ือให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริม 
การเรียนรู้ทุกช่วงวัย  

๘.๒) ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) ไม่มีสถานที่ปฏิบัติงานเพียงพอ บุคลากรที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นเพียงพนักงานราชการ 
และพนักงานจ้างเหมา ขาดขวัญและก าลังใจ ขาดความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพราชการ 
ดังนั้น จึงควรยกระดับให้เป็นสถานศึกษาเพื่อให้มีอ านาจในการบริหารจัดการ 
 ๙) ตามรายงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาระบุว่า  
เด็กวัยเรียนอายุ ๓ ปี ถึง ๑๗ ปี จ านวนประมาณ ๖๗๐,๐๐๐ คน อยู่นอกระบบการศึกษา  
เพราะมีฐานะยากจน ด้อยโอกาสทางสังคม พิการ และปัญหาครอบครัว ทั้งนี้ รัฐบาลจัดสรร
งบประมาณให้แก่นักเรียนเหล่านี้ เพียงร้อยละ ๐.๕ ของงบประมาณด้านการศึกษาทั้งหมด  
ซึ่งท าให้นักเรียนได้รับเงินอุดหนุนเฉลี่ยคนละ ๕ บาท (ห้าบาท) เท่านั้น นอกจากนี้ องค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (The United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ได้ประเมินว่า ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
จะสร้างความเสียหายแก่ระบบเศรษฐกิจไทย จ านวนประมาณ ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(สามแสนสามหมื่นล้านบาท) ต่อปี คิดเป็นร้อยละ ๓ ต่อ GDP ท าให้ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงาน
ทักษะสูงจ านวนต่ ากว่าร้อยละ ๒๐ ซึ่งโดยหลักแล้วประเทศที่จะมีรายได้ปานกลางจะต้องมีแรงงาน 
ที่มีทักษะสูงเกินกว่าร้อยละ ๕๐ 
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 นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ได้มอบหมาย 
ให้คณะอนุกรรมาธิการศึกษาปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของประเทศไทย และพบว่า  
มีความเหลื่อมล้ าหลายประการ เช่น ครูไม่ครบชั้นเรียนและสอนไม่ตรงวิชาเอก โรงเรียนขนาดเล็ก  
ไม่มีผู้บริหารโรงเรียน นักเรียนในโรงเรียนของรัฐมีความพร้อมแตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียน 
โรงเรียนของรัฐในระบบกับโรงเรียนของรัฐนอกระบบมีความเหลื่อมล้ าแทบทุกด้าน การได้รับ 
เงินอุดหนุนรายหัวในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย มีความแตกต่างกัน รายได้ของผู้ปกครองมีความเหลื่อมล้ ากันมาก และโรงเรียน 
ของรัฐและเอกชนมีความแตกต่างกันมากในเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความไม่พร้อม
ในห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ และมีความเหลื่อมล้ าด้านการบริหารจัดการและงบประมาณ  
ของโรงเรียน ซึ่งแม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้จัดท าโครงการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
อย่างต่อเนื่องจ านวนหลายโครงการ เช่น โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการอาหารกลางวัน 
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี และมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) แล้วก็ตาม 
แต่หากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้ว ก็จะท าให้การจัดการศึกษาของประเทศไทยยังคงไม่มีคุณภาพ 
และไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาลงได้อย่างแท้จริง 
 ๑๐) รัฐบาลควรพัฒนาการอาชีวศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เพราะนักเรียนสายอาชีวศึกษาจะเป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมของประเทศ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

๑๐.๑) จัดการศึกษาในระบบทวภิาคี โดยร่วมมือกับสถานประกอบการ  
เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะและเกิดประโยชน์กับสถานประกอบการ  

๑๐.๒) สนับสนุนการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็ก 
และกระจายงบประมาณให้แก่สถานศึกษาขนาดเล็กได้พัฒนาตนเอง 

๑๐.๓) กระจายอ านาจให้สถาบันการอาชีวศึกษาทั้ ง ๒๓ แห่ง  
ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยรับงบประมาณได้  

๑๐.๔) จัดสรรงบประมาณเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่ครูอัตราจ้าง 
เพื่อเป็นขวัญและก าลังใจในการท างาน 

๑๐.๕) ให้ความส าคัญกับการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 
๑๐.๖) การเรียนสายอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพควรมีความเชื่อมโยง 

กับภาคธุรกิจ หรือใช้ศักยภาพที่มีอยู่ของเอกชนในการจัดการศึกษา  
๑๑) กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายมุ่งเน้นการส่งเสริมการเรียนอาชีวะ

ศึกษาหรือสายอาชีพโดยได้จัดท าโครงการอาชีวะอยู่ประจ า เรียนฟรี มีอาชีพ  เพ่ือเป็นการสร้าง
โอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในกลุ่มที่ตกหล่นจากระบบการศึกษา และกลุ่มที่ขาดโอกาส 
ทางการศึกษาและยากจน ตลอดจนอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล ซึ่งเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์และคุ้มค่า 
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กับการใช้งบประมาณ อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาให้นักเรียนได้รับสวัสดิการแรงงานและการคุ้มครอง
ความปลอดภัยให้เหมาะสมด้วย 

๑๒) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีข้อสังเกตเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบล ดังนี้ 

๑๒.๑) การจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท าโรงเรยีนคุณภาพประจ าต าบล 
ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า “รัฐต้อง
ด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา 
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” เพราะรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดท าโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล หรือ ๑ ต าบล ๑ โรงเรียนคุณภาพเท่านั้น  

นอกจากนี้ งบประมาณส่วนใหญ่ที่โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล
ได้รับการจัดสรรเป็นงบลงทุนคุรุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งกอ่สร้าง แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลจัดสรรงบประมาณ
ไม่มีความเหมาะสมและไม่มีระบบการบริหารจัดการ เช่น เมื่อต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  
และบุคลากรครูว่าง ก็ไม่จัดสรรบุคลากรมาบรรจุซึ่งส่งผลท าให้การศึกษาของนักเรียนไม่ได้คุณภาพ 

๑๒.๒) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลท าให้โรงเรียน
ขนาดเล็กขาดศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้  อาจพิจารณาแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
โดยให้มีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเข้ากับโรงเรียนขนาดใหญ่  

๑๒.๓) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบลที่มีจ านวนนักเรียนน้อย 
อาจเข้าเกณฑ์ถูกยุบโดยการควบรวมโรงเรียน 

๑๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีข้อสังเกตเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้ 
๑๓.๑)  โรงเรียนขนาดเล็กมักมีปัญหาการขาดแคลนต าแหน่ง

ผู้อ านวยการโรงเรียนและบุคลากรครู ขาดงบประมาณในการพัฒนาการศึกษา ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา 
ของนักเรียน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน ซึ่งในที่สุดเด็กเหล่านี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
เป็นแรงงานค่าแรงต่ า กลายเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาที่มาจากวงจรของความยากจน
ที่ไม่จบสิ้น ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการต้องบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูให้เหมาะสมกับปริมาณ
นักเรียนในทุกระดับการศึกษาเพ่ือลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านการศึกษาและควรจัดท าแผน  
การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

๑๓.๒) การที่กระทรวงศึกษาธิการไม่บรรจุผู้บริหารให้แก่โรงเรียน
ขนาดเล็กรวมถึงยุบโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูและลดภาระด้านงบประมาณ  
เป็นการด าเนินการที่เหมาะสมแล้วหรือไม่ 

(๑๙) ร่างมาตรา ๒๕ กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในก ากับ 
๑) เหตุใดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง  

ทั้ง ๆ ที่ ปัจจุบันประเทศไทยต้องแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
และเตรียมพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดใหม่ เช่น โรคฝีดาษวานร 
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๒) เหตุใดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นจ านวนมาก ทั้ง ๆ ที่ ประเทศไทยก าลัง
เตรียมการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เป็นโรคประจ าถิ่น เพื่อให้ประชาชนกลับเข้าสู่
วิถีชีวิตตามปกติและไม่จ าเป็นต้องใช้การท างานระบบออนไลน์แล้ว  

๓) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลประชาชนตั้งแต่วัยแรกเกิด 
ปฐมวัย วัยเรียน จนถึงวัยท างานและผู้สูงอายุ ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ งบประมาณส่วนใหญ่จะใช้ส าหรับ
การอบรมสัมมนา การจัดประชุม การก่อสร้างอาคาร และค่าใช้จ่ายของบุคลากร 

๔) กระทรวงสาธารณสุขควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ เช่น ค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) และควรเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากร
ด่านหน้า   

๕) รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ 
ที่จ าเป็นในการรักษาและบริการประชาชนและสนับสนุนให้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการรักษาพยาบาล 
เพื่อให้บริการประชาชนฟอกไตฟรีและโครงการบัตรทอง ๓๐ บาทรักษาทุกโรค 

๖) การก่อสร้างโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพกระจุกตัวอยู่เพียง 
บางจังหวัด อีกทั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวนหลายแห่งไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ  

๗) ปัญหาการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
อันเนื่องมาจากขาดงบประมาณในการบริหารจัดการส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้บริการเกิดความไม่เชื่อมั่น 
ในระบบสาธารณสุขชุมชน 

๘) กรมควบคุมโรคได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการควบคุม
โรคระบาดใหม่ เช่น โรคฝีดาษวานร ที่อาจมีการแพร่ระบาดรุนแรงเหมือนการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

๙) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เพราะไม่สามารถ
จัดหารถพยาบาลส าหรับรับส่งผู้ป่วยได้เพยีงพอกับความต้องการ 

๑๐) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขได้รับการจัดสรรงบบุคลากรเพ่ิมขึ้น 
แทนที่จะเป็นงบประมาณส าหรับด าเนินงานสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ 
ด้านสาธารณสุข เช่น งานวิจัยระบบสมุนไพรไทยที่สามารถใช้รักษาโรคได้ 

๑๑) รัฐบาลควรทบทวนการจัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพ่ือให้สามารถน างบประมาณมาช่วยเหลือประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
และทั่วถึงมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาหน่วยงานดังกล่าวไม่สามารถให้บริการ อ านวยความสะดวก  
และจัดยาที่เหมาะสมให้แก่ประชาชนที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้อย่างเหมาะสม   
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๑๒) การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ไปยังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เป็นการด าเนินการตามพระราชบัญญตัิ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
ซึ่งเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับปัจจุบันได้มีการออกประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอน
ภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ท าให้มีบุคลากรทางการแพทย์
จ านวนมากขอโอนย้ายไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แต่ยังไม่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ บุคลากร
ทางการแพทย์ที่ขอโอนย้ายดังกล่าวมีข้อเรียกร้องให้มีการปรับเปลี่ยนงบบุคลากรจากต้นสังกัดเดิม
ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับโอน และขอให้ส านักงบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไป 
ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ฉบับดังกล่าว ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.)  ที่ได้มีการถ่ายโอนบุคลากร 
ทางการแพทย์เรียบร้อยแล้วมีข้อเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปให้ครบถ้วน 
ตามจ านวนที่ควรได้รับ  

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผ่านมาการจัดสรรเงินอุดหนุนดงักล่าวไม่เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรร 
เงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพราะโรงพยาบาล 
ขนาดเล็ก จะต้องได้รับเงินอุดหนุนจ านวนประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาท) โรงพยาบาล
ขนาดกลางจะต้องได้รับเงินอุดหนุนจ านวนประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)  
และโรงพยาบาลขนาดใหญ่จะต้องได้รับเงินอุดหนุนจ านวนประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท)  
แต่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โรงพยาบาลขนาดเล็กได้รับเงินอุดหนุนจ านวนประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
(สี่แสนบาท) โรงพยาบาลขนาดกลางได้รับเงินอุดหนุนจ านวนประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสน 
ห้าหมื่นบาท) และโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้รับเงินอุดหนุนจ านวนประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านบาท)  

(๒๐) ร่างมาตรา ๒๗ ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง  
หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 

๑) การจัดสรรงบประมาณตามร่างมาตรานี้ ไม่มีการวิเคราะห์ปัญหา 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้แก่ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ 
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๓) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๓.๑) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้แก่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

เป็นงบบุคลากรหรืองบเงินเดือนประมาณร้อยละ ๗๐ และเป็นงบลงทุนค่าคุรุภัณฑ์ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง เช่น สร้างอาคารที่พัก และอาคารส านักงาน ประมาณร้อยละ ๒๐ ส่วนที่เหลือ 
เป็นงบประมาณส าหรับให้บริการประชาชน การบังคับใช้กฎหมาย และการปฏิรูปต ารวจ ประมาณ
ร้อยละ ๑๐ เท่านั้น  

๓.๒) ต าแหน่งต ารวจท่องเที่ยว ต ารวจป่าไม้  และต ารวจรถไฟ  
ไม่มีความจ าเป็นเพราะมีภารกิจซ้ าซ้อนกับต ารวจภูธร  

ส าหรับต ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เป็นต ารวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
เพ่ือเป็นก าลังเสริมแทนการใช้ก าลังทหารในการรักษาความสงบตามพ้ืนที่ชายแดน มีหน้าที่
ปราบปรามยาเสพติดที่เข้ามาในประเทศไทย แต่ในปัจจุบันพ้ืนที่ชายแดนก็มีบริบทที่แตกต่าง 
จากที่ผ่านมาโดยสิ้นเชิง โดย ตชด. ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูสอนหนังสือเด็กและเยาวชน แต่ในปัจจุบัน
ที่การศึกษาทางไกลมีประสิทธิภาพ การคมนาคมและการขนส่งเข้าไปถึงพ้ืนที่ชนบทแล้ว ก็ควรปรับลด
งบประมาณของ ตชด. เพ่ือน าไปใช้สนับสนุนภารกิจหลักอย่างอื่นของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๓.๓) รัฐบาลควรทบทวนค าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ท่ี ๗/๒๕๕๙ เรื่อง การก าหนดต าแหน่งของข้าราชการต ารวจซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการสอบสวน  

(๒๑) ร่างมาตรา ๒๘ จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
๑) รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้น 

ไม่ใชต่ัดงบประมาณเหมือนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ 
๒) รัฐบาลควรมีการทบทวนการจัดจังหวัดและกลุ่มจังหวัดใหม่ เช่น  

จัดให้จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูลอยู่ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเดียวกัน  
เพราะมีลักษณะพื้นที่เหมาะกับการด าเนินธุรกิจคล้ายกัน 

๓) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
เพ่ือใช้ด าเนินโครงการในลักษณะที่มีความซ้ าซ้อนกัน เช่น โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

(๒๒) ร่างมาตรา ๒๙ รัฐวิสาหกิจ 
๑) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ให้แก่รัฐวิสาหกิจเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณที่แล้ว เ พ่ือเป็นการช าระหนี้ที่รัฐบาลยืมมาใช้   
ส่วนงบประมาณที่เหลือจะเป็นงบประมาณรายจ่ายส าหรับงานบริการสาธารณะหรือใช้ในการลงทุน 
เช่น จัดสรรงบประมาณให้แก่การรถไฟแห่งประเทศไทย เพ่ือช าระหนี้เงินกู้โครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ 
ช าระหนี้ในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายต่าง ๆ และเป็นงบอุดหนุนค่าบริการรถไฟ จัดสรรงบประมาณ
ให้แก่ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเพ่ือชดเชยกรณีที่รัฐบาลใช้เงินของธนาคาร 
 



๕๐ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ดังกล่าวไปในโครงการประกันรายได้เกษตรกรและโครงการจ าน าผลผลิตทางการเกษตร และจัดสรร
งบประมาณให้แก่ธนาคารออมสิน เพ่ือชดเชยต้นทุนเงินและภาระดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ า SMEs 
ชดเชยหนี้สาธารณะ (NPL) ที่เกิดจากโครงการสินเชื่อรายย่อยเพ่ือใช้จ่ายฉุกเฉินในสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

๒) เนื่องจากการเคหะแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นจ านวนมาก แต่กลับไม่สามารถท าให้ประชาชนผู้มีรายไดน้อ้ย
มีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานในราคาย่อมเยาว์ อีกทั้งการใช้จ่ายงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารก็ขาดประสิทธิภาพเพราะไม่สามารถบรรเทาความเดือดร้อนหรือดูแลคุณภาพความเป็นอยู่
ของประชาชนได้ ดังนั้น จึงควรมีการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว  
เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐาน  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้อยู่ ในสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสม พร้อมด้วยสาธารณูปโภคที่จ าเป็น 
ต่อการด ารงชีวิตอย่างแท้จริง 

๓) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน เป็นโครงการพัฒนา 
ระบบรางระดับชาติตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔) มีการลงนามในสัญญาตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๖๒ โดยเป็นการร่วมลงทุนระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กับ บริษัท รถไฟความเร็วสูง
สายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จ ากัด แต่ปัจจุบัน ยังไม่ได้เริ่มด าเนินการก่อสร้างแต่ประการใด 
และมีการพยายามแก้ไขสัญญาเพ่ือเอื้อประโยชน์ให้แก่ภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญา เช่น ในสัญญา
ก าหนดให้ภาคเอกชนต้องจ่ายเงินงวดแรกให้แก่ภาครัฐทันทีที่มีการลงนามในสัญญา แต่ภาคเอกชน 
ขอแบ่งจ่ายเป็น ๗ งวด เพ่ือลดต้นทุนจากการกู้เงินมาจ่ายให้แก่ภาครัฐ นอกจากนี้ ภาคเอกชน 
ยังอ้างว่าเหตุที่ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้เป็นเพราะภาครัฐยังส่งมอบพ้ืนที่การก่อสร้าง  
ให้ไม่ครบร้อยละ ๑๐๐ อันเป็นการแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่สามารถน างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
มาใช้ประโยชน์ให้เกิดแก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง 

(๒๓) ร่างมาตรา ๓๑ หน่วยงานของศาล 

- ไม่ควรให้ผู้พิพากษาเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ ที่มีลักษณะ 
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ฝึกอบรม (Connection) รวมถึงหลักสูตรภายในซึ่งมีระยะเวลา
การศึกษาหลักสูตรละ ๑ เดือน กับวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) เพราะเป็นการสิ้นเปลือง
งบประมาณ อีกทั้งประสบการณ์ส่วนใหญ่จะได้จากการท างานอยู่แล้ว 

 

 

 



๕๑ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๒๔) ร่างมาตรา ๓๒ หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 
-  ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้บุคคลทุกกลุ่มโดยเฉพาะนักโทษในเรือนจ าและผู้ป่วยติดเตียงให้สามารถไปใช้สิทธิออกเสียง
เลือกตั้งได้ และควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสังเกตการณ์เลือกตั้ง 
ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรเครือข่ายสังเกตการณ์เลือกตั้งเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งให้แก่
ประชาชนด้วย 

(๒๕) ร่างมาตรา ๓๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๑) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ว ทั้งนี้ การที่กรุงเทพมหานครได้รับ
การจัดสรรงบประมาณให้มากที่สุดเพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขนาดใหญ่
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีวิธีการใช้งบประมาณที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องผ่านการพิจารณา
จากสภาท้องถิ่นก่อนด้วย 
 ๒) รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น  
เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องท าภารกิจของทุกกระทรวง และมีความยืดหยุ่นในการใช้
งบประมาณ เนื่องจากสามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณด้านอื่นมาใช้เ พ่ือแก้ไขปัญหา 
ความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างเร่งด่วน และหากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้ประเทศมีความเจริญตามไปด้วย 
 ๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  
รัฐบาลควรให้การดูแลท้องถิ่นโดยการกระจายงบประมาณให้แก่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึง เหมาะสม เพียงพอ  
และเป็นธรรม ทั้งนี้ ที่ผ่านมาพบว่าสถานที่ส าคัญ ๆ ซึ่งอยู่ในการดูแลของท้องถิ่นหลายแห่งถูกละเลย  
ไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง หรือไม่มีการซ่อมบ ารุง เหตุผลส่วนหนึ่งมาจากการขาดงบประมาณ 
 ๔) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลักษณะ
ที่เรียกว่า งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ท าให้ผู้น าท้องถิ่นต้องใช้ความสัมพันธ์ทางการเมืองเพ่ือของบประมาณ  
ซึ่งหากผู้น าท้องถิ่นใดไม่รู้จักนักการเมืองก็จะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณซึ่งไม่เป็นธรรม ดังนั้น 
รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้ในลักษณะของงบอุดหนุนทั่วไป เพ่ือป้องกันการใช้ความสัมพันธ์
ทางการเมือง และพิจารณาจากความจ าเป็นของแต่ละพ้ืนที่ 
 ๕) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประมาณร้อยละ ๒๙.๕ ของรายได้สุทธิของรัฐบาล ส าหรับ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ รัฐบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ประมาณร้อยละ ๒๙.๖  
ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ ๐.๑ ซึ่งถือว่าเพ่ิมขึ้นน้อยมาก ทั้งนี้ รัฐบาลควรจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัดโดยใช้เขตพ้ืนที่ การเก็บภาษีและจ านวน
ประชากรมาเป็นตัวชี้ วัด  โดยต้องไม่น้อยกว่าประมาณร้อยละ ๓๕ ซึ่ งจะสอดคล้องกับ
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พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ (๔) ซึ่งบัญญัติไว้ดังนี้ 
 “มาตรา ๓๐ แผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้ด าเนินการดังนี้ 
    ฯลฯ     ฯลฯ 
 (๔) ก าหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายได้อื่นให้แก ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเ พ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เป็นต้นไป ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาล  
ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า และโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้เพิ่มขึ้น
คิดเป็นสัดส่วนต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบห้า โดยการจัดสรร
สัดส่วนที่เป็นธรรมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และค านึงถึงรายได้ขององค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นนั้นด้วย 
 การเพ่ิมสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อรายได้สุทธิ 
ของรัฐบาลตามวรรคหนึ่งให้เพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาที่เหมาะสมแก่การพัฒนาให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินกิจการบริการสาธารณะได้ด้วยตนเอง และให้เป็นไปตามภารกิจ  
ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถ่ายโอนเพ่ิมขึ้นภายหลังปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
เป็นต้นไป แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใดเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 
เงินอุดหนุนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
    ฯลฯ     ฯลฯ” 

ดังนั้น รัฐบาลต้องกระจายอ านาจ โดยเฉพาะกระจายเงินงบประมาณไปสู่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นธรรม เช่น หากมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ๗๖ จังหวัด  
ในประเทศไทย ไม่ว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจ านวนเท่าใดควรที่จะแบ่งออกเป็น ๔ ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ร้อยละ ๓๐ หารเท่ากันหมดทั้ง ๗๖ จังหวัด ส่วนที่ ๒ ร้อยละ ๓๐ โดยพิจารณาว่า
จังหวัดใดมีประชากรมากก็ควรที่จะได้รับงบประมาณมาก จังหวัดใดที่มีจ านวนประชากรน้อย 
ก็ควรจะลดลงตามล าดับ ส่วนที่ ๓ ร้อยละ ๓๐ โดยพิจารณาตามแหล่งก าเนิดภาษี คือ จังหวัดใด 
ที่เก็บภาษีมาได้มากก็ควรที่จะจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดนั้นมาก และส่วนที่ ๔ ร้อยละ ๑๐  
โดยจังหวัดใดที่มีพ้ืนที่มากก็ควรที่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณมาก จังหวัดใดที่มีพ้ืนที่น้อย 
ก็ควรที่จะได้งบประมาณน้อย 
 ๖) แต่ ในขณะเดียวกัน ก็มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย 
แสดงความคิดเห็นว่า การจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มพ้ืนที่  ไม่ได้สะท้อนถึงการกระจาย 
การจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใด ควรใช้เกณฑ์แบ่งตามรายได้มากกว่า ทั้งนี้ หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดมีรายได้มาก ก็ควรจะได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่า เพ่ือเป็นการลด  
ความเหลื่อมล้ า นอกจากนี้ รัฐบาลต้องน าเงินกู้มาค านวณรวมเป็นรายได้สุทธิเพ่ือค านวณจัดสรร
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย เช่น กรณีกู้เงินเพื่อน ามาใช้แก้ปัญหาสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างไรก็ดี การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นแบบกระจุกตัว  
ท าให้เกิดปัญหารวยกระจุกจนกระจาย ไม่สามารถลดความเหลื่อมล้ าได้ เนื่องจากยิ่งเป็นจังหวัด 
ท่ีมีรายได้มากจะยิ่งได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนต่อหัวสูงกว่าจังหวัดที่มีรายได้น้อย การได้รับ 
เงินอุดหนุนจ านวนน้อยจะยิ่งท าให้เกิดความเหลื่อมล้ ามากขึ้น 
 ๗) การจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบลงทุน จะท าให้เกิดการกระจาย
ความเจริญไปยังต่างจังหวัดได้ แต่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้จัดสรรงบลงทุนกระจุกตัวอยู่ที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นจังหวัดท่ีได้รับงบลงทุนสูงกว่าจังหวัดอื่น ๆ ประมาณ ๕ เท่า ถึง ๖ เท่า  
ส่วนงบลงทุนที่กระจายตัวอยู่ในต่างจังหวัด จะได้รับผ่านกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพ่ือซ่อมบ ารุงรักษาถนน และพัฒนาระบบชลประทาน นอกจากนี้ ส านักงบประมาณ
ของรัฐสภาได้ศึกษาวิเคราะห์งบประมาณและความเหลื่อมล้ าเชิงพ้ืนที่ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีศึกษางบกระทรวงแยกตามจังหวัดและงบลงพ้ืนที่จังหวัดแยกตามกระทรวง๕ 
พบว่า มีการกระจุกตัวของงบกระทรวงอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ร้อยละ ๖๘ และกระจายไปยัง  
๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ ร้อยละ ๓๒ ซึ่งถือเป็นการจัดสรรงบประมาณแบบรัฐรวมศูนย์  

ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ าได้นั้น 
จะต้องเป็นแบบรัฐกระจายศูนย์ โดยการกระจายและถ่ายโอนบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น โรงพยาบาล โรงเรียน ต ารวจ การบรรเทาสาธารณภัย 
การพัฒนาสาธารณูปโภค การจัดเก็บขยะ และถนน นอกจากนี้ จะต้องมีการจัดสรรเงินอุดหนุน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้วิธีการค านวณแบบประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศต้นแบบ
การกระจายอ านาจที่ดี กล่าวคือ น างบประมาณที่ต้องใช้ ในการให้บริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน 
แก่ประชาชนตามจ านวนประชากร (ค่าใช้จ่ายต่อหัวคูณด้วยจ านวนประชากร) ลบด้วยรายได้ 
ที่ท้องถิ่นจัดเก็บได้ จ านวนที่คงเหลือคือจ านวนงบประมาณที่รัฐต้องจัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะท าให้จังหวัดที่มีรายได้มากได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวนน้อยลง  
ส่วนจังหวัดที่มีรายได้น้อยก็จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวนมากขึ้น 

๘) รัฐบาลควรปรับเปลี่ยนรูปแบบในการจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างบทบาทให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและสามารถหารายได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องจัดสรรเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ รัฐบาลสามารถด าเนินการโดยการกระจายภารกิจ 

                                                 
๕ การวิเคราะห์งบประมาณและความเหลื่อมล้ าเชิงพื้นที่ ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ : งบกระทรวงแยกตามจังหวัด 

และงบลงพื้นที่จังหวัดแยกตามกระทรวง 
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ของกระทรวงบางส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการและแก้ปัญหาให้แก่
ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบเองได้ เช่น ปัญหาที่ดินท ากิน ปัญหารายได้ต่ า ปัญหาราคาพืชผล 
ทางการเกษตรตกต่ า และปัญหาด้านการจัดการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณแบบใหม่ดังกล่าวแล้ว ก็จะต้องมีการติดตามประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือให้ทราบว่า  ได้น างบประมาณดังกล่าวไปก่อให้เกิดการลงทุนและพัฒนา  
รวมทั้งแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้หรือไม่ อย่างไร 

๙) รัฐบาลไม่ควรดึงอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับไปไว้ที่
ส่วนกลาง เช่น การแบ่งอ านาจการบริหารงานบุคคลของท้องถิ่นมาไว้ที่ส่วนกลาง ทั้งนี้ การกระจาย
อ านาจไปสู่ท้องถิ่นนั้นมีข้อดี ๓ ประการ กล่าวคือ ไม่มีบุคคลใดที่จะรู้ปัญหาของท้องถิ่น 
ได้ดีกว่านักการเมืองที่มาจากท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ไม่มีบุคคลใดที่จะรู้วิธีการแก้ปัญหาให้แก่
ท้องถิ่นได้ดีไปกว่าผู้บริหารท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นจะเอาใจใส่ประชาชนที่อยู่ในท้องถิ่นของตน 
เพราะจะต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นในวาระต่อไป หากผู้บริหาร
ท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นที่ประทับใจของประชาชนหรือปฏิบัติงานไม่ดีก็จะไม่ได้รับคะแนนเสียง
จากประชาชนในท้องถิ่นอีก 

๑๐) รัฐบาลประมาณการรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูงเกินจริง 
จนท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนร้อยละ ๑๓  
และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีงบประมาณของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดสรรงบประมาณภายใต้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ เบี้ยผู้ติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) 
ค่าอาหารกลางวันนักเรียน และค่านมโรงเรียน ซึ่งเมื่อหักเงินอุดหนุนจ านวนนี้แล้ว จะท าให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นคงเหลือรายได้ต่อรายได้สุทธิของรัฐบาลไม่ถึงร้อยละ ๒๕ ตามที่กฎหมายก าหนด 

๑๑) ที่ผ่านมารัฐบาลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าเงินสะสม 
ของตนเองไปช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จนท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่มีงบประมาณ
เหลือจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ 

๑๒) กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ก่อหนี้
ผูกพันไม่ทัน หรือก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่จ่ายเงินไม่ทัน หรือมีเงินเหลือจ่าย ก็ควรให้เงินงบประมาณ
ดังกล่าวตกเป็นเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ได้รับเงินอุดหนุน ไม่ควรเรียกเงิน
ดังกล่าวคืน  

๑๓) แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว  
แต่เมื่อจะไปด าเนินการตามภารกิจกลับต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน  
ซึ่งหากไม่ได้รับอนุญาตก็จะไม่สามารถด าเนินการได้ ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรรดังกล่าวได้ 
 ๑๔) การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมี 
การบูรณาการร่วมกัน เพราะจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่มากขึ้น 
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 (๒๖) ร่างมาตรา ๓๗ แผนงานบูรณาการ 
  ๑) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 ๑.๑) รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณส าหรับแผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องประมาณ ๑๐ ปี แต่การขับเคลื่อน 
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนบูรณาการดังกล่าวยังคงไม่มีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้  ยัง เป็นการจัดสรรงบประมาณแบบกระจุกตัวที่ส่ วนกลางและแบบรวมศูนย์   
ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าของประชาชนแต่ละพื้นที่อีกด้วย 

๑.๒) รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณส าหรับแผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ๑) งบประมาณส าหรับ
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๒) งบประมาณ 
ของกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้ งนี้   
ตลอดระยะเวลาเกือบ ๒๐ ปีที่ผ่านมา จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับงบประมาณส าหรับด าเนิน
โครงการต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก แต่ก็ไม่สามารถด าเนินการให้ส าเร็จได้ เช่น การน าสายไฟฟ้าลงดิน 
นอกจากนี้ การจัดท าโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากปีงบประมาณ 
ที่ผ่านมา เพียงแต่เปลี่ยนชื่อโครงการเท่านั้น เช่น โครงการจัดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือสันติสุข  
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กเ็ปลี่ยนชื่อเป็นโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนที่  

๑.๓) รัฐบาลไม่ควรมอบหมายให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าโครงการเพ่ือการส่งเสริมบทบาทสตรี  
เด็ก และเยาวชน เพ่ือร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้  แต่ควรมอบหมายให้ศูนย์อ านวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศอ.บต.) หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
เป็นผู้ด าเนินโครงการดังกล่าวแทนเพราะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชน มากกว่า 
กอ.รมน. นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการสตรี 
และสถาบันครอบครัว กม็ีงบประมาณส าหรับด าเนินโครงการเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้ว 

๑.๔) รัฐบาลควรให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและร่วมวางแผน 
การจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ตามบริบท 
ที่เหมาะสมต่อไป 

๑.๕) รัฐบาลยังคงจัดสรรงบประมาณของแผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้นในเรื่องความมั่นคงเพื่อลดความรุนแรงในพื้นที่
แบบเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ท าให้ปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับการแก้ไข
แต่อย่างใด ทั้งที่มีงบประมาณตามแผนงานบูรณาการและงบปกติจัดสรรไปเป็นจ านวนมาก  
แสดงให้เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไม่ตรงตามความต้องการหรือความเดือดร้อน  
ของประชาชนในพ้ืนที่ 
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ทั้งนี้ การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องแก้ปัญหาสันติภาพ 
เชิงลบและเชิงบวก โดยสันติภาพเชิงลบ คือ การลดเหตุความรุนแรง และสันติภาพเชิงบวก คือ  
การลดความเหลื่อมล้ าและให้ความเป็นธรรมทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมให้ แก่ประชาชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๑.๖) งบประมาณด้านงานข่าวกรองในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
มีหน่วยงานที่รับผิดชอบจ านวน ๖ หน่วยงาน ซึ่งงานข่าวกรองถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงประสิทธิภาพ 
ในการท างานมาโดยตลอด แต่ยังคงได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนมาก ดังนั้น ควรน างบประมาณ
ในส่วนนี้ไปช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่มากกว่า เพราะประชาชนจ านวนมาก
ไม่มีงานท าและเกษตรกรมีรายได้น้อย ท าให้ต้องไปท างานต่างจังหวัด รัฐบาลควรค านึงถึง 
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 

๑.๗) ที่ผ่านมามีการจัดงานส่งเสริมอัตลักษณ์การแต่งกายชุดมลายู 
โดยเป็นการรวมตัวของเยาวชนในพ้ืนที่ เพ่ือต้องการฟ้ืนฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน  
ซึ่งหากรัฐบาลตระหนกัและเข้าใจถึงแก่นแท้ของความเป็นชาติพันธุ์มลายู อาจท าให้ไม่ต้องตั้งงบประมาณ
มาใช้เพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนี้ ในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ควรจะมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาชี้แจงถึงความโปร่งใสของการจัดสรรงบประมาณ 

๑.๘) การใช้จ่ายงบประมาณด้านความมั่นคงต้องมีประสิทธิภาพ 
และให้เกิดประสิทธิผลลดเงื่อนไขเหตุความรุนแรงในพ้ืนที่ส่งเสริมกระบวนการเจรจาเพ่ือสันติภาพ
แม้ปัจจุบันหน่วยงานราชการได้ให้ความส าคัญมากขึ้นเป็นล าดับแต่การเพ่ิมประสิทธิภาพในการอ านวย
ความยุติธรรมเพ่ือสร้างความไว้ เนื้อเชื่อใจที่ประชาชนมีแก่ภาครัฐต้องจัดสรรงบประมาณ 
ให้เกิดประโยชน์ตามเป้าหมายที่วางไว้ว่าจะคืนพ้ืนที่โดยยกเลิกการบังคับใช้พระราชก าหนด 
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้หมดไปจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

๒) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
๒.๑) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณส าหรับแผนงานบูรณาการเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออกน้อยกว่าการจัดสรรงบประมาณให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ซึ่งถือว่าเป็นการละเลยไม่ให้ความส าคัญกับผู้ประกอบการรายย่อยในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกและจัดสรรงบประมาณไม่เป็นธรรม 

๒.๒) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณส าหรับแผนงานบูรณาการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณที่แล้ว เป็นจ านวนมาก เพ่ือใช้ส าหรับจัดหาที่ดิน 
และผู้ประกอบการภาคเอกชนที่จะมาร่วมลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษดังกล่าว ตลอดจนอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งไม่มีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก
เพราะตั้งงบประมาณไว้สูงเกินความจ าเป็น 
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๒.๓) การจัดท าผังของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไม่ได้รับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชน มีการน าพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการท าเกษตรกรรมไปตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

๒.๔) กลุ่มศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
(EEC Watch) ได้คัดค้านโครงการต่าง ๆ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แต่รัฐบาลยังคงจัดสรร
งบประมาณจ านวนมากส าหรับใช้ในการด าเนินโครงการดังกล่าว 

๒.๕) การด าเนินโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด  
ระยะที่ ๓ ท าให้ชาวประมงประกอบอาชีพล าบากมากขึ้น  

๒.๖) รัฐบาลไม่ให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
เพราะจัดสรรงบประมาณเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มนายทุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๒.๗) รัฐบาลควรพิจารณาความพร้อมของพ้ืนที่และการสาธารณูปโภค 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกก่อนที่จะด าเนินการโครงการใด ๆ เพราะจะส่งผลกระทบ 
อย่างใหญ่หลวงต่อประชาชนในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว 

๓) แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 
- รัฐบาลจัดสรรงบประมาณส าหรบัแผนงานบรูณาการเตรียมความพรอ้ม

เพ่ือรองรับสังคมสูงวัยน้อยที่สุดในจ านวน ๑๑ แผนงานบูรณาการ แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้ 
ให้ความส าคัญกับผู้สูงอายุอย่างแท้จริง  

๔) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
- แม้ว่าการด าเนินงานตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ าจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานได้มากขึ้น และเกษตรกรได้รับ
ประโยชน์อย่างทั่วถึง แต่รัฐบาลกค็วรจัดท าแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่มีความสมดลุ 
กับความต้องการน้ าของแต่ละพ้ืนที่  และควรจัดสรรงบประมาณในการจัดท าคันกั้นน้ าต่าง ๆ  
ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารจัดการน้ าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งจะท าให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการปลูกปาล์มน้ ามันที่ต้องใช้น้ าเป็นจ านวนมาก  

๕) แผนงานบูรณาการป้องกนั ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด 
-  การจัดสรรงบประมาณส าหรับแผนงานบูรณาการป้องกัน 

ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ไม่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ลดลงได้  
ทั้งที่หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบมีผลการประเมินตามตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์ทุกประการ อันเป็นการแสดง 
ให้เห็นได้ว่าการประเมินไม่เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 

๖) แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
- รัฐบาลจัดสรรงบประมาณส าหรับแผนงานบูรณาการสร้างรายได้

จากการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศน้อยกว่าการจัดสรร
งบประมาณที่เกี่ยวกับความมั่นคง 
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(๒๗) ร่างมาตรา ๓๘ แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
๑) การที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณส าหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐสูงขึ้น 

เช่น เพ่ิมเงินเดือนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ก็เพ่ือดูแลทุกข์สุขของประชาชนให้ได้รับบริการที่ดี
ยามเจ็บป่วย  

๒) เมื่อรัฐบาลน าระบบเทคโนโลยีมาใช้แทนบุคลากรภาครัฐแล้ว  
เพราะเหตุใดงบประมาณรายจ่ายบุคลากรจึงมีจ านวนเพ่ิมขึ้นต่อเนื่องทุกปี แสดงให้เห็นว่ารัฐบาล 
ตั้งงบประมาณไม่ความสอดคล้องกับความเป็นจริง และไม่สอดคล้องกับนโยบายที่จะลดอัตรา
บุคลากรภาครัฐ 

(๒๘) ร่างมาตรา ๔๐ แผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
๑) รัฐได้ซ่อนหนี้สาธารณะไว้โดยการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี  

ซึ่งอาจเปิดช่องให้มีการฮั้วประมูลในอนาคต 
๒) เหตุใดรัฐบาลจึงต้องใช้วิธีการกู้เงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 

แทนที่จะน าเงินนอกงบประมาณมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
๓) ปัจจุบันประเทศไทยมีตัวชี้วัดหนี้สาธารณะ และหนี้ครัวเรือนต่อ GDP 

สูงสุดในรอบ ๑๘ ปี และการจัดเก็บรายได้ต่ ากว่าประมาณการหลายปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตร้ายแรง อย่างไรก็ดี หากรัฐบาลสามารถบริหารจัดการโดยการใช้
งบประมาณอย่างคุ้มค่าและรักษาทรัพยากรที่มคี่าที่สุดไว้ได้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณะได้ 
แต่รัฐบาลกลับไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้จนต้องไปกู้เงินมาใช้ท าให้ประชาชนทั้งประเทศ 
ต้องแบกรับหนี้สาธารณะ 

 
๒.๑.๔ คณะรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจง สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

(๑) ประเด็นเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณ ประมาณการรายได้ และการประมาณการ
เศรษฐกิจ 

๑) รัฐบาลให้ความส าคัญกบัการจัดสรรงบประมาณให้แก่ทุกหนว่ยรับงบประมาณ
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรอง และคณะรัฐมนตรี  
ซึ่งใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาตามความจ าเป็นและความเร่งด่วนมาประกอบการพิจารณา 

๒) รัฐบาลไม่ได้ปรับลดงบประมาณรายจ่ายงบลงทุน หากแต่ตั้งงบประมาณ
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความเป็นจริงตามพ้ืนที่ ท่ีมีการลงทุน โดยไม่มีการทุจริต 
แต่ประการใด 

๓) การใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางในโครงการต่าง ๆ ต้องเสนอให้
คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบก่อน ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าว  
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ และหากพบว่ามีการทุจริตก็สามารถ 
ฟ้องคดีตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปได้ 
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๔) เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ส่งผลกระทบรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย รัฐบาลต้องใช้
งบประมาณจ านวนมากเพ่ือช่วยเหลือประชาชน โดยการมีนโยบายต่าง ๆ ท่ีค านึงถึงการสร้าง 
ความสมดุลทั้งมิติด้านสุขภาพและมิติทางเศรษฐกิจมาโดยตลอด ทั้งนี้ งบประมาณที่รัฐบาล 
น ามาใช้นั้นมาจากหลายแหล่ง เช่น งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เงินกู้ เงินจากรัฐวิสาหกิจ รวมถึง
เงินนอกงบประมาณ โดยโครงการลงทุนที่ไม่ปรากฏในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจะเป็น 
การลงทุนร่วมกับภาคเอกชน และมีความก้าวหน้าของโครงการตามล าดับ อย่างไรก็ดี ในช่วงที่  
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้หนี้สาธารณะเพ่ิมสูงขึ้น 
เพราะรัฐบาลต้องกู้เงินมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์ดังกล่าว แต่ก็ยังอยู่ในกรอบวินัยการการเงินการคลังและยังคงระดับความเชื่อมั่น
ทางการเงินของประเทศ 

๕) รัฐบาลได้ด าเนินการในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนมีอนาคตที่ดีขึ้น  
เช่น ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน โดยออกมาตรการช่วยเหลือเพ่ือซื้อก๊าซหุงต้ม มาตรการ
ช่วยเหลือค่าน้ ามันให้แก่ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์รับจ้าง มาตรการลดภาระค่าไฟ มาตรการตรึงราคา  
ขายปลีกน้ ามันดีเซล มาตรการลดอัตราเงินสมทบของนายจ้างและลูกจ้างในระบบประกันสังคม  
การประกันราคาข้าวและสินค้าทางการเกษตร เพราะไม่ต้องการให้เกษตรกรขาดแคลนรายได้ 
ขณะเดียวกันก็ต้องหามาตรการอื่น ๆ เพ่ือที่จะได้ไม่ต้องเพ่ิมการประกันราคาสินค้าดังกล่าว 
มากกว่านี้ นอกจากนี้ รัฐบาลยังส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจ BCG หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งจะช่วยพัฒนาและต่อยอด
ธุรกิจทางการเกษตรและผลักดันให้มีการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตรด้วยเทคโนโลยี  
และนวัตกรรม และการขยายตลาดออนไลน์ อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตร 
ทั้งระบบ รวมทั้งได้ลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public 
Private Partnership หรือ PPP) กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand 
Future Fund : TFFIF) โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง โครงการสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย - 
เชียงราย - เชียงของ โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - 
นครพนม โครงการรถไฟไทย - จีน เพื่อยกระดับระบบคมนาคมขนส่ง  

นอกจากนี้ ยังมีการด าเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วประเทศ 
เพ่ือเชื่อมโยงแต่ละภูมิภาคเข้าด้วยกัน โดยเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีถนนที่เป็นเส้นทางหลักระยะทาง
ประมาณ ๔,๒๗๑ กิโลเมตร และในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ิมขึ้นเป็นระยะทางประมาณ ๑๑,๕๘๓ กิโลเมตร  
โดยมีการสร้างมอเตอร์เวย์ (Motorway) เพ่ิมอีก ๓ เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางบางปะอิน - นครราชสีมา 
เส้นทางบางใหญ่ - กาญจนบุรี และเส้นทางพัทยา - มาบตาพุด สร้างรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลอีก ๑๐ สาย เป็นระยะทางประมาณ ๒๐๔.๙ กิโลเมตร และมีโครงการที่อยู่ระหว่าง
การพิจารณาอีก ๒ สาย ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน และรถไฟความเร็วสูง
ไทย - จีน นอกจากนี้ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ เช่น โครงการสร้างสถานีกลางบางซื่อ
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ซึ่งเป็นชุมทางรถไฟขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในอาเซียนเพ่ือเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้า 
รถไฟชานเมือง และสนามบินเข้าด้วยกัน รวมทั้งเพ่ิมปริมาณการขนส่งทางน้ า พัฒนาท่าเรือมาบตาพุด 
ท่าเรือแหลมฉบัง เปิดการเดินเรือเฟอร์รี่เส้นทางพัทยาไปยังหัวหิน โดยใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง 
ปรับปรุงสนามบินท่ัวประเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร  

ในส่วนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัล รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เทคโนโลยี ๕G ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้  ประเทศไทยเป็นประเทศแรก ๆ  
ในอาเซียนที่พร้อมเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล ท าให้การส่งผ่านข้อมูลรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาล 
ยังได้ด าเนินโครงการระบบอินเทอร์เน็ตหมู่บ้านรวมทั้งสายเคเบิ้ลใต้น้ า เพื่อรองรับให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางดิจิทัลของเอเชียในการเชื่อมต่อไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดีย 
ในอนาคต 

๖) รัฐบาลด าเนินการพัฒนาและสานต่อนโยบายเพ่ือไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ที่ได้เริ่มต้นไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีอยู่เพียง ๕ อุตสาหกรรมเป้าหมายให้มีความทันสมัย 
และน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการให้มากขึ้น รวมถึงพัฒนาฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรม
ดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐบาลได้เพ่ิมอุตสาหกรรมเป้าหมายอีก ๗ อุตสาหกรรม โดยร่วมมือกับภาคเอกชน
และก าลังได้รับความสนใจจากนักลงทุนต่างประเทศเป็นอย่างมาก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์
สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิ เล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี 
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม 
การแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย์ 
ครบวงจร ซึ่งอุตสาหกรรมดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศเป็นจ านวนมหาศาล  
อย่างไรก็ดี รัฐบาลมีความจ าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายบางฉบับเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
และเป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ รวมถึงแก้ไขมาตรการทางภาษีและให้สิทธิประโยชน์บางประการ
แก่นักลงทุนเพื่อดึงดูดให้มีการลงทุนเพ่ิมมากขึ้น 

๗) จากปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคยุโรป ประเทศต่าง ๆ เริ่มใช้นโยบาย 
ในการจ ากัดการส่งออกสินค้าประเภทอาหารและปัจจัยการผลิต เช่น ข้าวสาลี ปุ๋ยเคมี ซึ่งประเทศไทย
ต้องน ามาใช้ในการเกษตร ซึ่งแม้จะได้รับผลกระทบแต่ก็ยังสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอื่น
มาทดแทนได้ เช่น ใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ือทดแทนปุ๋ยเคมี โดยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวง 
การต่างประเทศได้เจรจากับประเทศพันธมิตรในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว เพื่อให้ได้ปุ๋ยเคมีมาใช้ 
ในฤดูกาลเพาะปลูก รวมทั้งผ่อนคลายมาตรการในการน าเข้าสินค้าจ าเป็นส าหรับการผลิตอาหารสัตว์ 
จากประเทศอื่น เพ่ือให้ต่างประเทศมั่นใจว่าประเทศไทยยังคงสามารถผลิตสินค้าเกษตรส าหรับ 
การบริโภคภายในประเทศได้อย่างเพียงพอ และสามารถส่งออกสินค้าอาหารซึ่งตลาดโลกต้องการ 
ได้อย่างต่อเนื่อง 

๘) รัฐบาลได้มีการประกาศมาตรการต่าง  ๆให้ทุกหน่วยงานปรับแผนงบประมาณ
เพ่ือแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนให้ตรงกับความต้องการ โดยมีการส ารวจพ้ืนที่ สอบถามข้อเท็จจริงจาก
ประชาชน และจะออกมาตรการเพ่ือสนับสนุนให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
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(๒) ร่างมาตรา ๘ กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในก ากับ 
๑) กระทรวงกลาโหมพยายามใช้งบประมาณด้านความมั่นคงอย่างจ ากัด  

เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบที่อาจเกิดขึ้น  
ในอนาคต มีการจัดหายุทโธปกรณ์เท่าที่จ าเป็น เช่น ยุทโธปกรณ์ส าหรับการตรวจการทั้งทางบก 
และทางทะเลเพ่ือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ ในช่วง ๒ ปี ที่ผ่านมา ได้มีการลดงบประมาณ
ส าหรับจัดซื้อยุทโธปกรณ์ลงมาก ในขณะที่ประเทศเพ่ือนบ้านได้เพ่ิมงบประมาณในการจัดซื้อ
ยุทโธปกรณ์ นอกจากนี้ ประเทศไทยไม่ได้รับการช่วยเหลือด้านยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ 
มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และพ่ึงพาตนเองมาโดยตลอด ดังนั้น จึงต้องตั้งอุตสาหกรรมการป้องกัน
ประเทศเพ่ือพัฒนายุทโธปกรณ์ขึ้นมาทดแทนการจัดซื้อจากต่างประเทศ และจัดซื้อเท่าที่จ าเป็น
เฉพาะยุทโธปกรณ์ที่พัฒนาหรือจัดท าขึ้นเองไม่ได้เท่านั้น 

๒) กระทรวงกลาโหมได้ด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ในยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม 
ซึ่งจะต้องมีการเตรียมก าลังไว้ให้พร้อมทั้งในเรื่องของก าลังพล หลักนิยม การฝึกศึกษา การจัดหน่วย 
ยุทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการที่จะใช้ก าลังในการปฏิบัติภารกิจในด้านการป้องกัน
ประเทศและการรักษาความมั่นคงของชาติ 

นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหมยังจัดก าลังพลและยุทโธปกรณ์ไว้ใช้ในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติในรูปแบบอื่น ๆ  เช่น ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ  
โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน
ในด้านต่าง ๆ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้อยู่ดีกินดี และสร้างความเข้มแข็งในพ้ืนที่ชายแดน  โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมได้ใช้ศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู่ 
เช่น ก าลังพล เครื่องมือ บุคลากรทางการแพทย์ สถานพยาบาล และโรงพยาบาล โดยร่วมกับกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการป้องกันการแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างต่อเนื่อง  

๓) นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงปัจจุบัน กระทรวงกลาโหม 
ได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากคิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เฉลี่ยร้อยละ ๑.๓๒ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
คิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP ร้อยละ ๑.๑๐ นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบงบประมาณทางการทหาร 
ของกลุ่มประเทศอาเซียนเปรียบเทียบกับ GDP ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๑.๙๘ 
ของ GDP ดังนั้น กระทรวงกลาโหมจึงได้ปรับลดงบประมาณในการด าเนินงานตามแผนงานด้านต่าง ๆ  ลง 
เช่น แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ ส่วนงบประมาณรายจ่ายบุคลากรภาครัฐ
ของกระทรวงกลาโหมท่ีเพ่ิมขึ้นนั้น เนื่องจากต้องจัดสรรงบประมาณส าหรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน  
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และบ าเหน็จประจ าปีของข้าราชการตามสิทธิ ซึ่งงบประมาณในส่วนนี้ของกระทรวงกลาโหม  
จัดอยู่ในงบบุคลากรภาครัฐจึงมีความแตกต่างจากส่วนราชการอื่น แต่ไม่ใช่กรณีที่มีก าลังพลเพิ่มขึ้น 
ทั้งนี้  กระทรวงกลาโหมได้ให้ความส าคัญและมีแผนการด าเนินการปรับลดจ านวนก าลังพล 
ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี   

๔) กระทรวงกลาโหมมีแนวทางในการเตรียมก าลังด้านยุทโธปกรณ์  คือ  
๑) เน้นการซ่อมหรอืปรบัปรงุเพ่ือยืดอายุการใช้งาน ๒) จัดหาทดแทนเฉพาะที่ไม่สามารถซ่อมแซมได ้
หรือไม่คุ้มค่าในการซ่อมแซม ๓) จัดหาใหม่เท่าที่จ าเป็น ๔) ให้ความส าคัญกับการวิจัยพัฒนา
ยุทโธปกรณ์ ๕) เพิ่มขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ ๖) ลดการน าเข้าจากต่างประเทศ  

ทั้ งนี้  ในการจัดหายุทโธปกรณ์นั้น กระทรวงกลาโหมจะจัดหาเ พ่ือให้มี 
ความต่อเนื่อง ทันสมัย และจะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วย ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วจะเห็นได้ว่า งบซ่อมแซมอุปกรณ์มีสัดส่วน
เพิ่มขึ้น และงบจัดหายุทโธปกรณ์มีสัดส่วนลดลง 

๕) กระทรวงกลาโหมให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ  
ซึ่ งมีหน้าที่ ในการวิจัยและพัฒนาเพ่ือผลิตยุทโธปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ ใช้ เอง ทั้ งนี้  
กระทรวงกลาโหมมีนโยบายชัดเจนว่า นับแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ทุกเหล่าทัพต้องจัดหา
ยุทโธปกรณ์และเครื่องมือที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่มาจากการวิจัยและพัฒนา  
มีการก าหนดหลักการเกี่ยวกับงบประมาณด้านการวิจัย กล่าวคือ งบประมาณด้านการวิจัย 
ของแต่ละเหล่าทัพจะเป็นการวิจัยตามหลักนิยมหรือเป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนายุทโธปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว
ให้มีเทคโนโลยีสูงขึ้น โดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศจะเป็นผู้รับผิดชอบการวิจัยเพ่ือการผลิต
ซึ่งสามารถร่วมลงทุนกับภาคเอกชนเพ่ือท าการวิจัยและการผลิต ไม่ใช่เฉพาะการผลิตเพ่ือใช้
ภายในประเทศเท่านั้น แต่ยังสามารถร่วมทุนและส่งออกไปต่างประเทศในเชิงพาณิชย์   
เพ่ือน างบประมาณเข้าประเทศได้ด้วย เช่น ปัจจุบันกองทัพบกได้มีการวิจัยพัฒนาจรวดต่อสู้  
และรถถังขนาดเบาและขนาดกลาง ทั้งนี้  หากสามารถผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพจะได้รับ 
การรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการมาตรฐานยุทโธปกรณ์กระทรวงกลาโหม (กมย.กห. )  
ซึ่งรับผิดชอบในการก าหนดมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวจะท าให้
ภาคเอกชนหรือบริษัทร่วมทุนได้ใช้เป็นแนวทางในการวิจัยและผลิตเพ่ือน ามาใช้ในกองทัพ  
และส่งออกไปยังกองทัพของประเทศต่าง ๆ ได้ด้วย 

๖) กรณียานเกราะล้อยางสะเทินน้ าสะเทินบก และอากาศยานไร้คนขับ  
ซึ่งได้ผ่านการวิจัยและรับรองมาตรฐานแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการผลิตตามจ านวน 
ความต้องการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระทรวงกลาโหมได้จัดท าแผนปฏิบตัิราชการ ๕ ปี 
(ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๗๐) มุ่งเน้นการส่งเสริมการวิจัยพัฒนายุทโธปกรณ์ 
ยุทธภัณฑ์ อุตสาหกรรมของประเทศให้สามารถพ่ึงพาตนเอง สามารถทดแทน และเป็นหลักประกัน
ความมั่นคง รวมทั้งลดการน าเข้ายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ 
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๗) กรณีการจัดหายุทโธปกรณ์นั้น ทุกเหล่าทัพจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ 
เพ่ือท าหน้าที่คัดเลือกแบบให้ตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพ
มากที่สุด จากนั้นจะก าหนดแผนงานโครงการเพ่ือด าเนินการจัดหา เช่น กรณีการจัดหาเครื่องบิน 
ขับไล่โจมตีนั้น เป็นการจัดหาเพ่ือทดแทนเครื่องบินขับไล่โจมตีเดิมที่ใช้มาเป็นเวลานาน ทั้งนี้ 
เครื่องบินขับไล่โจมตีบางล ามีอายุประมาณ ๔๑ ปี ทั้ง ๆ ที่ โดยเฉลี่ยแล้วมีอายุใช้งานประมาณ ๒๘ ปี  
โดยเริ่มปลดประจ าการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะปลดประจ าการต่อเนื่องจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๗๔  
ซึ่งจะท าให้กองทัพอากาศมีเครื่องบินขับไล่โจมตีเหลืออยู่ประมาณ ๑ ใน ๓ จากทั้งหมด และส่งผลให้
ประเทศไทยมีความเสี่ยงในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และปกป้องน่านฟ้าของประเทศไทย 
รวมทั้งเป็นอันตรายต่อนักบินและผู้โดยสารด้วย ส่วนกรณีงบปฏิบัติการและการส่งก าลังบ ารุง  
ตามแบบที่ได้คัดเลือกใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีความใกล้เคียงกับแบบที่กองทัพอากาศ 
มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้มีความแตกต่างกันมาก และระบบอาวุธของเครื่องบินขับไล่โจมตีที่มีอยู ่
ในปัจจุบันสามารถใช้กับแบบเครื่องบินขับไล่โจมตีที่จัดหาใหม่นี้ได้ เพราะเป็นเครื่องบินที่อยู่ 
ในตระกูลเดียวกัน 

๘) ส าหรับโครงการอากาศยานไร้คนขับประจ าฐานบินชายฝั่งกองทัพเรือ 
กองทัพเรือได้จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและได้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะตามความต้องการ 
ทางยุทธการในเรื่องการลาดตระเวนในน่านน้ า การป้องกันภัยพิบัติในทะเล รวมทั้งได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ราคาและเกณฑ์อื่น ๆ เช่น เกณฑ์เทคนิค ทั้งนี้ 
โครงการดังกล่าวได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการจัดท าข้อตกลงคุณธรรมประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตได้จัดให้มีคณะผู้สังเกตการณ์ 
จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคประชาชน เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้ค าแนะน า
ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ส่วนกรณีที่กล่าวหาว่าประเทศ 
ที่จัดหาอากาศยานไรค้นขบัให้แก่ประเทศไทยมีประวตัิเครื่องบินรุ่นที่จัดหาให้เคยตกนั้น ขอยืนยันวา่
เป็นคนละแบบหรือคนละรุ่นกับแบบที่กองทัพเรือได้คัดเลือก  

๙) กรณีการจัดหาเรือด าน้ าของกองทัพเรือนั้น เป็นการด าเนินการโดยรัฐบาล 
ต่อรัฐบาล (G to G) ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง  
ในกรณีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนไม่สามารถจัดหาเครื่องยนต์ MTU ตามที่ก าหนดไว้ในสัญญานั้น 
กองทัพเรือได้ประสานงานและเชิญผู้แทนหรือเจ้าของบริษัทผู้ผลิตมาปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทาง 
ในการแก้ปัญหาดังกล่าวแล้ว ซึ่งกองทัพเรือยืนยันว่าจะต้องด าเนินการไปตามสัญญาและข้อตกลง 
รวมทั้งระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ และคาดว่าในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ นี้  
ทางบริษัทผู้ผลิตจะจัดส่งเจ้าหน้าที่มาประสานงานกับกองทัพเรือ ทั้งนี้  กองทัพเรือจะยึดถือสัญญา
และผลประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ 
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๑๐) กรณีกองทัพเรือได้เข้าไปด าเนินการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(EEC) นั้น เพ่ือการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติ ซึ่งที่ผ่านมาสนามบินอู่ตะเภา
ถูกใช้ในด้านความมั่นคงเป็นหลัก แต่ในอนาคตจะใช้ศักยภาพของสนามบินอู่ตะเภาในเชิงพาณิชย์ด้วย 
นอกจากนี้  สนามบินอู่ตะเภายังเป็นพ้ืนที่ที่กองทัพเรือใช้ประโยชน์อยู่ เดิมซึ่งจะท าให้ เกิด 
ความสะดวกในการประสานงานและการปฏิบัติได้ ส่งผลใหโ้ครงการประสบผลส าเร็จโดยไม่มีปัญหา
ข้อขัดข้อง ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองทัพเรือมีโครงการย้ายหน่วยงานในสังกัด
กองทัพเรือบางหน่วยที่ได้รับผลกระทบจากการขึ้นลงของเครื่องบิน  รวมทั้งเส้นทางผ่านของ 
รถไฟความเร็วสูง เ พ่ือให้สนามบินอู่ตะเภาได้ใช้ประโยชน์ ในเชิงพาณิชย์ ได้อย่างเต็มที่   
ในขณะเดียวกันก็สามารถใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์วิกฤต 
หรือเกิดเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นได้ด้วย  

๑๑) กรณีเงินนอกงบประมาณของกระทรวงกลาโหมนั้น โดยหลักจะเป็น 
เงินรายรับจากสถานพยาบาลหรือจากการศึกษา ซึ่งจะมีระเบียบวิธีการในการใช้จ่าย การรายงาน 
การใช้จ่าย และการตรวจสอบ ซึ่งสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายได้ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่  

๑๒) กองทัพทุกเหล่าทัพได้จัดสวัสดิการก าลังพลในลักษณะเดียวกับ 
การจัดสวัสดิการของต่างประเทศ และได้ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ  พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยในการใช้จ่ายจะมีคณะกรรมการ 
ในการก ากับดูแล มีการรายงาน และตรวจสอบการใช้จ่ายจากหน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อให้มีการใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแต่ละส่วนก าลังพล 

๑๓) กระทรวงกลาโหมได้จัดท าแผนแม่บทการปฏิรูปกองทัพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง 
พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีเป้าหมายที่จะลดก าลังพลลงจ านวนประมาณ ๑๒,๐๐๐ นาย หรือคิดเป็นร้อยละ 
๕ ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี  ซึ่ งจะท าให้สามารถลดงบบุคลากรลงได้  จ านวนประมาณ 
๒,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยล้านบาท) ทั้งนี้ สาเหตุที่ต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการ 
เป็นระยะเวลานาน เนื่องจากไม่สามารถที่จะปลดก าลังพลออกได้ทันที แต่จะด าเนินการได ้
ก็ต่อเมื่อมีการเกษียณอายุราชการไปจ านวนหนึ่งก็จะบรรจุเข้ามาทดแทนให้น้อยลง รวมทั้ง 
จะแต่งตั้งบรรจุใหม่ให้น้อยลง ส่วนทหารกองประจ าการที่เรียกเข้ากองประจ าการทุกปี โดยในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น มีทหารกองประจ าการ จ านวนประมาณ ๗๕,๐๐๐ คน ซึ่งมาจากการรับสมัคร
จ านวนประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน และมาจากการตรวจเลือก จ านวนประมาณ ๔๕,๐๐๐ คน ทั้งนี้   
ในอนาคตจะมีการประชาสัมพันธ์ให้มีการสมัครมากขึ้น โดยผู้ที่สมัครเข้ามาจะได้รับสิทธิ 
ในการสอบคัดเลือกเป็นนักเรียนนายสิบหรือการให้สิทธิอื่น ๆ เพ่ือจูงใจให้ทหารกองเกิน  
สมัครเข้าเป็นทหารกองประจ าการมากขึ้น  

ทั้ งนี้  กระทรวงกลาโหมมีความจ า เป็นที่ จะต้อง พัฒนาศักยภาพ 
และเตรียมก าลังพลของกองทัพเพ่ือให้มีความสมบูรณ์พร้อมรองรับสถานการณ์ความมั่นคงภายใต้
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด เ พ่ือป้องกันตนเอง  พิทักษ์รักษาสถาบันหลักของประเทศ  
ปกป้องผลประโยชน์ชาติ ดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน พัฒนาประเทศ และช่วยเหลือ
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ประชาชน ทั้งนี้ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงกลาโหมจะใช้งบประมาณให้เป็นไปอย่างคุ้มค่ามากที่สุด และค านึงถึง
ผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงของชาติเป็นส าคัญ 

(๓) ร่างมาตรา ๙ กระทรวงการคลังและหน่วยงานในก ากับ 
  ๑) ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมารัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีได้สูงกว่า 
ท่ีประมาณการไว้ อย่างไรก็ดี ระยะหลังนี้รัฐบาลจัดเก็บภาษีได้ลดลง เนื่องจาก ๑) การลดอัตรา 
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ๒) การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งท าให้ต้อง 
ปิดประเทศ งดรับนักท่องเที่ยว และยกเว้นภาษี เงินได้จากการน าเข้าและการบริจาคยา  
เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ๓) การขยายเวลาช าระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
และการผ่อนช าระหนี้  ๔) การหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่มีจ านวนลดน้อยลง  ๕) การส่งเสริม 
การออมระยะยาว ดังนั้น รัฐบาลจึงมีความจ าเป็นต้องกู้เงินเพ่ือทดแทนการขาดดุล อย่างไรก็ดี  
รัฐบาลคาดว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะสามารถจัดเก็บภาษีได้ตามที่ประมาณการไว้ 
  ๒) คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ ามัน  
เพ่ือช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ เป็นระยะเวลา ๒ เดือน ตั้งแต่วันที่ 
๒๑ พฤษภาคม ถึง วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
  ๓) รัฐบาลจะรักษาวนิัยการเงินการคลังใหม้ีความเหมาะสม ท าให้เกิดความยัง่ยนื
ทางการคลัง โดยมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้มากขึ้น 
  ๔) หลายปีที่ผ่านมาผู้ที่กู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
เมื่อจบการศึกษาแล้วไม่มีงานท า หรือติดขัดเรื่องค่าใช้จ่าย ซึ่งนายกรัฐมนตรีเล็งเห็นความส าคัญ 
ของปัญหานี้จึงได้ก าชับว่า หนี้ค่าปรับและหนี้ดอกเบี้ยที่มีการฟ้องคดีในศาล หากสามารถ 
ยกให้เป็นประโยชน์แก่ผู้กู้ ก็ขอให้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรึกษาหารือ
ร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องว่า หากสามารถช่วยเหลือผู้กู้ได้ก็จะให้การช่วยเหลือ นอกจากนี้  
จะได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ต่อรัฐสภา 
เพื่อผ่อนปรนภาระหนี้และช่วยเหลือนักเรียนอีกด้วย 

(๔) ร่างมาตรา ๑๐ กระทรวงการต่างประเทศ 
  - รัฐบาลให้ความส าคัญกับเรื่อง Gastronomy Tourism โดยจะท าให้
ประเทศไทยเป็นที่รู้จักด้านอาหาร กีฬา การท่องเที่ยว ซึ่งมีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศ 

(๕) ร่างมาตรา ๑๑ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานในก ากับ 
  ๑) เนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ท าให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยได้รับผลกระทบอย่างมากเพราะต้องปิดประเทศ อย่างไรก็ดี 
ขณะนี้สถานการณ์ดังกล่าวเริ่มคลี่คลายแล้วและเริ่มมีการเปิดประเทศอีกครั้ง โดยเริ่มจาก 
จังหวัดภูเก็ตหรือภูเก็ตแซนบ็อกซ์ (Phuket Sandbox) ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จากนั้น 
จึงเริ่มมี เทสแอนด์โก (Test & Go) ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ท าให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 
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เริ่มเข้ามายังประเทศไทยแล้วจ านวนประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ คน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยว
ในประเทศภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งนี้   
คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจ านวนประมาณ 
๑,๓๑๐,๐๐๐ คน ภายหลังการยกเลิกระบบเทสต์แอนด์โก (Test & Go) และในปีนี้คาดว่าจะเพิ่มอีก
จ านวนประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ คน ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ คน อย่างไรก็ตาม ในระยะต่อไป 
จะมีการพิจารณายกเลิกระบบ Thailand Pass ด้วย 
  ๒) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ให้ความส าคัญกับเรื่อง Soft Power 
เช่น การน ามโนราห์มาจัดแสดงในเวทีการแสดง World Expo และ Sport Tourism โดยเป็นการบูรณาการ 
ร่วมกันระหว่างกีฬาและการท่องเที่ยวผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัด Motor GP  
การจัดการแข่งขันวิ่งเทรล World Mountain & Trail Running Championships ที่จะจัดขึ้นที่
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งจะท าให้มีรายได้เข้าประเทศ 
เป็นจ านวนมาก 
  ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหวังว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
จะร่วมมือกันท าให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น 

(๖) ร่างมาตรา ๑๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และหน่วยงานในก ากับ 
  ๑) รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการจัดสวัสดิการสังคมและการรักษาพยาบาล
ให้แก่ประชาชนโดยจ าแนกตามกลุ่มได้ ดังนี้ 
   ๑.๑) กลุ่มเด็กแรกเกดิอายุ ๐ ปี ถึง ๖ ปี จ านวนประมาณ ๒,๕๘๐,๐๐๐ คน  
โดยจะสนับสนุนเบี้ยเด็กแรกเกิด จ านวนประมาณ ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาท) ต่อคนต่อเดือน  
ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นมา รัฐบาลได้จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่บิดามารดาของเด็กที่ม ี
รายได้เฉลี่ยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) ต่อปี ไปแล้ว 
   ๑.๒) กลุ่มเด็กวัยเรียน จ านวนประมาณ ๑๐,๗๗๐,๐๐๐ คน โดยการจัด
โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี เริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดกองทุนเพ่ือ 
ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพ่ือช่วยเหลือกลุ่มนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษจ านวน
ประมาณ ๒,๖๒๐,๐๐๐ คน 
   ๑.๓) กลุ่มผู้สูงอายุ จ านวนประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ คน โดยแบ่งออกเป็น
ช่วงอายุระหว่าง ๖๐ ปี ถึง ๖๙ ปี จะจ่ายเงินให้จ านวน ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาท) ต่อคนต่อเดือน 
ช่วงอายุระหว่าง ๗๐ ปี ถึง ๗๙ ปี จะจ่ายเงินให้จ านวน ๗๐๐ บาท (เจ็ดร้อยบาท) ต่อคนต่อเดือน 
ช่วงอายุระหว่าง ๘๐ ปี ถึง ๘๙ ปี จะจ่ายเงินให้จ านวน ๘๐๐ บาท (แปดร้อยบาท) ต่อคนต่อเดือน 
และช่วงอายุ ๙๐ ปี ขึ้นไป จะจ่ายเงินให้จ านวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท) ต่อคนต่อเดือน 
นอกจากนี้ ยังได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้สูงอายุจ านวนประมาณ  
๑๐,๐๐๐ คน อีกด้วย 
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   ๑.๔) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส จะได้รับสวัสดิการ เช่น โครงการบัตรสวัสดิการ 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและลดค่าก๊าซหุงต้มผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เงินสงเคราะห์ 
ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง บ้านพอเพียงชนบทและบ้านมั่นคง ซึ่งเป็นการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ 
ผู้มีรายได้น้อย 
   นอกจากข้อ ๑.๑) ถึง ข้อ ๑.๔) แล้ว รัฐบาลยังจัดสวัสดกิารด้านการรักษาพยาบาล
ต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนด้วย เช่น เพ่ิมสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกจ้างแรงงานที่เข้าสู่ระบบประกันสังคม
กรณีทุพพลภาพให้ได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้จากเดิมร้อยละ ๕๐ เป็นร้อยละ ๗๐ ของค่าจ้าง 
และเพ่ิมสิทธิประโยชน์กรณีคลอดบุตร โดยให้ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตร 
ร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง จากจ านวน ๙๐ วัน เป็น ๙๘ วัน ค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และหมอประจ าบ้าน โดยได้ปรับค่าตอบแทนจากจ านวนประมาณ ๖๐๐ บาท 
(หกร้อยบาท) ต่อคนต่อเดือน เป็นจ านวนประมาณ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท) ต่อคนต่อเดือน 
  ๒) การตั้งงบประมาณส าหรับค่าปลงศพ จะด าเนินการเบิกจ่ายตามจ านวน
ผู้เสียชีวิต ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ และหากมีการค้างค่าใช้จ่ายก็จะด าเนินการเบิกจาก
งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
  ๓) การจัดสรรงบประมาณถ้วนหน้ายังคงไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 
เพราะต้องจัดสรรงบประมาณมาใช้ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
  ๔) ปัจจุบันรัฐบาลได้มุ่งเน้นตรึงค่าครองชีพให้แก่ประชาชน โดยการน า
งบประมาณที่ไม่จ าเป็นไปสนับสนุนการด าเนินการในส่วนนี้ 

(๗) ร่างมาตรา ๑๕ กระทรวงคมนาคม 
  ๑) ประเด็นการแก้ปัญหาด้านการคมนาคมในภาพรวม 
   ๑.๑) เนื่องจากระบบการขนส่งสาธารณะภายในเมืองมีไม่เพียงพอ 
และขาดประสิทธิภาพ ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องใช้รถยนต์เป็นพาหนะในการดินทางจึงท าให้
การจราจรติดขัด ไม่สามารถวางแผนการเดนิทางได้ และเกิดมลพิษฝุ่น PM 2.5 ส่วนระบบการขนสง่
ระหว่างเมืองนั้นจะใช้การขนส่งทางถนนโดยรถบรรทุกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งท าให้เกิดการจราจรติดขัด
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังท าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนเป็นประจ าอีกด้วย ดังนั้น กระทรวงคมนาคม
จะพยายามด าเนินการขับเคลื่อนระบบการขนส่งสาธารณะภายในเมืองให้มีประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และก าหนดราคาค่าโดยสารให้มีความเหมาะสม เพื่อจูงใจให้ประชาชนใช้รถไฟฟ้า
ในการเดินทางสัญจรเป็นหลัก ตามด้วยรถเมล์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและเรือโดยสารขับเคลื่อน 
ด้วยไฟฟ้าซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัดได้ ส่วนระบบการขนส่งระหว่างเมืองนั้น จะสนับสนุน
ให้ด าเนินการโดยระบบรางเป็นหลักเพราะมีต้นทุนในการขนส่งน้อยกว่าการขนส่งด้วยรถบรรทุก 
และมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุน้อยกว่า นอกจากนี้  จะด าเนินการจัดท าศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า 
เพื่อเป็นศูนย์รวมและกระจายสินค้าไปในทุกภูมิภาคอีกด้วย 
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   ๑.๒) ส าหรับการขนส่งระหว่างภูมิภาคนั้นพบว่า ขาดการจัดระเบียบ 
ที่เหมาะสมจึงท าให้การจราจรบริเวณชายแดนติดขัด ล่าช้า และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น  
จึงต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการจัดให้มีศูนย์ขนส่งสินค้าชายแดนและระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ
ทั้งตามแนวชายฝั่งทะเลและบนบก เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อระหว่างประเทศ 
อย่างไร้รอยต่อ จัดท าโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) เพ่ือให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในด้านโลจิสติกส์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างแท้จริง 
   ๑.๓) ประเทศไทยยังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบ 
ด้านภูมิศาสตร์ที่อยู่ ในเส้นทางเดินเรือระดับโลก เพ่ือท าการเชื่อมโยงการขนส่งระดับโลก  
และท่าอากาศยานระหว่างประเทศยังพัฒนาไม่เต็มศักยภาพจึงท าให้สูญเสียโอกาสในทางเศรษฐกิจ 
   ดังนั้น จึงต้องเร่งพัฒนาโครงการ Land Bridge โดยการยกระดับท่าเรือ
แหลมฉบังให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและให้มีกองเรือพาณิชย์แห่งชาติของไทย 
เพ่ือเชื่อมโยงระหว่างทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งสินค้า 
ระดับโลก ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยอย่างมหาศาล นอกจากนี้ จะต้องยกระดับ 
และเตรียมความพร้อมของท่าอากาศยานของประเทศไทยเพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกซึ่งจะช่วยให้มีนักท่องเที่ยวและนักลงทุนเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเป็นจ านวนมากอีกด้วย 
   ทั้งนี้ การด าเนินการตามข้อ ๑.๑) ถึงข้อ ๑.๓) เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี และเป็นการด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง มติคณะรัฐมนตรี และหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง 

๒) ประเด็นการการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ของกระทรวงคมนาคม 
   ๒.๑) กระทรวงคมนาคมตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยยึดหลักการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน สร้างโอกาส สร้างรายได้ 
และสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง 
   ๒.๒) กระทรวงคมนาคมมงีบลงทุน ๔ ด้าน ประกอบด้วย การคมนาคม 
ทางถนน ทางน้ า ทางอากาศ และทางราง โดยมีการกระจายงบประมาณไปยังทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศ 
   ๒.๓) การก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท 
จะพิจารณาถึงการกระจายตัวของประชากรในแต่ละภูมิภาค ลักษณะความเสียหายของทางหลวง 
ปริมาณการจราจร รวมถึงสภาพการจราจรว่าติดขัดหรือไม่ การเพ่ิมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ
ในการใช้เส้นทาง และการส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เพ่ือสร้างรายได้  
ทางเศรษฐกิจให้แก่ท้องถิ่นและประชาชน โดยภาคกลางมีประชากรจ านวนประมาณร้อยละ ๓๐ 
ของประเทศ จึงจัดสรรงบประมาณให้จ านวนประมาณร้อยละ ๓๒.๓๐ ภาคเหนือมีประชากรจ านวน
ประมาณร้อยละ ๙.๕๕ ของประเทศ จึงจัดสรรงบประมาณให้จ านวนประมาณร้อยละ ๙.๙๔  
ภาคตะวันตกมีประชากรจ านวนประมาณร้อยละ ๕.๒๕ ของประเทศ จึงจัดสรรงบประมาณให้
จ านวนประมาณร้อยละ ๕.๙๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรจ านวนประมาณร้อยละ ๓๒.๙๙ 
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ของประเทศ จึงจัดสรรงบประมาณให้จ านวนประมาณร้อยละ ๒๙.๗๐ ภาคตะวันออกมีประชากร
จ านวนประมาณร้อยละ ๗.๓๘ ของประเทศ จึงจัดสรรงบประมาณให้จ านวนประมาณร้อยละ ๙.๔๑ 
และภาคใต้มีประชากรจ านวนประมาณร้อยละ ๑๔.๓๕ ของประเทศ จึงจัดสรรงบประมาณให้
จ านวนประมาณร้อยละ ๑๒.๗๔ 
   ๒.๔) เครือข่ายคมนาคมของจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ได้รับงบประมาณมากกว่า 
จังหวัดอื่นเป็นพิเศษ แต่เป็นเพราะจังหวัดบุรีรัมย์มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับโลก  
สร้างรายได้ให้ประเทศ ไม่ว่าจะมีสนามแข่งขันรถระดับโลก การสร้างสนามกีฬาระดับโลก  
และกิจกรรมอื่น ๆ ท าให้มีประชาชน นักท่องเที่ยว และนักกีฬา เดินทางมายังจังหวัดบุรีรัมย์ 
เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้  หากย้อนไปในอดีตตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จะพบว่าเครือข่ายคมนาคม 
ของจังหวัดบุรีรัมย์มีไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ 
  ๓) ประเด็นแผนพัฒนารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (Urban Mall Transit)  
   กระทรวงคมนาคมจะพัฒนาระบบทางรางเพ่ือแก้ปัญหาการเดินทางให้แก่
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยด าเนินโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนจ านวน 
๒๗ เส้นทาง ๑๔ สี เป็นระยะทางประมาณ ๕๕๔ กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการได้แล้วเสร็จ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๗๒ ดังนี้ 
   ๓.๑) เส้นทางที่เปิดให้บริการแล้ว จ านวน ๑๑ เส้นทาง ระยะทางประมาณ 
๒๑๒ กิโลเมตร เช่น สายสีเขียววิ่งจากหมอชิตไปจังหวัดสมุทรปราการ หมอชิตไปสะพานใหม่  
และคูคตไปสนามกีฬาแห่งชาติไปบางหว้า สายสีน้ าเงินวิ่งจากบางซื่อไปหัวล าโพง หัวล าโพงไปบางแค 
บางซื่อไปท่าพระ แอร์พอร์ทเรียลลิงค์ไปพญาไทและสุวรรณภูมิ สายสีม่วงวิ่งจากบางใหญ่ไปเตาปูน 
สายสีทองวิ่งจากกรุงธนบุรีไปคลองสาน สายสีแดงเข้มวิ่งจากบางซื่อไปรังสิต สายสีแดงอ่อนวิ่งจาก
บางซื่อไปตลิ่งชัน สายสีชมพูวิ่งจากแครายไปมีนบุรี ศิริราชและเมืองทองธานี สายสีเหลืองวิ่งจาก
ลาดพร้าวไปส าโรง แยกรัชดา ลาดพร้าวและแยกรัชโยธิน และสายสีส้มวิ่งจากศูนย์วัฒนธรรมไปมีนบุรี 
   ๓.๒) เส้นทางที่อยู่ระหว่างเร่งรัดด าเนินการ จ านวน ๓ เส้นทาง 
ระยะทางประมาณ ๙๓ กิโลเมตร เช่น สายสีม่วงวิ่งจากเตาปูนไปราษฎ์บูรณะ สายสีแดงอ่อนวิ่งจาก
บางซื่อไปหัวหมาก ตลิ่งชัน และศาลายา และจากตลิ่งชันไปศิริราช สายสีแดงเข้มวิ่งจากบางซื่อ 
ไปหัวล าโพง รังสิต และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต สายสีส้มวิ่งจากบางขุนนนท์ไปศูนย์วัฒนธรรม  
   ๓.๓) เส้นทางที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน ๘ เส้นทาง ระยะทาง
ประมาณ ๑๒๓ กิโลเมตร เช่น สายสีเขียววิ่งจากคูคตไปล าลูกกา สายสีเขียวเข้มวิ่งจากสมุทรปราการ
ไปบางปู สายสีแดงเข้มวิ่งจากหัวล าโพงไปวงเวียนใหญ่และมหาชัย สายสีน้ าตาลวิ่งจากแคราย 
ไปล าสาลี สายสีฟ้าวิ่งจากดินแดงไปสาทร สายสีน้ าเงินวิ่งจากบางแคไปพุทธมณฑลสาย ๔  
สายสีทองวิ่งจากคลองสานไปถนนประชาธิปก สายสีเทาวิ่งจากวัชรพลไปท่าพระ 
 
 
 



๗๐ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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  ๔) ประเด็นแผนพัฒนารถไฟรางคู่ 
   ๔.๑) การพัฒนารถไฟรางคู่ระยะทางประมาณ ๓,๒๐๐ กิโลเมตร  
เป็นแผนงานที่จะด าเนินการเพื่อรองรับการขนส่งสินค้า ลดต้นทุนการขนส่ง และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๗๘ ทั้งนี้ 
ปัจจุบันสามารถด าเนินการก่อสร้างรถไฟรางคู่เสร็จแล้วจ านวน ๔ เส้นทาง ระยะทางประมาณ  
๕๖๘ กิโลเมตร เช่น รถไฟรางคู่เส้นทางจังหวัดลพบุรีไปปากน้ าโพ จังหวัดนครปฐมไปหัวหิน 
และหัวหินไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปชุมพร รวมระยะทางประมาณ 
๑,๑๑๑ กิโลเมตร หรือร้อยละ ๒๗.๔๗ ของระยะทางที่ต้องด าเนินการทั้งหมด  

๔.๒) คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติให้มีการก่อสร้างรถไฟรางคู่เพิ่มอีก  
๒ เส้นทาง ระยะทางประมาณ ๖๗๘ กิโลเมตร ได้แก่ เส้นทางภาคเหนือจากเด่นชัยไปจังหวัด
เชียงราย ระยะทาง ๓๒๓ กิโลเมตร และเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไปชายแดน 
ท่ีจังหวัดมุกดาหาร คือ บ้านไผ่ไปมุกดาหารและจังหวัดนครพนม ระยะทาง ๓๕๕ กิโลเมตร  
   นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังพิจารณาอนุมัติให้มีการก่อสร้างเพ่ิมเติมจาก 
ที่มีอยู่เดิมอีก ๗ เส้นทาง เช่น เส้นทางจังหวัดขอนแก่นไปจังหวัดหนองคาย ระยะทางประมาณ 
๑๖๗ กิโลเมตร เส้นทางชุมทางถนนจิระไปจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ ๓๐๘ กิโลเมตร 
เส้นทางจังหวัดชุมพรไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะทางประมาณ ๑๖๘ กิโลเมตร เส้นทางจังหวัด 
สุราษฎร์ธานีไปชุมทางหาดใหญ่และจังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ ๓๒๑ กิโลเมตร เส้นทาง 
ปากน้ าโพไปเด่นชัย ระยะทางประมาณ ๒๘๕ กิโลเมตร เส้นทางชุมทางหาดใหญ่ไปปาดังเบซาร์ 
ระยะทางประมาณ ๔๕ กิโลเมตร และเส้นทางเด่นชัยไปจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ  
๑๘๙ กิโลเมตร  

๕) ประเด็นโครงการรถไฟความเร็วสูง (High Speed Rail)  
   ๕.๑) กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบด าเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง 
เส้นทางกรุงเทพมหานครไปจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดหนองคาย เพ่ือเชื่อมต่อกับรถไฟ
ความเร็วสูงของสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยแบ่งเส้นทาง
ออกเป็น ๓ ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ ๑ กรุงเทพมหานครไปจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ ๑๕๓ 
กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๙ 
ช่วงที่ ๒ จังหวัดนครราชสีมาไปจังหวัดหนองคาย ระยะทางประมาณ ๓๕๖ กิโลเมตร ปัจจุบัน
ด าเนินการออกแบบเส้นทางเสร็จแล้วและอยู่ระหว่างการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่าจะสามารถเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
ซึ่งจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณปี พ.ศ. ๒๕๗๑ ช่วงที่ ๓ จังหวัดหนองคายไปเวียงจันทร์ ระยะทาง
ประมาณ ๑๖ กิโลเมตร โดยเป็นเส้นทางที่อยู่ในประเทศไทยประมาณ ๔ กิโลเมตร ประกอบด้วย
สะพานประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ส่วนระยะทางที่เหลืออีกประมาณ ๑๐.๕ กิโลเมตรอยู่ในพ้ืนที่ของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกันระหว่างประเทศไทย 
สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อด าเนินโครงการดังกล่าว  
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   ๕.๒) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน ได้แก่ สนามบินดอนเมือง 
สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอู่ตะเภา ระยะทางประมาณ ๒๒๐ กิโลเมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การรื้อย้ายสิ่งกีดขวางและเวนคืนที่ดิน คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นปีที่
โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เริ่มด าเนินการ ซึ่งจะสามารถสร้างประโยชน์
ในเรื่องของการสร้างงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)  
   ๕.๓) การก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัด
พิษณุโลก ระยะทางประมาณ ๓๘๐ กิโลเมตร กรุงเทพมหานครไปหัวหิน ระยะทางประมาณ  
๒๑๑ กิโลเมตร อยู่ในระหว่างการทบทวนและศึกษาการด าเนินโครงการดังกล่าว ส่วนเส้นทางจังหวัด
พิษณุโลกไปจังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ ๒๘๘ กิโลเมตร จากหัวหินไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ระยะทางประมาณ ๔๒๔ กิโลเมตร และจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีไปปาดังเบซาร์ ระยะทางประมาณ  
๓๓๕ กิโลเมตร อยู่ระหว่างด าเนินการเพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย
และสาธารณรัฐสิงคโปร์ 
  ๖) ประเด็นการขนส่งทางถนน 

๖.๑) โครงการสร้างถนนเพ่ือเชื่อมต่อระหว่างเมืองที่ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ 
เช่น ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอินไปจังหวัดนครราชสีมา (M6) มีระยะทางประมาณ 
๑๙๖ กิโลเมตร ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้บางส่วนในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะเปิดให้บริการ 
ได้ครบทั้งโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๖.๒) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่ไปจังหวัดกาญจนบุรี (M81) 
ระยะทางประมาณ ๙๖ กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่จะเดินทางสู่ภาคตะวันตกสามารถเชื่อมต่อกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้ในอนาคต โดยจะเร่งรัดการก่อสร้าง 
ให้แล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และจะเปิดให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่บริเวณ 
ที่พักริมทางซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  

๖.๓) โครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP)  
เป็นการเชื่อมต่อระหว่างถนนมอเตอร์เวย์ รถไฟรางคู่ และรถไฟความเร็วสูงเข้าด้วยกัน รวมจ านวน 
๑๐ เส้นทาง เช่น เส้นทางจากจังหวัดเชียงรายไปจังหวัดนราธิวาส เส้นทางจากจังหวัดหนองคายไป
จังหวัดชลบุรี และเส้นทางจากจังหวัดบึงกาฬไปจังหวัดสุรินทร์ อีกทั้งในปัจจุบันก าลังด าเนินการ
ก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ ๕ จากจังหวัดบึงกาฬไปแขวงบอลิค าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึ่งจะสามารถเดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปสาธารณรัฐ 
สังคมนิยมเวียดนามได้ เส้นทางจากภาคตะวันออกไปยังภาคตะวันตก ได้แก่ เส้นทางจากจังหวัดตราด
ไปจังหวัดนครพนม เส้นทางจากจังหวัดกาญจนบุรีไปจังหวัดอุบลราชธานี  เส้นทางจากจังหวัด
กาญจนบุรีไปจังหวัดสระแก้ว เส้นทางจากจังหวัดชลบุรีไปจังหวัดตราด เส้นทางจากจังหวัดชุมพร 
ไปจังหวัดระนอง และเส้นทางจากจังหวัดภูเก็ตไปจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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   ๖.๔) การด าเนินการก่อสร้างทางหลวงพิเศษสายบางปะอินไปจังหวัด
สระบุรีและจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ ๑๙๖ กิโลเมตร มีการลงนามในสัญญาทั้งหมด  
๔๐ สัญญา ปัจจุบันด าเนินการเสร็จแล้ว ๑๕ สัญญา ทั้งนี้ ปัญหาอุปสรรคที่พบในการก่อสร้าง เช่น 
สภาพพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมท าให้ต้องมีการปรับปรุงรูปแบบทางวิศวกรรมให้สอดคล้องกับ
สภาพทางกายภาพพ้ืนที่ในปัจจุบัน ต้องมีการปรับรูปแบบตามโครงการท่ีตัดผ่าน ต้องปรับรูปแบบ
การก่อสร้างเพ่ือบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มีการแต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทางด้านวิศวกรรม ประกอบด้วยคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา สภาวิศวกร และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย เพ่ือพิจารณา
ศึกษาและหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
   ๖.๕) ประเทศไทยมีถนนระยะทางประมาณ ๗๐๓,๐๗๑ กิโลเมตร  
ซึ่งถนนแต่ละสายจะมีหลายหน่วยงานดูแลรับผิดชอบ เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท  
และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ ในการดูแลบ ารุงรักษาถนนสายต่าง ๆ นั้น จะพิจารณาจากปริมาณ
การจราจรและน้ าหนักรถบรรทุกที่วิ่งผ่านทาง จึงท าให้งบประมาณในการซ่อมบ ารุงรักษาถนน 
แต่ละเส้นแตกต่างกันไป 
   ๖.๖) กระทรวงคมนาคมให้ความส าคัญกับการสร้างความปลอดภัย 
ในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน โดยด าเนินการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เพ่ือพัฒนาความปลอดภัยทางถนน เช่น การติดตั้งแบริเออร์คอนกรีตหุ้มด้วยยางพารา (RFB)  
แทนเกาะสี ซึ่งด าเนินการได้ประมาณร้อยละ ๑๐ แล้ว และในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จะของบประมาณ 
เพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินการดังกล่าวอีกประมาณร้อยละ ๒๐ ทั้งนี้ คาดว่าจะใช้เวลาอีกประมาณ  
๓ ปี ถึง ๔ ปี ก็จะแล้วเสร็จ และจะสามารถช่วยลดอุบัติเหตุทางถนนได้ 
  ๗) ประเด็นการขนส่งทางน้ า 
   ๗.๑) กระทรวงคมนาคมได้เร่งด าเนินการโครงการพัฒนาท่าเรือทีส่ าคัญ 
ของประเทศไทยจ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ ซึ่งจะสามารถ
รองรับการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์จากเดิมจ านวนประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ตู้ต่อปี  
เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ตู้ต่อปี ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ และโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ ๓ ซึ่งจะช่วยเพ่ิมปริมาณ 
ในการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและสินค้าประเภทของเหลวที่ใช้ส าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคม ี
จากเดิมจ านวนประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ตันต่อปี เป็นจ านวนประมาณ ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ ตันต่อปี 
   ๗.๒) โครงการ Land bridge เป็นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการ 
ด้านคมนาคมเพ่ือเชื่อมทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันบริเวณท่าเรือน้ าลึกในจังหวัดชุมพร 
และจังหวัดระนอง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ และเชื่อมต่อ
เข้ากับโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP)  
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  ๘) ประเด็นการขนส่งทางอากาศ 
   ๘.๑) กระทรวงคมนาคมก าลังด าเนินการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ระยะที่ ๒ โดยการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร 
จากจ านวนประมาณ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ คนต่อปี เป็นจ านวนประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ คนต่อปี  
ขยายรันเวย์ในสนามบนิสุวรรณภูมิจาก ๒ รันเวย์ เป็น ๓ รันเวย์ และในอนาคตจะเพิ่มเปน็ ๔ รันเวย์ 
   ๘.๒) เมื่อประเทศไทยเปิดประเทศอีกครั้งหลังจากที่ต้องปิดประเทศ 
เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้ขณะนี้มีผู้โดยสาร
ชาวต่างชาติเดินทางมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพ่ิมสูงขึ้นจากเดิม โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคม  
๒๕๖๕ มีผู้โดยสารชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วจ านวนประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน 

(๘) ร่างมาตรา ๑๖ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงาน 
ในก ากับ  
  ๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ได้รับจัดสรรงบประมาณใกล้เคียงกับปีงบประมาณที่ผ่านมา ทั้งนี้ การปรับเพ่ิมงบประมาณให้แก่
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมสามารถกระท าได้ แต่จะเป็นภาระต่องบลงทุนเพราะปีนี้ 
มีข้อจ ากัดในเรื่องรายได้ที่เกิดจากภาวะเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
ในปีนี้สามารถใช้ด าเนินโครงการที่ดีได้หลายโครงการ สามารถขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
ให้เข้มแข็ง ทั้งนี้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลก็ไม่ได้ใช้เฉพาะแต่งบประมาณในส่วนของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเท่านั้น แต่น ารายได้ที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรียกเก็บจากผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมมาใช้ด้วย  
  ๒) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ด าเนินโครงการขยายอินเทอร์เน็ต
ไปในทุกหมู่บ้านและทุกต าบลทั่วประเทศเพ่ือกระจายความเจริญ เช่น โครงการเน็ตประชารัฐ 
ของรัฐบาล โครงการบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยทั่วถึงและบริการเพ่ือสังคม (Universal 
Service Obligation: USO) ของ กสทช. ซึ่งปัจจุบันในหมู่บ้านหรือต าบลเกือบทุกพ้ืนที่มีอินเทอร์เน็ต
เข้าถึง และบางจุดมีไวไฟ (WiFi) ฟรี เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนที่มีรายได้น้อย ทั้งนี้ ปัจจุบัน
ประชาชนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วประมาณร้อยละ ๘๐ ส่งผลให้มีธุรกิจออนไลน์ และการโอนเงิน
ออนไลน์เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจ าวัน และท าให้การท าธุรกิจและการท างานในด้านเศรษฐกิจ
ดิจิทัลเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยรัฐบาลตั้งเป้าหมายว่าอีก ๕ ปีข้างหน้า จะผลักดันให้เศรษฐกิจดิจิทัล
มีสัดส่วนร้อยละ ๓๐ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) 
  ๓) โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center  
and Cloud Service: GDCC) เป็นโครงการที่สร้างระบบคลาวด์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐเพ่ือใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูลในคลาวด์กลางภาครัฐ ซึ่งจะท าให้การบริการด้านข้อมลูเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพ 
 
 

https://gdcc.onde.go.th/
https://gdcc.onde.go.th/
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และความปลอดภัย อันเป็นการยกระดับการให้บริการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นรัฐบาล
ดิจิทัลที่บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานของรัฐ ๘๗๖ หน่วยงาน  
ที่ได้เข้าร่วมใช้ระบบคลาวด์กลางภาครัฐแล้ว 
  ๔) กิจกรรมการด าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่าง
ประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)  
โดยการขยายเส้นทางและความจุโครงข่ายเคเบิลใต้น้ าให้มีเครือข่ายในการส่งต่อสัญญาณข้อมูล
ข่าวสารอย่างรวดเร็ว และท าให้ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงลดลง ทั้งนี้  
เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศไทยกับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 
  ๕) ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมามีสายเคเบิลพาดผ่านบนเสาไฟฟ้าจ านวนมาก 
เช่น สายโทรศัพท์ สายเคเบิลทีวี และสายอินเทอร์เน็ต ซึ่งร้อยละ ๗๐ ไม่ได้ใช้งานแล้ว ท าให้เกิดปัญหา
ทางทัศนียภาพ ดังนั้น รัฐบาลจึงพยายามเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการจัดระเบียบสายเคเบิลทีวี
หรือสายอินเทอร์เน็ตโดยไม่ใช้เงินของรัฐบาล แต่เป็นการลงทุนจากภาคเอกชนที่ได้รับสัมปทาน 
  ๖) การสร้างธุรกิจใหม่ในด้านดิจิทัล เช่น โครงการ Thailand Digital Valley  
ในพ้ืนที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้รับงบประมาณ 
ในการสร้างอาคารเพื่อเป็นศูนย์ลงทุนวิจัยให้นักธุรกิจชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเช่าพื้นที ่
ในการท าธุรกิจ ซึ่งจะท าให้ธุรกิจด้านดิจิทัลมีการให้บริการที่ทันสมัย ท าให้เกิดการลงทุนและการพัฒนา
โครงสร้างดิจิทัลให้ก้าวหน้า อย่างไรก็ดี จะต้องมีการส่งเสริมการลงทุนและแก้ไขกฎหมายบางฉบับ
ใหส้อดคล้องกับการลงทุนด้วย 
  ๗) รัฐบาลมีการส่งเสรมินักกีฬาอีสปอร์ต (eSports) โดยรับรองให้กฬีาอีสปอรต์  
เป็นกีฬาตามกฎหมาย ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้แก่นักกีฬาอาชีพและท าให้เกิดธุรกิจด้านกีฬา 
อีสปอร์ตอีกด้วย 
  ๘) รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหากรณีประชาชนถูกหลอกลวงจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 
โดยจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยประสานงานกับส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติซึ่งมีหน่วยงานที่รับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งความออนไลน์เช่นเดียวกัน ส่วนกรณีที่มี
การหลอกลวงประชาชนให้ซื้อสินค้าออนไลน์นั้น รัฐบาลได้น าพระราชบัญญัตวิ่าด้วยการกระท าความผดิ
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาบังคับใช้ เพ่ือแก้ไขปัญหาธุรกิจผิดกฎหมายและร้านค้า 
ที่หลอกลวงประชาชน 
  ๙) รัฐบาลประกาศบังคับใช้พระราชก าหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือคุ้มครองการลงทุนของประชาชนให้ได้รับความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวง 
ให้ลงทุนและซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี (Cryptocurrency) ซึ่งพระราชก าหนดฉบับดังกล่าว 
จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนว่าจะไม่ถูกหลอกลวง การลงทุนและซื้อขายคริปโตเคอเรนซี 
(Cryptocurrency) จะกระท าผ่านบริษัทที่ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล  
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ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต. )  
ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้ติดตาม
เรื่องดังกล่าวมาโดยตลอด และขอเตือนนักลงทุนที่จะเก็งก าไรจากการซื้อขายดังกล่าวว่าอาจต้อง
เผชิญกับความเสี่ยงและความผันผวน ดังนั้น ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะลงทุน 
  ๑๐) เพ่ือดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์  
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้น าพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใช้บังคับ โดยมีหน่วยงานก ากับดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเพ่ือท าหน้าที่วางระเบียบ 
ก าหนดโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทางสารสนเทศ และก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีข้อมูลส าคัญ 
ต้องมีระบบในการป้องกันที่มีมาตรฐาน มีการเฝ้าระวังภัยคุกคาม และมีการร่วมมือประสานงานกัน 
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ 
  ๑๑) รัฐบาลด าเนินการให้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือคุ้มครองสิทธิในข้อมูลของประชาชน  เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รสนิยม 
ในการซื้อสินค้า ประวัติการรกัษาพยาบาล ข้อมูลสุขภาพ และพฤติกรรมต่าง ๆ ของบุคคล เนื่องจาก
ที่ผ่านมาเมื่อประชาชนติดต่อกับร้านค้าเพ่ือซื้อสินค้าออนไลน์หรือท าธุรกรรมต่าง ๆ จะมีการเก็บ
ข้อมูลไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ และมักมีการน าข้อมูลเหล่านั้นไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ส่งผลให้
ประชาชนได้รับความเสียหาย ทั้งนี้ เมื่อพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว จะท าให้ร้านค้า 
ธุรกิจ องค์กรต่าง ๆ ต้องเก็บข้อมูลของประชาชนไม่ให้รั่วไหล และหากน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช ้
ในทางที่ผิดย่อมมีโทษทางอาญาและต้องเสียค่าปรับ ซึ่งจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน
ในการท าธุรกรรมออนไลน์หรือติดต่อธุรกิจกับองค์กรต่าง ๆ ได้มากยิ่งขึ้น 

 (๙) ร่างมาตรา ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงาน 
ในก ากับ 
  ๑) ปัญหาน้ าเสียและขยะต่าง ๆ นั้น ล้วนส่งผลกระทบต่อการปลดปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น ทั้งนี้  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวเมื่อวันที่ ๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศสมัยที่ ๒๖ (COP๒๖) ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ ว่าประเทศไทย 
จะก้าวเข้าสู่ภาวะความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือ Carbon Neutrality ในปี ค.ศ. ๒๐๕๐  
และการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี  ค.ศ. ๒๐๖๕ และได้ให้ความส าคัญ  
๓ ประเด็น คือ การจะใช้ไทม์ไลน์ปี ค.ศ. ๒๐๕๐ และปี ค.ศ. ๒๐๖๕ นั้น ประเทศไทยจะต้องได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณและเทคโนโลยีจากนานาอารยประเทศที่เป็นหุ้นส่วนของประเทศไทย  
และต้องมีการถ่ายโอนเทคโนโลยีที่จะช่วยเรื่องการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือช่วยกักเก็บ 
ก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมเติมที่ทันสมัย รวมทั้งมีการส่งบุคลากรมาช่วยเสริมสร้างศักยภาพของคนไทย 
ในเรื่องนี้ 
 



๗๖ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ๒) รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งมาโดยตลอด โดยได้ตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการกัดเซาะ 
นักสิ่งแวดล้อมจากภาคส่วนราชการ ทั้งกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่ง และอีกหลายหน่วยงาน มีหน้าที่ในการกลั่นกรองโครงการก่อสร้างก าแพงกันคลื่น 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ว่ามีโครงการใดที่ควรสร้างหรือไม่ควรสร้าง ซึ่งตั้งแต่มีคณะกรรมการชุดนี้ 
ได้ด าเนินการหยุดยั้งและเปลี่ยนแปลงโครงการก่อสร้างก าแพงกันคลื่นไปร้อยละ ๙๐ อย่างไรก็ตาม 
ปัญหาดังกล่าวมีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในระหว่างรัฐบาลชุดนี้แต่อย่างใด 

(๑๐) ร่างมาตรา ๑๘ กระทรวงพลังงาน 
  ๑) รัฐบาลพยายามรักษาเสถียรภาพความมั่นคงทางพลังงาน โดยการพยุง
ราคาพลังงานหรือราคาก๊าซหุงต้มเพ่ือไม่ให้กระทบต่อประชาชน โดยการอุดหนุนและสนับสนุนจาก
ภาครัฐบางส่วน  
  ๒) รัฐบาลใช้งบประมาณโดยมุ่งเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง โดยการอุดหนุนเงิน 
ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ การลดค่าไฟครัวเรือน และกิจการขนาดเล็ก ตลอดจนการยกเว้น  
การเรียกเก็บอัตราไฟฟ้าต่ าสุด 
  ๓) การปรับเพดานราคาน้ ามันดีเซล โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ราคา ๓๕ บาท  
(สามสิบห้าบาท) ต่อลิตรนั้น เพราะราคาพลังงานเชื้อเพลิงโลกปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว  
ซึ่งหลายประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ปรับราคาน้ ามันโดยมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ ๔๐ บาท  
(สี่สิบบาท) ต่อลิตร แต่เนื่องจากประเทศไทยก าลังอยู่ในช่วงการฟ้ืนฟูประเทศหลังจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงไม่สามารถปรับราคาสูงขึ้นเหมือนประเทศ 
ในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ อย่างไรก็ดี หากเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านแล้ว จะเห็นได้ว่า 
ราคาน้ ามันดีเซลของประเทศไทยยังอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งการก าหนดราคาน้ ามันดีเซล  
ในอัตราดังกล่าวเป็นการรักษาสมดุลในการปรับกลไกราคาให้สอดคล้องกับกลไกตลาดเสรี  
และเป็นการดูแลการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจและช่วยเหลือภาคประชาชน  
  ๔) รัฐบาลไม่ เพ่ิมเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพราะราคาน้ ามันดีเซลในขณะนั้นยังมีราคาไม่สูงมาก  
หากมีการเพ่ิมเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงจะท าให้ประชาชน ท่ีได้รับความเดือดร้อนจาก
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อยู่แล้วต้องเดือดร้อนมากยิ่งขึ้น 

 (๑๑) ร่างมาตรา ๑๙ กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในก ากับ 
  ๑) ประเด็นภาวะเงินเฟ้อและสินค้าราคาแพง 
  ๑.๑) ปัญหาราคาสินค้าในประเทศสูงขึ้นเนือ่งจากราคาน้ ามันแพงนัน้  
กรณีดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น หากแต่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ
ราคาน้ ามันในช่วงเวลาเดียวกันระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๕ กับปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะพบว่า ราคาน้ ามัน 
 



๗๗ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพ่ิมขึ้นประมาณร้อยละ ๕๙ ถึงร้อยละ ๖๐ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้ 
ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้าและการขนส่งสินค้า จึงท าให้ราคาสินค้าทั่วโลกเพ่ิมสูงขึ้น  
และในขณะเดียวกันกท็ าให้ตัวเลขเงินเฟ้อเพ่ิมขึ้นด้วย 
  อย่างไรก็ดี กรณีของประเทศไทยถือว่าตัวเลขเงินเฟ้ออยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ที่เป็นเช่นนี้เพราะกองทุนการเงินระหวา่งประเทศ (IMF) ได้ระบุไว้ในรายงาน WORLD ECONOMIC 
OUTLOOK เดือนเมษายน ๒๕๖๕ ว่า ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีภาวะเงินเฟ้อต่ า  
โดย IMF ได้แบ่งกลุ่มประเทศออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มประเทศที่มีภาวะเงินเฟ้อสูงเกิน 
ร้อยละ ๕๐ กลุ่มประเทศที่มีภาวะเงินเฟ้อร้อยละ ๒๐ ถึงร้อยละ ๕๐ กลุ่มประเทศที่มีภาวะเงินเฟ้อ
ร้อยละ ๑๐ ถึงร้อยละ ๒๐ กลุ่มประเทศที่มีภาวะเงินเฟ้อร้อยละ ๕ ถึงร้อยละ ๑๐ และกลุ่มประเทศ 
ที่มีภาวะเงินเฟ้อที่ต่ ากว่าร้อยละ ๕ ซึ่งประเทศไทยอยู่ในกลุ่มนี้ นอกจากนี้ จากการจัดล าดับ
ประเทศที่มีภาวะเงินเฟ้อจากทั้งหมด ๑๙๒ ประเทศ ประเทศไทยอยู่ล าดับท่ี ๑๖๓ เท่านั้น 
   ๑.๒) สินค้าที่จ าเป็นต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนที่ ไม่ได ้
มีการปรับขึ้นราคา เช่น น้ าอัดลม บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ส่วนค่าขนส่งต่าง ๆ ที่สั่งซื้อในระบบเดลิเวอร์รี่ 
ก็ยังไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังมีสินค้าบางชนิดที่ราคาปรับลดลงด้วย เช่น  
ชุดตรวจ ATK ข้าวสารถุง เครื่องใช้ไฟฟ้า ชุดนักเรียน รองเท้า กระเป๋า อย่างไรก็ดี มีสินค้าหลายรายการ
ที่มีราคาปรับสูงขึ้น เช่น น้ ามันปาล์ม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสินค้าอุปโภคบริโภค ๑๘ หมวดที่ม ี
ความจ าเป็นต่อประชาชน กระทรวงพาณิชย์จึงตรึงราคาส าหรับราคาน้ ามันปาล์มแบบขวดที่เพิ่มขึ้น
โดยใช้นโยบาย WIN WIN MODEL เพ่ือให้ความยุติธรรมต่อทั้งเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภค  
โดยการพิจารณาปรับราคาสินค้าต่าง ๆ จะพิจารณาแก้ปัญหาเชิงลึกและเชิงรุกในรายสินค้า 
เพื่อความเป็นธรรมและสมดุลกับทุกฝ่าย 
   ๑.๓) เรื่องปุ๋ยมีราคาแพงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรทั่วประเทศนั้น 
รัฐบาลต้องแก้ปัญหา ๒ ข้อ คือ ไม่ให้ราคาแพงเกินควรและไม่ให้ปุ๋ยขาดแคลน ทั้งนี้ ราคาปุ๋ยโลกเพ่ิมขึ้น
ประมาณร้อยละ ๘๐ แต่ปุ๋ยในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นเพียงประมาณร้อยละ ๒๕.๗ เท่านั้น แสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยสามารถควบคุมราคาปุ๋ยได้ 
  ๒) ประเด็นเรื่องการส่งออกและการท่องเที่ยว 
   - เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ท าให้ประเทศไทยต้องปิดประเทศ ประกอบกับสถานการณ์วิกฤตเศรษฐกิจโลก และสงคราม
ระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครน จึงส่งผลกระทบต่อการส่งออกและการท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย อย่างไรก็ดี ขณะนี้สถานการณ์ต่าง ๆ เริ่มดีขึ้นแล้ว  
  ๓) ประเด็นการขาดแคลนอาหารของโลก  
   - รัฐบาลให้ความส าคัญกับการส่งออกสินค้าและการสตอ็กสนิค้าเพื่อใช ้
ในประเทศโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากรณีดังกล่าว โดยแบ่งกลุ่มสินค้าออกเป็น  
๔ กลุ่ม ได้แก่ ข้าว น้ ามันปาล์ม น้ าตาลทราย และไก่แปรรูป ทั้งนี้ รัฐบาลได้สั่งการให้คณะกรรมการ
ดังกล่าว ศึกษาว่าการที่บางประเทศห้ามส่งออกอาหารจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยหรือไม่  
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ทั้งนี้ ในส่วนของข้าวนั้น รัฐบาลมีแผนยุทธศาสตร์ข้าว ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีจุดอ่อนในเรื่องของความไม่หลากหลายของพันธุ์ข้าว รัฐบาลจึงมีแผน
เพิ่มพันธุ์ข้าวอย่างน้อย ๑๒ พันธุ์ เป็นข้าวพ้ืนนุ่ม ๔ พันธุ์ ข้าวพ้ืนแข็ง ๔ พันธุ์ ข้าวหอมมะลิ ๒ พันธุ์ 
ข้าวโภชนาการสูง ๒ พันธุ์ เพ่ือผลิตขายแข่งกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยประเทศไทยส่งเมล็ดพันธุ์ข้าว
ไปประกวดข้าวโลกมา ๑๓ ครั้ง และได้แชมป์โลกมาแล้ว ๗ ครั้ง ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะจัดประกวดข้าวโลก ระหว่างวันที่ ๑๕ ถึงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัด
ภูเก็ต ซึ่งจะมีนักธุรกิจเข้ามาในประเทศเพ่ือซื้อขายข้าวไม่ต่ ากว่า ๑,๐๐๐ คน ซึ่งนอกจากจะเป็น 
การส่งเสริมการส่งออกข้าวแล้วยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย 
  ๔) ประเด็น Soft Power  
   - รัฐบาลให้ความส าคัญกับ Soft Power โดยก าหนดเป็นนโยบายส าคัญ
ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งขณะนี้ได้มีการจัดตั้งส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับ  
Soft Power ด้วย ทั้งนี้ โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมท าหน้าที่ในการอนุรักษ์สืบสาน Soft Power คือ 
ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของความเป็นชาติไทย รวมท้ังได้มีการสั่งการเป็นนโยบาย
ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กรมส่งเสริมการส่งออกจัดท าแผนการส่งออกโดยใช้ Soft Power 
ขณะนี้ได้มีการก าหนดแผนชัดเจนแล้วว่าจะส่งออกสินค้าหลักที่ใส่ Soft Power เข้าไป เช่น อาหาร 
ในร้านอาหารไทยในต่างประเทศจะต้องคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย สินค้าท่ีมีเรื่องราวความเป็นไทย
อยู่ในนั้น สุขภาพความงามหรือสินค้าที่มีลักษณะสร้างสรรค์มีอัตลักษณ์ความเป็นไทย เช่น  
ของตกแต่งบ้านที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นไทย และดิจิตอลคอลเทนต์ (Digital Content) เช่น
ภาพยนตร์ ละคร เกม หรือแอนิเมชั่นต่าง ๆ (Animation) ทั้งหมดนี้ต้องเพ่ิมเติมความเป็นไทยเข้าไปด้วย 

 (๑๒) ร่างมาตรา ๒๐ กระทรวงมหาดไทย 
  ๑) การก่อสร้างด่านศุลกากรแห่งใหม่ที่อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
ใช้งบประมาณในการด าเนินการ ๒ ส่วน ได้แก่ งบประมาณเพ่ือจ่ายค่าชดเชยให้แก่ประชาชน 
ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างด่านศุลกากร และงบประมาณเพ่ิมเติมที่  พลเอกประยุทธ์  
จันทร์โอชา จัดสรรให้เมื่อคราวลงไปตรวจพ้ืนที่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งปัจจุบันด าเนินการก่อสร้าง
เสร็จแล้ว แต่ยังไม่ได้ใช้งานเนื่องจากมีปัญหาจุดเชื่อมต่อระหว่างพรมแดนของประเทศไทย 
และประเทศมาเลเซีย คือ บริเวณจุดเชื่อมต่อที่เรียกว่า ด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับบูกติกายฮูตีมั
ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งได้มีการเจรจามาเป็นระยะเวลานานพอสมควร  อย่างไรก็ดี เนื่องจาก 
ทั้ง ๒ ฝ่ายมีความเห็นต่างกันในจุดที่มีการเชื่อมต่อ จึงได้ประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดจุดเชื่อมต่อ 
ที่ชัดเจน คือ บริเวณเขตหลักแดนที่ BP23/9 ถึง BP23/10 

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้ขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ด าเนินการ
ส ารวจออกแบบถนนดังกล่าว ซึ่งได้ด าเนินการส ารวจออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้น าแบบนั้นไป
ปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการทางเทคนิคของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย  
ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ และมีความเห็นพ้องต้องกันเรียบร้อยแล้ว  
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แต่ค่าพิกัดจุดเชื่อมในส่วนของประเทศมาเลเซียนั้น ประเทศมาเลเซียขอเวลาในการลงไปส ารวจ
พ้ืนที่และออกแบบถนนจุดเชื่อมนี้ก่อน เมื่อได้จุดผ่านแดนที่ชัดเจนแล้ว แต่ละฝ่ายจึงจะด าเนินการ
ก่อสร้าง ทั้งนี้ ในส่วนของประเทศไทย รัฐบาลจะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
  ๒) ผู้ซึ่งครอบครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภท นส.๓ นส.๓ ก หรือ สค.๑  
ซึ่งไม่ใช่ที่ดินของรัฐจะต้องแจ้งรายละเอียดที่ดินที่ครอบครองและใช้ท าประโยชน์ผ่านระบบ 
แอปพลิเคชันบอกดิน ๓ เพ่ือให้กรมที่ดินไปส ารวจและออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ครอบครอง  
ทั้งนี้ มีระยะเวลาเหลืออีกประมาณ ๑ เดือน เนื่องจากแอปพลิเคชันบอกดิน ๓ ได้เปิดให้แจ้ง 
การครอบครองไปตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ และจะสิ้นสุดในช่วงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้  
กรมที่ดินจะได้รวบรวมและน ารายละเอียดทั้งหมดมาวางแผนว่ามีจ านวนผู้ที่แจ้งความประสงค์ 
ในแอปพลิเคชันบอกดิน ๑ บอกดิน ๒ และบอกดิน ๓ รวมทั้งหมดเท่าใด  

 (๑๓) ร่างมาตรา ๒๒ กระทรวงแรงงานและหน่วยงานในก ากับ 
  ๑) รัฐบาลให้ความส าคัญกับธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) เพราะเป็นธุรกิจที่มีความส าคัญมากในประเทศไทย เนื่องจากมีผู้ประกอบการอยู่ในระบบ
ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ ราย และมีลูกจ้างรวมกันประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ คน อย่างไรก็ดี ในช่วงที่เกิด
วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ธุรกิจดังกล่าวได้รับผลกระทบ 
เป็นอย่างมาก จนท าให้แรงงานออกจากระบบเป็นจ านวนมาก ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้
กระทรวงแรงงานเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวทั้งระบบ ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงขอรับการจัดสรร
งบประมาณส่วนหนึง่จากเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือธุรกิจ SMEs เป็นระยะเวลา ๓ เดือน นอกจากนี้ รัฐบาล
ยังได้ช่วยเหลืออุดหนุนการจ้างงาน เช่น ถ้าผู้ประกอบการมีลูกจ้าง ๑๐๐ คน ผู้ประกอบการ 
จะได้ทุนอุดหนุนจากรัฐบาล คนละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาท) ในระยะเวลา ๓ เดือน จะรวมเป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาท) ทั้งนี้ การเข้าไปอุดหนุนดังกล่าวเพ่ือช่วยเหลือ
เยียวยาธุรกิจ SMEs ให้ด ารงอยู่ได้และรักษาการจ้างงาน ซึ่งผลจากการด าเนินการเช่นว่านี้ 
นอกจากจะสามารถรักษาการจ้างแรงงาน จ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ คน ไว้ได้แล้ว ยังเพ่ิมอัตรา 
การจ้างแรงงานอีกจ านวนประมาณ ๕๗,๐๐๐ คน อีกด้วย 
  ๒) รัฐบาลพยายามส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการฝึกอบรม 
และพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
  ๓) เงินกองทุนประกันสังคมในส่วนที่กองทุนยังคงค้างจ่ายอยู่ได้มีการจ่าย
ช าระหนี้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอให้มั่นใจในการจ่ายเงินที่ค้างช าระ 
  ๔) การขึ้นค่าจ้างแรงงานต้องอิงหลักเกณฑ์ขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ (ILO) เพ่ือท าให้นักลงทุนมั่นใจเกี่ยวกับนโยบายค่าแรงขั้นต่ า อีกทั้งต้องค านึงถึงปัจจัยอื่น ๆ  ด้วย  
ทั้งนี้ รัฐบาลจะมีการพิจารณาปรับค่าแรงขั้นต่ าทั่วประเทศในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ และยืนยันว่า
จะมีการพิจารณาปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ าแน่นอน ส่วนจะเป็นจ านวนเงินเท่าใดนั้นเป็นเรื่องที่จะต้อง
พิจารณาร่วมกันต่อไป เพ่ือให้ระบบการด าเนินงานของประเทศด าเนินต่อไปได้ และควรค านึงถึง 
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ผู้ประกอบธุรกิจ ตลอดจนภาวะความสมดุลของรายได้ของประเทศด้วย อย่างไรก็ดี ในระหว่าง 
ที่ยังไม่ได้ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ าก็จะพยายามช่วยเหลือประชาชนในด้านค่าครองชีพผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เช่น กองทุนประกันสังคม โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเที่ยวด้วยกัน  
  ๕) รัฐบาลจะพยายามเสนอแก้กฎหมายที่ เกี่ยวกับการจ้างแรงงาน  
เพื่อช่วยเหลือแรงงานทั้งในและนอกระบบและเพื่อความมั่นคงของแรงงาน 
  ๖) จ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี  
รวมกันประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คนต่อปี โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมีนักศึกษา 
ที่จบการศึกษาประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งกระทรวงแรงงานมีความกังวลในเรื่องการว่างงาน 
ของนักศึกษาจบใหม่เหล่านี้เช่นกัน จึงมีการตรวจสอบข้อมูลจากระบบประกันสังคมและพบว่า  
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสหนึ่ง มีการจ้างงานประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน และยังพบว่าในช่วง  
๒ ปีที่ผ่านมา มีการจ้างแรงงานที่มีอายุระหว่าง ๑๕ ปี ถึง ๒๕ ปี ประมาณ ๖๘๒,๙๗๙ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๘๕.๘๕ ของอัตราการจ้าง ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานได้สนับสนุนให้มีการจ้างงานอีกประมาณ 
๒,๔๐๐,๐๐๐ อัตรา เพื่อทดแทนจ านวนแรงงานที่ขาดหายไปจากระบบ 

 (๑๔) ร่างมาตรา ๒๔ กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในก ากับ 
  ๑) รัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จึงต้องเร่งพัฒนา
บุคลากรครูและนักเรียนโดยการจัดสรรงบประมาณให้มีความเหมาะสม เช่น จัดตั้งโรงเรียนคุณภาพ
ประจ าต าบลเพ่ือยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน และลดเวลาการเดินทางมาโรงเรียนของ
นักเรียนเพราะโรงเรียนอยู่ใกล้บ้าน ซึ่งก็จะสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองและนกัเรยีน
ได้มากขึ้น นอกจากนี้ จะต้องส่งเสริมบุคลากรครูให้สามารถสอนเรื่องกระบวนทัศน์ให้นักเรียน
สามารถลงมือปฏิบัติและหางานได้ตรงกับความต้องการของประเทศ ตลอดจนการปรับปรุง
ห้องเรียนให้มีความทันสมัย ให้โรงเรียนมีสนามกีฬา สนามเด็กเล่น ซึ่งจะเกิดประโยชน์ตอ่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียน 
  ๒) รัฐบาลได้เร่งช่วยเหลือเด็กฐานะยากจนที่ต้องออกจากระบบการศึกษา 
ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้แล้วเกือบทั้งหมด โดยการตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา ซึ่งเริ่มด าเนินการมาตั้งปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับติดตาม
สถานะของเด็กนักเรียนกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิดทั้งในมิติด้านสุขภาพและมิติด้านพฤติก รรม  
โดยจะมีการบันทึกเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพ่ือให้สามารถช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดปัญหา  
และยังได้สนับสนุนเงินให้อีกรายละประมาณ ๘๐๐ บาท (แปดร้อยบาท) ในช่วงที่เกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่าเด็กจะไม่ออกจาก
ระบบการศึกษา ในส่วนงบอุดหนุนการศึกษาไม่ได้มีการปรับลดลง แต่เป็นการจัดสรรงบประมาณ
ตามจ านวนนักเรียน เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาอัตราการเกิดมีแนวโน้มลดลง  
 



๘๑ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ๓) รัฐบาลได้ให้ความส าคัญสูงสุดในด้านการสนับสนุนการศึกษา 
โดยเฉพาะการศึกษาภาคบังคับ ๑๕ ปี ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีการสนับสนุนค่าเล่าเรียน สนับสนุนอาหารกลางวัน นมโรงเรียน ตลอดจน
สนับสนุนเบี้ยเด็กแรกเกิด ถึง ๖ ปี เดือนละ ๖๐๐ บาท (หกร้อยบาท) ให้แก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย 

 (๑๕) ร่างมาตรา ๒๗ ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 
  ๑) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   ๑.๑) พนักงานสอบสวนจะได้รับค่าตอบแทนวิชาชีพและเงินประจ าต าแหนง่
ตั้งแต่ระดับรองสารวัตรถึงระดับรองผู้บังคับการ ทั้งนี้  งบประมาณที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ได้ตั้งไว้ส าหรับงานสอบสวนจะประกอบไปด้วยค่าท าส านวนการสอบสวน ค่าตอบแทนพยาน  
ค่าส่งหมายเรียก ค่าชันสูตรพลิกศพ ค่าตอบแทนนักสังคมสงเคราะห์  ค่าคุ้มครองพยาน 
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการท าส านวนคดี เช่น ค่ากระดาษ ค่าเดินทางไปราชการ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ในการเดินทางไปท าคดี นอกจากนี้ยังมีค่าตอบแทนเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
ของพนักงานสอบสวนด้วย  
   ๑.๒) เนื่องจากต าแหน่งพนักงานสอบสวนถือเป็นสายงานส าคัญ 
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ดังนั้น คณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) จึงก าหนดให้ผู้ที่จะมา
ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสถานีต ารวจทุกระดับต้องมีประสบการณ์เคยเป็นพนักงานสอบสวนมาก่อน  
   ๑.๓) ปัจจุบันส านักงานต ารวจแห่งชาติได้บรรจุและแต่งตั้งพนักงาน
สอบสวนเพ่ิมอีกจ านวนประมาณ ๑,๗๐๐ คน ท าให้มีพนักงานสอบสวนรวมจ านวนทั้งสิ้นประมาณ  
๑๐,๐๐๐ คน นอกจากนี้ ยังได้มีการบรรจุนายต ารวจชั้นประทวนจ านวนประมาณ ๓,๕๐๐ คน  
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพนักงานสอบสวน โดยจะให้พนักงานสอบสวน ๑ คน มีผู้ช่วยได้ ๓ คน 
ถึง ๔ คน เพ่ือแบ่งเบาภาระของพนักงานสอบสวนที่ต้องรับผิดชอบคดีที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจะได ้
ปฏบิัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๑.๔) ต ารวจตระเวนชายแดนมีภารกิจหลักคือการลาดตระเวนในพ้ืนที่
ชายแดนทั่วประเทศและเข้าตรวจพ้ืนที่ร่วมกับทหาร เพ่ือไม่ให้มีการรุกล้ าอธิปไตยและป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมตามแนวชายแดน รักษาประโยชน์ของชาติ และดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดน 
ให้มีความเข้มแข็งเมื่อต้องเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยมีพ้ืนที่ปฏิบัติการอยู่ตามแนวชายแดน
ทั่วประเทศจ านวนประมาณ ๕,๖๕๖ ตารางกิโลเมตร 
   ๑.๕) โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยงานในสังกดัส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติที่มีบทบาทส าคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน  
ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๙ ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือดูแลประชาชน 
ในถิ่นทุรกันดารและห่างไกลการคมนาคม ปัจจุบันมีจ านวนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 
ทั้งประเทศรวมทั้งสิ้นจ านวนประมาณ ๒๒๒ แห่ง มีการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐาน 



๘๒ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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ของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ ยังเปิดรับนักเรียนที่อยู่ตามแนวชายแดนที่ทุรกันดารให้เข้ามาเรียน 
และยังให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในถิ่นทุรกันดารและห่างไกล
การคมนาคมในเขตบริการของโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนอีกด้วย  
   ๑.๖) ส านักงานต ารวจแห่งชาติมีภารกิจด้านทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวกับ
สวัสดิการด้านที่พักอาศัยจึงมีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการก่อสร้างที่พักอาศัยให้แก่ต ารวจ  
ชั้นผู้น้อยเพ่ือเป็นการสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน โดยค านึงถึงรูปแบบที่พักอาศัย ขนาดและท าเล 
ในการก่อสร้างให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยพยายามจะจัดที่พักอาศัยให้อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกับ 
ที่ท างาน เพราะหากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วนต้องระดมก าลังต ารวจให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ 
จะได้มาได้ทันที อย่างไรก็ดี ปัจจุบันที่พักอาศัยของต ารวจนั้นยังมีไม่เพียงพอ ซึ่งหากได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้เพิ่มก็จะสามารถน าไปจัดสรรที่พักอาศัยให้แก่ต ารวจต่อไป 

 (๑๖) ร่างมาตรา ๓๗ แผนงานบูรณาการ 
  ๑) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   - รัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายในหลายมิติ ทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง  
และอัตลักษณ์ ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวต้องใช้ความรอบคอบให้สอดคล้องกันทุกมิติ 
และมีเอกภาพ โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนามากกว่างานด้านความมั่นคงตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ 
สร้างการกินดีอยู่ดีให้แก่ประชาชน ท าให้ประชาชนมีรายได้ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงท าให้ประชาชนได้รับผลกระทบ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่รัฐบาลก็จะพยายามเร่งรัดด าเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณผ่านแผนงาน
และโครงการต่าง ๆ เพ่ือที่จะเสริมสร้างให้ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้มีชีวิตความเป็นอยู่  
ที่ดีขึ้นต่อไป 
  ๒) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
   - โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาพ้ืนที ่
ในการลงทุนและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่ง
ทั้งทางบก ทางน้ า ทางราง และทางอากาศ ไปยังประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
มีการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกจิพิเศษภาควันออก (EECi) ให้เป็นซิลิคอนวัลเลย์เมืองไทย 
และเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ปัจจุบัน มีความก้าวหน้าตามล าดับ  
ซึ่งโครงการ EEC ท าให้เกิดการกระจายรายได้ เกิดการจ้างงาน สร้างห่วงโซ่ SMEs ร้านค้าชุมชนต่าง ๆ 
ทั้งในระดับฐานรากจนถึงระดับประเทศ เช่น การสร้างโอกาส สร้างงานให้แก่เยาวชน การจ้างงาน
จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประมาณ ๑๗ ,๐๐๐ ต าแหน่ง อุตสาหกรรมดิจิทัลประมาณ  
๑๑๖,๐๐๐ ต าแหน่ง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประมาณ ๕๘,๐๐๐ ต าแหน่ง อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจรประมาณ ๑๑,๐๐๐ ต าแหน่ง อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ประมาณ ๑๙,๐๐๐ 
ต าแหน่ง อุตสาหกรรมระบบรางประมาณ ๒๔,๐๐๐ ต าแหน่ง อุตสาหกรรมการบินประมาณ 
๓๒ ,๐๐๐ ต าแหน่ง การจ้างงานภาคธุรกิจไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ,๐๐๐ อัตราภายในเวลา ๕ ปี  



๘๓ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ภาคแรงงานก่อสร้างมีการจ้างงานไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐ อัตรา นอกจากนี้ ยังสร้างผลตอบแทน
กลับมาในรูปส่วนแบ่งรายได้และภาษีให้แก่รัฐ และการจัดโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น รถไฟ
ความเร็วสูง สนามบิน ท่าเรือ ซึ่งจะสามารถเพ่ิมรายได้ให้แก่รัฐบาลเป็นจ านวนมหาศาล 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สรุปความได้ว่า รัฐบาลใช้ความรอบคอบและระมัดระวังในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณฉบับนี้ แม้ว่าในการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ จะอยู่ภายใต้งบประมาณรายจ่ายที่มีอยู่ อย่างจ ากัด รัฐบาลยังคงให้ความส าคัญ 
กับประชาชนและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ ทั้งนี้  การจัดท าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
เพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ตลอดจนขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการสร้างโอกาส สร้างความเสมอภาค  
และลดความเหลื่อมล้ า เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ รวมทั้งสนับสนุน 
ให้เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ ส าหรับความเห็นและข้อสังเกต 
และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายไว้ขอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ที่ท าหน้าที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้น าไปใช้ประกอบการพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ  
ให้เป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนต่อไป 

๒.๑.๕ ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 
มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ด้วยคะแนนเสียง 
๒๗๘ เสียง ไม่รับหลักการ ๑๙๔ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มี และมีมติ 
ให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจ านวน ๗๒ คน เพ่ือพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ  
มีก าหนดการแปรญัตติภายใน ๓๐ วัน 
 
 



๘๔ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

     ๑. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ซึ่งเป็นเอกสารแนบระเบียบวาระ ในคราวประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

https://lis.parliament.go.th/attach/mod04/mod04_20220607113031.pdf 
 

     ๒. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) ของส านักวิชาการ 
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปีที่  ๔ ครั้งที่  ๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่  ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/597415 
 
     ๓. บนัทึกการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที่ ๔ ครัง้ที่ ๔  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) เป็นพิเศษ วันองัคารท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
ถึงวนัศุกร์ที่ ๓ มถิุนายน ๒๕๖๕  

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=10307&mid=4389 
 
     ๔. บนัทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร  
ในการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที ่๔ ครัง้ที ่๔ (สมัยสามญัประจ าป ี
ครั้งทีห่นึ่ง) เป็นพิเศษ วนัอังคารท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
ถึงวนัศุกร์ท่ี ๓ มถิุนายน ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=10346&mid=4389 
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๒.๒ วาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา๖ 
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่สอง  

ขั้นพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา โดยประธานคณะกรรมาธกิารวิสามญัพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สภาผู้แทนราษฎร (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง) ได้เสนอรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญต่อที่ประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร สรุปสาระส าคัญได้ว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญได้เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ จนแล้วเสร็จในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยได้ร่วมกันพิจารณา
รายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ รวมจ านวน ๗๓๔ หน่วยรับงบประมาณ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ให้ความส าคัญกับผลสัมฤทธิ์ที่ประชาชนจะได้รับจากการใช้จ่าย
งบประมาณที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ แผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง  
ร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายส าคัญของรัฐบาล ตลอดจน
การจัดงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าเพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจ 
ของหน่วยรับงบประมาณสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาต่าง  ๆ ต่อไป 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จเป็นรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุด 
ต่อประชาชน รวมทั้งมีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ตลอดจนสนับสนุนการฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และมีข้อสังเกตที่ส าคัญให้รัฐบาลด าเนินการเกี่ยวกับมาตรการ
เพ่ิมรายได้และลดการกู้เงินของรัฐบาลเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ทางการคลัง  ปรับปรุงกระบวนการใช้จ่ายเงิน
นอกงบประมาณให้มีประสิทธิภาพและควบรวมหน่วยงานที่มีพันธกิจและโครงการที่ซ้ าซ้อนกัน 
หรือบูรณาการเพ่ือลดความซ้ าซ้อนและประหยัดงบประมาณ รวมทั้งกระจายงบประมาณให้ทั่วถึง 
ทุกพ้ืนที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนบนพ้ืนฐานของความโปร่งใส เป็นธรรม และแก้ไขปัญหา
ของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

ทั้งนี้ ในการด าเนินงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๙ คณะ และคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ปรับลดงบประมาณลงจ านวน 
๗ ,๖๔๔ ,๒๔๓ ,๘๐๐ บาท (เจ็ดพันหกร้อยสี่สิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาท)  
โดยได้พิจารณาจากความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๓ แผนการปฏิรูปประเทศฉบับปรับปรุง  
ร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  และนโยบายส าคัญของรัฐบาล  

                                                 

 ๖ สามารถสืบค้นเอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สภาผู้แทนราษฎร บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สอง ขั้นพิจารณา 
เรียงตามล าดับมาตรา และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  ได้จากเว็บไซต์หอสมุดรัฐสภา 

https://library.parliament.go.th หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๕ ถึง ๑๒ ในหน้าท่ี ๑๖๙ ถึง ๑๗๐ 



๘๖ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ตลอดจนเป้าหมายและผลการด าเนินงานจริง  ความคุ้มค่า ความพร้อมในการด าเนินงาน 
และศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งให้ความส าคัญกับเงินนอกงบประมาณหรือรายได้ 
ที่จัดเก็บเองน ามาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา อีกทั้งได้มีการพิจารณาในประเด็น ดังต่อไปนี้ 

๑) รายการที่สามารถปรับลดเป้าหมายหรือปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานให้เกิด  
ความประหยัด เช่น การฝึกอบรมสัมมนา การจ้างเหมาบริการ การจ้างที่ปรึกษา การประชาสัมพันธ์  
และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ   

๒) รายการที่มีผลการด าเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้และคาดว่าไม่สามารถ 
ใช้จ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณหรือรายการผูกพันงบประมาณเดิมที่ผลการจัดซื้อจัดจ้างต่ ากว่า 
วงเงินงบประมาณที่เสนอไว้ 

๓) รายการที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือที่ได้ด าเนินการไปแล้ว  
โดยใช้จ่ายจากการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณหรือการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๔) รายการที่ยกเลิกโครงการหรือสามารถใช้เงินจากแหล่งอื่นนอกเหนือจาก 
เงินงบประมาณได้ เช่น เงินนอกงบประมาณ รายได้ที่จัดเก็บเอง หรือเงินสะสมคงเหลือ 

ส่วนการปรับเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณา 
เพ่ิมงบประมาณรายจ่ายให้หน่วยรับงบประมาณตามความเหมาะสมและจ าเป็น และหน่วยงาน 
ของศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ เพ่ือให้เพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่  
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาอนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เช่น การเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แผนงานบุคลากรภาครัฐ รายการบุคลากรภาครัฐ ไปเป็น
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นเงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน 
การถ่ายโอนบุคลากรสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน ๔๙ จังหวัด เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 อย่างไรก็ตาม การพิจารณารายละเอียดงบประมาณทั้งการปรับลด การเพ่ิม  
และเปลี่ยนแปลงงบประมาณของคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงาน ความซ้ าซ้อน เป้าหมายการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ภารกิจส าคัญเพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจและสังคม 
ภายหลังจากภาวะวิกฤติที่ เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนเป็นส าคัญ รวมทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตและมีความเข้มแข็ง
รองรับผลกระทบทั้งจากภายในและภายนอกประเทศได้อย่างมีเสถียรภาพเพื่อให้สามารถด าเนินการ
ภายในกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน ๓,๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสน
แปดหมื่นห้าพันล้านบาท) 



๘๗ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 จากนั้น ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้   
ในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง ค าปรารภ แล้วพิจารณา  
เรียงตามล าดับตั้งแต่มาตรา ๑ ถึงมาตรา ๔๐ ทั้งนี้ โดยมีการพิจารณาและอภิปรายสรุปสาระส าคัญได้ 
ดังนี้ 
  (๑) ชื่อร่างพระราชบัญญัติ     ไม่มีการแก้ไข 
  ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย
แสดงเหตุผล ดังนี้   
  - เห็นควรแก้ไขชื่อร่างพระราชบัญญัติ เป็น “ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” เนื่องจากตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑๗ ค าว่า “ปี” หมายถึง ปีงบประมาณ จึงท าให้กฎหมายต่าง ๆ ของงบประมาณ  
ไม่จ าเป็นต้องใช้ค าว่า “ปีงบประมาณ” แต่อย่างใด 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังน้ี  
  - คณะกรรมาธิการวิสามัญขอยืนยันว่า เห็นควรใช้ชื่อร่างพระราชบัญญัติตามเดิม  
  มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ เดิม  
ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญไม่มีการแก้ไข  
 
  (๒) ค าปรารภ       ไม่มีการแก้ไข  
  มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย 
แสดงเหตุผล ดังนี้ 
 (๒.๑) เห็นควรแก้ไขค าปรารภ เป็น “โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นจ านวนเงินอย่างสูงไม่เกิน ๓,๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณส าหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ทั้งนี้ การจัดท างบประมาณต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายว่าด้วย 
วิธีงบประมาณ และกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ อย่างเคร่งครัด” เพ่ือให้เกิดความ 
ชัดเจนและสอดคล้องกับรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย๘ มาตรา ๑๔๐ ที่ บัญญัติ ว่ า  
“การจ่ายเงินแผ่นดิน จะกระท าได้เฉพาะที่ได้อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  
หรือกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ…” ซึ่งแตกต่างจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ท่ีไม่ก าหนดถึงกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐแต่อย่างใด 
 (๒.๒) เห็นควรตัดค าปรารภออก เนื่องจากเป็นถ้อยค าเกินความจ าเป็น 

                                                 

 ๗ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
 ๘ รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  
 



๘๘ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ เดิม 
ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญไม่มีการแก้ไข 
 
  (๓) ร่างมาตรา ๑      ไม่มีการแก้ไข 
  ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย
แสดงเหตุผล ดังนี้ 

       - เห็นควรตัดร่างมาตรา ๑ เนื่องจากเป็นถ้อยค าซ้ ากับชื่อของกฎหมายและไมม่ี
ความจ าเป็น รวมทั้งไม่มีการอ้างอิงถึงมาตรา ๑ ดังกล่าวนี้ แต่อย่างใด 
  มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ เดิม 
ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญไม่มีการแก้ไข 
 
  (๔) ร่างมาตรา ๒      ไม่มีการแก้ไข 
  ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย
แสดงเหตุผล ดังนี้ 

      - เห็นควรแก้ไขความเป็น “มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  
๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗” เพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่า 
ร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง๙ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังน้ี  
 - คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาแล้วยืนยันว่า การเขียนในรูปแบบเดิม 

เป็นการเขียนที่มีเหตุและผลแล้ว จึงไม่จ าต้องก าหนดว่าร่างพระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับจนถึงเมื่อใด 
  มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ เดิม 
ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญไม่มีการแก้ไข 
 
  (๕) ร่างมาตรา ๓     ไม่มีการแก้ไข 
  ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย
แสดงเหตุผล ดังนี้ 
       - เห็นควรแก้ไขความเป็น “มาตรา ๓ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ”  
เนื่องจากรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีก ากับดูแลการท างานของส านักงบประมาณ 

                                                 

 ๙ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง บัญญัตไิว ้ดังนี ้
“มาตรา ๔๓  การขอเบิกเงินจากคลังตามงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณใด ให้กระท าได้แต่เฉพาะ

ภายในปีงบประมาณนั้น” 



๘๙ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ เดิม 
ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญไม่มีการแก้ไข 
 
  (๖) ชื่อหมวด ๑ บทท่ัวไป    ไม่มีการแก้ไข 
  ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  
 
  (๗) ร่างมาตรา ๔ งบประมาณรายจ่าย 

     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕   ไม่มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย

แสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 
     (๗.๑) เห็นควรแก้ไขความเป็น “มาตรา ๔ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ตั้งเป็นจ านวน รวมทั้งสิ้น ๓,๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท จ าแนกเป็น
รายจ่าย ตามที่จะระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้  โดยต้องมีรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และต้องมีรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า
วง เ งิ นส่ วนที่ ข าดดุลของงบประมาณประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๖” เนื่ อ งจาก 
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑๑๐ มาตรา ๒๐ (๑) บัญญัติว่า 
“งบประมาณรายจ่ายลงทุน ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และต้องไม่น้อยกว่าวงเงินส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจ าปีนั้น” แต่ปรากฏว่างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีงบประมาณรายจ่ายลงทุนจ านวน ๖๙๕,๐๗๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท 
(หกแสนเก้าหมื่นห้าพันเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนบาท) คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๒ และวงเงินกู้เพ่ือชดเชย
การขาดดุล  จ านวน ๖๙๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท (หกแสนเก้ าหมื่ นห้ า พันล้ านบาท)  
แต่คณะกรรมาธิการวิสามัญปรับลดงบประมาณรายจ่ายลงทุนเหลือจ านวน ๖๘๙,๔๗๙,๙๐๐,๐๐๐ บาท 
(หกแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบเก้าล้านเก้าแสนบาท) คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๕ ซึ่งเกินร้อยละ ๒๐ 
ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี แต่รายจ่ายลงทุนดังกล่าวมีจ านวนต่ ากว่าวงเงินกู้เพ่ือชดเชย 
การขาดดุลที่มีจ านวน ๖๙๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันล้านบาท) อย่างชัดเจน 
จึงขัดต่อพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๒๐ (๑) ประกอบกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๒ บัญญัติไว้ว่า รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง 
อย่างเคร่งครัด และมาตรา ๑๔๒ บัญญัติไว้ว่า ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ ดังนั้น การปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงจ าเป็นต้อง
เพิ่มเติมถ้อยค าให้สอดคล้องกับกฎหมาย 

 
                                                 

๑๐ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  



๙๐ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

      (๗.๒) การจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสม ไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้         
 (๗.๒.๑) การจัดสรรงบประมาณโดยไม่ค านึงถึงประโยชน์ภาพรวม 
ของประชาชนทั้งประเทศ มิได้กระจายงบประมาณและโครงการต่าง ๆ ไปสู่ทุกจังหวัดอย่างเป็นธรรม 
เช่น โครงการเกี่ยวกับถนนและโครงการเกี่ยวกับน้ าซึ่งมีงบประมาณรวมกันมากกว่าร้อยละ ๕๐  
ของงบลงทุนทั้งหมด แต่ปรากฏว่ามีการจัดสรรงบประมาณแบบกระจุกตัวในบางจังหวัดอย่างชัดเจน 
โดยมิได้ค านึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเป็นธรรมหรือจัดสรรงบประมาณบนพ้ืนฐาน 
ของผลประโยชน์ทางการเมืองเท่านั้น 

 (๗.๒.๒) การจัดสรรงบประมาณท่ีขาดการจัดล าดับความส าคัญและมิได้
ค านึงถึงปัญหาภาพรวมของประเทศ โดยจัดสรรงบประมาณเป็นโครงการเล็ก ๆ ที่ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาของประชาชนได้ในภาพรวม (เบี้ยหัวแตก) กล่าวคือ ให้ความส าคัญกับการจัดตั้งแผนงาน 
หรือโครงการหรือกิจกรรมมากกว่าผลสัมฤทธิ์ของการใช้งบประมาณ 

          (๗.๒.๓) การจัดสรรงบประมาณท่ีไม่ค านึงถึงภัยพิบัติหรือสถานการณ์
เลวร้ายหรือความผันผวนของโลกที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต แต่จัดสรรงบประมาณโดยให้ความส าคัญ
กับการแก้ไขปญัหาระยะสั้นและไม่ได้ตระหนกัถึงปัญหาหนี้สาธารณะของประเทศท่ีมีอัตราเพ่ิมสงูขึน้  
อีกทั้งประเทศไทยก าลังเผชิญปัญหาสังคมผู้สูงอายุ แต่งบประมาณที่จัดสรรให้แก่ส านักงาน
ประกันสังคมกลับมีจ านวนไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ประกันตนที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นและปัญหาภัยพิบัติ
ของโลกท่ีอาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการจัดสรรงบประมาณท่ีมีวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา 
ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตดังกล่าวนั้น มีจ านวนน้อยกว่างบบุคลากรของกระทรวงกลาโหม 

         (๗.๒.๔) การจัดสรรงบประมาณบนฐานของระบบราชการที่ท างาน 
แบบแยกส่วน กล่าวคือเป็นการท างานที่มีภารกิจซ้ าซ้อนกัน จึงควรปฏิรูประบบราชการให้หน่วยงาน 
ที่มีภารกิจคล้ายกันควบรวมและบริหารจัดการเป็นหน่วยงานเดียวกันเพ่ือช่วยลดขั้นตอน 
และเพิ่มความคล่องตัวของหน่วยงาน ซึ่งจะท าให้ประหยัดงบประมาณและเปน็การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการใช้งบประมาณ 

         (๗.๒.๕) การใช้จ่ายงบประมาณยังไม่ชัดเจน เช่น การตรวจสอบงบประมาณ
เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าได้ใช้งบประมาณจากหน่วยรับงบประมาณใด การอนุมัติ
งบประมาณเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในช่วงฤดูน้ าหลาก และหลายโครงการไม่สามารถ
ด าเนินการได้ รวมทั้งไม่สามารถตรวจสอบค าของบประมาณขององค์กรอิสระหรือองค์การมหาชนได้ 
ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณในปีต่อไปจะต้องค านึงถึงประเด็นเหล่านี้ เพ่ือให้ใช้เงินงบประมาณ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในอนาคตต่อไป 

         (๗.๒.๖) การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีฉบับนี้ ไม่มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณอย่างจริงจัง โครงสร้างงบประมาณมีรายได้กับรายจ่ายห่างกัน
เพียงเล็กน้อย รายได้จากเงินภาษีอากรถูกน ามาใช้เป็นรายจ่ายประจ าทั้งหมด ซึ่งไม่ได้สร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้น แต่สร้างความมั่นคงให้แก่รัฐราชการเท่านั้น รวมทั้งจัดสรร



๙๑ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

งบประมาณแบบกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครและงบกลาง คิดเป็นร้อยละ ๗๔ และอีกร้อยละ ๒๖ 
จัดสรรให้แก่จังหวัดอื่น ๆ ที่เป็นพ้ืนที่ของรัฐมนตรีกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น 

              (๗.๒.๗) การใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของรัฐบาลไม่สามารถตรวจสอบได้ 
     (๗.๓) ควรปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้คงเหลือ ๓,๑๓๗,๔๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

(สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบล้านบาท) เนื่องจากสมมุติฐานที่ใช้ประมาณการรายได้
ของรัฐบาล ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีการเปลี่ยนแปลงมาก ไม่ตอบสนองต่อภาวะวิกฤติเศรษฐกิจของโลก 
ที่ตกต่ าและผันผวน และจากปัจจัยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic 
Product : GDP) อัตราแลกเปลี่ยน หรือราคาน้ ามันดิบ อาจท าให้ประมาณการรายได้ของรัฐบาล 
มีโอกาสปรับเพ่ิมขึ้นและมีโอกาสที่จะปรับลดลงเช่นเดียวกัน ประกอบกับกรณีหนี้อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ 
หนี้สาธารณะของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ใกล้เต็มวงเงิน งบประมาณอาจไม่เพียงพอที่จะจัดท าโครงการ
ประกันรายได้และมาตรการต่าง ๆ ส่วนกรณีท่ีรัฐบาลจะด าเนินการให้มีการตรากฎหมายให้อ านาจ
กระทรวงการคลังค้ าประกันเงินกู้ของกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงและกองทุนประกันวินาศภัยนั้น ระหว่าง 
รอการด าเนินการดังกล่าวรัฐบาลจะอนุมัติงบกลาง จ านวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นล้านบาท) 
โดยคาดว่าจะเป็นงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
หากกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงและกองทุนประกันวินาศภัยไม่สามารถช าระหนี้ได้ หนี้ดังกล่าว 
ก็จะตกเป็นหนี้สาธารณะและเป็นภาระของงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น ควรน างบประมาณที่ปรับลด
มาด าเนินการเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่อาจจะเพิ่มขึ้นและความผันผวนที่จะเกิดขึ้นได้ในอนาคต 

     (๗.๔) ประเด็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เคยให้ไว้ในการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวาระที่หนึ่ง  
ไม่ว่าจะเป็นการตั้งงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับปัญหาของประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น ปัญหาโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) สงครามประเทศยูเครนกับสหพันธรัฐรัสเซีย ราคาพลังงาน และภาวะเงินเฟ้อ 
หรือความสามารถของรัฐบาลในการจัดเก็บรายได้ตามที่ได้ประมาณการไว้ หรืองบประมาณส าหรับ
แก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนและหนี้นอกระบบ หรือสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 
ท่ีไม่มีรายละเอียดหรือค าอธิบาย และแนวทางการจัดสรรและก ากับดูแลเงินนอกงบประมาณ ดังนั้น 
จึงเห็นควรให้คณะกรรมาธิการชี้แจงว่า ได้น าข้อสังเกตในวาระที่หนึ่งไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างไร และประเด็น
ข้อสังเกตต่าง ๆ มีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร  

     (๗.๕) หน่วยรับงบประมาณมหีนา้ที่และอ านาจซ้ าซ้อนกัน เช่น กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมทรัพยากรน้ า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ต่างก็มีหน้าที่และอ านาจในการรับผิดชอบเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า หรือกระทรวง
พาณิชย์ท่ีมีทั้งกรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมส่งเสริมการค้า 
ระหว่างประเทศ ซึ่งทั้ง ๓ กรม มีภารกิจคล้ายคลึงกันในเรื่องเจรจาการค้ากับต่างประเทศ ดังนั้น 
การจัดสรรงบประมาณจึงมีความซ้ าซ้อนกันจึงขอปรับลดงบประมาณลงดังกล่าว 



๙๒ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

     (๗.๖) การท างานของระบบราชการในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ขาดขวัญก าลังใจ 
และความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา เพราะรู้สึกว่าด าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณแล้วไม่ได้
งบประมาณตามที่ขอรับการจัดสรรและมีแนวโน้มที ่จะได้รับการจัดสรรงบประมาณจะลดลง  
อีกทั ้งงบประมาณที ่ได ้ร ับการจัดสรรมีว ัตถุประสงค์เพื ่อ ใช้จ ่ายในงานประจ าเป็นส่วนใหญ่  
ประเด็นนี้จึงเป็นวิกฤติที่รัฐบาลจะต้องด าเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน เพราะหากไม่มีการด าเนนิการ
แก้ไขปัญหางบประมาณไม่เพียงพอก็เท่ากับว่าในอนาคตจะไม่มีงบประมาณซึ่งเป็นเครื่องมือในการ
บริหารประเทศ  

     (๗.๗) ในการปรับลดงบประมาณของคณะกรรมาธิการวิสามัญมีการปรบัลด
งบประมาณโดยให้หน่วยรับงบประมาณปรับลดงวดงานลง แม้จะมีเป้าหมายเพื่อตัดงบประมาณ 
แต่เท ่ากับเป็นการท าให้หน่วยงานนั ้นไม่สามารถบริหารจัดการและเร่งร ัดงานได้ส่งผลให้ 
งานก่อสร้างต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการเกิดความล่าช้า 

คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังน้ี  
(๑) ในเรื่องของการประมาณการรายได้ การประมาณการรายจ่าย และการปรับลด

งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
คณะกรรมาธิการเสียงข้างมากมีความเห็นว่า วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้ตั้งไว้ จ านวน ๓,๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่น 
ห้าพันล้านบาท) มีความเหมาะสมแล้วด้วยเหตุผล ๒ ประการ ได้แก่  

(๑.๑) ความจ าเป็นของหน่วยรับงบประมาณและการจัดสรรงบการลงทุน 
อย่างเพียงพอซึ่งมีประเด็นพิจารณาในเรื่องการจัดสรรงบประมาณที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ได้มีการหารือเสนอญัตติต่าง ๆ ในประเด็นที่เกี่ยวกับโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีการจัดสรรงบประมาณ  
ไม่ทั่วถึง รวมถึงการซ่อมแซมความช ารุดเสียหาย ซึ่งได้มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่การปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานในต่างจังหวัด 

(๑.๒) ความจ าเป็นในการใช้งบประมาณแผ่นดินในช่วงเศรษฐกิจก าลัง 
ฟ้ืนตัวอย่างช้า ๆ เช่น ดัชนีตัวชี้วัดในเรื่องของการท่องเที่ยวดีขึ้นตามล าดับ โดยเฉพาะมีการ
คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงเรื่องการส่งออกสินค้า 
ซึ่งขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และจะน าไปสูก่ารจัดเก็บรายได้ที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลในปี พ.ศ. ๒๕๖๖  

ทั้งนี้ แม้จะมีปัจจัยความไม่แน่นอนในเรื่องราคาพลังงานแต่ปัจจุบันแนวโน้ม
ราคาพลังงานก็เริ่มปรับตัวลดลงแล้ว และราคาสินค้าบริโภคท่ีในตลาดโลกยังคงมีความไม่แน่นอน  
แต่ที่ เห็นได้อย่างชัดเจนคือ  รายได้จากส่งออก ที่ต้องเ พ่ิม งบประมาณเรื่องการใช้จ่าย 
ภาคการลงทุนและการใช้จ่ายของรัฐบาล  

 (๒) ในการพิจารณาปรับลดงบประมาณในภาพรวมนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญ
เสียงข้างมาก ได้มีมติปรับลดงบประมาณลงจ านวนทั้งสิ้น ๗,๖๔๔,๒๔๓,๘๐๐ บาท (เจ็ดพันหกร้อย 
สี่สิบสี่ล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาท) โดยมีการปรับลดในส่วนที่พิจารณาจากผลการ
ด าเนินงานจริง ความพร้อมในการด าเนินการ และศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับ
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งบประมาณ ยกตัวอย่าง ๑) ผลการด าเนินงานที่ล่าช้ากว่าที่ก าหนดและคาดว่าไม่สามารถเบิกจ่าย 
ได้ทันภายในปีงบประมาณ ๒) การยกเลิกโครงการที่มีการใช้จ่ายจากแหล่งอื่นซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้
งบประมาณในปีนี้ ๓) การประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องของการทดแทนหรือเพ่ิมประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและการใช้เงินนอกงบประมาณที่หน่วยรับงบประมาณ
จัดเก็บเองด้วย 

(๓) การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงปัจจุบัน รัฐบาลจัดเก็บ
รายได้เกินเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ และสูงขึ้นกว่าการจัดเก็บรายได้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ 
ในการจัดเก็บรายได้ ซึ่งสามารถน าเอารายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยในเรื่องการปรับลดภาษีสรรสามิต 
เพ่ือพยุงราคาน้ ามันไม่ให้เป็นปัญหาที่น าไปสู่การเพ่ิมต้นทุนราคาสินค้าต่าง ๆ ดังนั้น จึงมีความมั่นใจว่า 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นอกจากการลงทุนของภาครัฐและภาคเอกชนแล้ว ก็จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
ท่ีเพ่ิมขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา 

(๔) ส าหรับมาตรการทางการคลัง ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายถึง
ข้อจ ากัดในการก่อหนี้และค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกินตัวนั้น เนื่องจากกระทรวงการคลังได้รับการอนุมัติ 
จากคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐในเรื่องการก าหนดสัดส่วนหนี้สาธารณะ 
ตามมาตรา ๕๐ ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยขยายสัดส่วน 
หนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือจีดีพี (GDP) เป็นร้อยละ ๗๐ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
ทางการคลังให้แก่รัฐบาล ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือฉุกเฉิน แต่อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงต้อง
บริหารจัดการงบประมาณให้อยู่ในกรอบวินัยการเงินและการคลังของรัฐ 

(๕) งบประมาณที่ถูกปรับลดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนประมาณ 
๗๔๒,๒๐๘,๐๐๐ บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบสองล้านสองแสนแปดพันบาท)๑๑ นั้น กรรมาธิการวิสามัญ 
โดยคณะอนุกรรมาธกิารไดพิ้จารณาแล้วเห็นว่า มีส่วนที่ต้องพิจารณาปรบัลด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
และเมืองพัทยา เนื่องจากผลการด าเนินการที่ล่าช้ากว่าก าหนดและคาดว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมาก ได้มีมติให้ 
มีการเพ่ิมงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นเงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน ๑๗๕ แห่ง  และเงินอุดหนุนพัฒนาคุณภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 
ของสถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จ านวน ๔๙ แห่ง 

 
 

                                                 
๑๑ รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ เล่มที่ ๓ (๑) รายการปรับลด หนา้ ๒๖-๑ 
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นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ได้แก่  การพิจารณา
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรสถานีอนามัย
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน ๔๙ แห่ง  
และการเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมให้มีงบประมาณเพ่ิมขึน้  

(๖) ประเด็นข้อกฎหมายที่มีกรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างน้อยได้ตั้งประเด็น 
ทักท้วงในชั้นคณะกรรมาธิการ ในเรื่องของการโอนเปลี่ยนแปลง หรือการเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลง
ปรับลดงบประมาณแล้ว จะขัดต่อพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา 
๒๐ (๑) ที่ก าหนดว่าหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในส่วนงบประมาณรายจ่ายลงทนุ
ที่ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและต้องไม่น้อยกว่าวงเงิน
ส่วนที่ขาดดุลของงบประมาณประจ าปีนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมากมีความเห็นว่า 
สามารถด าเนินการได้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๔ และเป็นหน้าที ่
ของฝ่ายบริหารต้องท าค าขอจัดท างบประมาณหรือเสนอร่าง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ เมื่อเสนอมาแล้วอ านาจในการพิจารณาอนุมัติเป็นอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ 
เพราะฉะนั้น เมื่อรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ได้ก าหนดข้อห้ามในเรื่องการด าเนินการ 
ของคณะกรรมาธิการวสิามัญ ดังนั้น คณะกรรมาธิการวสิามัญจึงสามารถด าเนนิการได ้อย่างไรกต็าม 
ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายลงทุน แม้จะมีการปรับลดไปแล้วและมีการเพ่ิมเติมกลับขึ้นมาใหม่  
ก็ไม่ท าให้งบประมาณรายจ่ายลงทุนมีจ านวนน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณแต่อย่างใด 
  มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ เดิม 
ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญไม่มีการแก้ไข 
   

(๘) ร่างมาตรา ๕      ไม่มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย

แสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอแก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรานี้ ดังนี้ 
 (๘.๑) เห็นควรแก้ไขความเป็น “ให้กระทรวงการคลังมีอ านาจสั่งจ่ายเงิน

แผ่นดิน ตามรายการและจ านวนเงินที่ก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัตนิี้ หรือตามที่ส านักงบประมาณจะ
ได้จัดสรร หรือตามที่จะได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย” เนื่องจากถ้อยค าที่เสนอตัดดังกล่าว 
น่าจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐ ที่บัญญัติ
ไว้ว่า “การจ่ายเงินแผ่นดิน จะกระท าได้เฉพาะที่ได้อนุญาตไวใ้นกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจา่ย 
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ  กฎหมายว่าด้วย 
เงินคงคลัง หรือกฎหมายว่าด้วยวินยัการเงินการคลังของรฐั” การก าหนดให้อ านาจส านักงบประมาณ 
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สามารถจัดสรรงบประมาณได้นั้น จึงขัดต่อมาตรา ๑๔๐ อีกทั้งยังขัดต่อมาตรา ๑๔๑ ที่บัญญัติไว้ว่า  
“งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินให้ท าเป็นพระราชบัญญัติ ...” บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ให้อ านาจ
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณที่จะสามารถจัดสรรงบประมาณได้  

 (๘.๒) เห็นควรแก้ไขร่างมาตรา ๕ เป็น “ให้นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี  
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอ านาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน ตามรายการและจ านวนเงิน 
ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ส านักงบประมาณจะได้จัดสรร หรือตามที่จะได้มีการโอน
เปลี่ยนแปลงตามกฎหมาย” เนื่องจากการจัดท างบประมาณในครั้งนี้ไม่สอดคล้องกับการฟ้ืนฟู 
ทางเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน  เพราะมีภาระชดเชยหนี้ภาครัฐเป็นจ านวนมาก  
และงบประมาณรายจ่ายส่วนใหญ่เป็นงบรายจ่ายที่ต้องจ่ายตามกฎหมายหรืองบรายจ่ายผูกพัน  
ซึ่งหากต้องการให้มีงบประมาณเพ่ิมขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาในแต่ละปี รัฐบาลมีความจ าเป็นที่จะต้อง 
หารายได้ เ พ่ิมขึ้นและปรับโครงสร้างงบประมาณ ดังนั้น  จึ ง เห็นควรให้นายกรัฐมนตรี   
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบในการสั่งจ่ายเงิน
แผ่นดินเพ่ือให้การใช้งบประมาณนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และในกรณีที่การใช้จ่าย
งบประมาณไม่ถูกต้องและต้องรับโทษตามกฎหมาย ผู้ด ารงต าแหนง่ตา่ง ๆ ดังกล่าวสมควรต้องรบัผดิ
ในผลแห่งการกระท าความผิดนั้นด้วย 

 (๘.๓) เห็นควรแก้ไขความเป็น “ให้กระทรวงการคลังมีอ านาจสั่งจ่ายเงินแผ่นดิน 
ตามรายการและจ านวนเงินที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  หรือตามที่ส านักงบประมาณจะได้
จัดสรร หรือตามที่จะได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบ” เนื่องจาก
เมื่อร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว จะได้ไม่มีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณให้ผิดไปจากเจตนารมณ์ของรัฐสภา เพราะในปัจจุบันพบปัญหาว่าองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจ านวนหลายแห่งไม่สามารถด าเนินการจัดท าสัญญาได้ เนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณสลับไปสลับมาและไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เดิม  
  มติ  ที่ประชุมสภาผู้ แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับร่ างพระราชบัญญัติ เดิ ม 
ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญไม่มีการแก้ไข 

 
(๙) ชื่อหมวด ๒   
     งบประมาณรายจ่ายงบกลาง     ไม่มีการแก้ไข 
ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
 
(๑๐) ร่างมาตรา ๖ งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ไม่มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย

แสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 
 



๙๖ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 (๑๐.๑) ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีไม่สามารถบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย 
งบกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มีความโปร่งใส เพราะรัฐบาลไม่เคยชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลาง และงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
มีการตั้งงบกลางไว้สูงถึง ๕๙๐,๔๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท๑๒ (ห้าแสนเก้าหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)  
แต่ยังคงไม่มีแผนงาน โครงการ หรือรายละเอียดการใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางและไม่มีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์จากการใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง จึงเปรียบเสมือนเป็นการออกเช็คไม่ระบุ
จ านวนเงินให้แก่นายกรัฐมนตรีเพราะไม่ปรากฏรายละเอียดของโครงการมีแต่เฉพาะหัวข้อกับวงเงิน
เท่านั้น อีกทั้งการใช้จ่ายงบประมาณงบกลาง รัฐสภาไม่สามารถกลั่นกรองการใช้จ่ายงบประมาณ
และตรวจสอบได้ว่าเป็นการใช้จ่ายเพื่อเหตุฉุกเฉินหรือจ าเป็นจริงหรือไม่ ทั้งนี้ เนื่องจากการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายงบกลางเป็นอ านาจของนายกรัฐมนตรีโดยตรง การตีความว่ากรณีใดเป็นกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็นเป็นการใช้ดุลพินิจของนายกรัฐมนตรี  จึงอาจท าให้เกิดการทุจริตโดยการน า
งบประมาณไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

 (๑๐.๒) ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณรายจ่ายงบกลางคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๘.๕ ของงบประมาณทั้งหมด  
ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย ๑๐ ปี แม้งบประมาณรายจ่ายงบกลางเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น 
เพ่ือให้รัฐบาลมีงบประมาณส ารองในการใช้จ่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ หรือในกรณีฉุกเฉิน  
ส าหรับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ แต่การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางจะต้องเป็นไป 
ตามวินัยการเงินการคลังเสมอ ซึ่งจากการสอบถามหน่วยรับงบประมาณต่าง ๆ ในกรณีที่เกิดปัญหา
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอนั้น จะด าเนินการอย่างไร หน่วยงานดังกล่าวได้ชี้แจง  
ไปในทิศทางเดียวกันว่า มีแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยการขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
จากงบประมาณรายจ่ายงบกลาง แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานอาจตั้งงบประมาณด้วยความไม่ละเอียด
รอบคอบได้ โดยอาจใช้งบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายงบกลางในภายหลังเมื่อเกิดปัญหา
งบประมาณไม่เพียงพอ ส่งผลให้ เมื่อประเทศเผชิญสถานการณ์ที่จ าเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน  
งบประมาณรายจ่ายงบกลางอาจมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับใช้ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

 (๑๐.๓) แผนงานหรือโครงการของหน่วยรับงบประมาณมีบางโครงการหรือ
แผนงานบางส่วนที่มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันกับวัตถุประสงค์ในการใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลาง  
ส่งผลให้เกิดปัญหาการจัดสรรงบประมาณที่ซ้ าซ้อนกัน 

 (๑๐.๔) งบประมาณรายจ่ายงบกลางมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด แต่การ
ใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่าน ๆ มา มีการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายงบกลางเปน็จ านวนน้อย จึงควรน า
งบประมาณรายจ่ายงบกลางไปจัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณอื่นเพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
แก่ประชาชน 

                                                 
๑๒ รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพจิารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ยงบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

(เล่ม ๒) หน้า ๒ 



๙๗ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 (๑๐.๕) ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๕ บัญญัติไว้ว่า 
“งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจัดสรรให้แก่หน่วยรับ
งบประมาณใช้จ่าย โดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และให้มี
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นด้วย” จะเห็นได้ว่า งบประมาณรายจ่ายงบกลาง
จะต้องแตกต่างจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ แต่งบประมาณรายจ่าย  
งบกลาง ๗ รายการ ได้แก่ ๑) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรฐั 
๒) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ๓) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ   
๔) เงินเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ ๕) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ ๖) เงินสมทบ
ของลูกจ้างประจ า ๗) เงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ เป็นรายการที่ควรจัดอยู่
ในแผนงานหรือโครงการของหน่วยรับงบประมาณ เพราะเป็นรายการที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ 
ของหน่วยรับงบประมาณและมีฐานข้อมูลอยู่แล้ว รวมทั้งรายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวมิใช่สถานการณ์
อันมิอาจคาดหมายได้แต่อย่างใด ทั้งนี้  งบประมาณรายจ่ายงบกลางทั้ง ๗ รายการดังกล่าว 
จึงอาจขัดกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณฯ มาตรา ๑๕  

 (๑๐.๖) งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ  
ตั้งงบประมาณไว้จ านวน ๓๒๒,๗๙๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท๑๓ (สามแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบ
ล้านบาท) ซึ่งเป็นจ านวนงบประมาณที่สูงมาก สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารประเทศที่ผิดพลาด 
เพราะรัฐบาลก าลังสร้างรัฐราชการที่ใหญ่โตเกินไปท าให้เป็นภาระต่องบประมาณ นอกจากนี้  
ในการเบิกจ่ายงบกลางนั้น ที่ผ่านรัฐบาลไม่สามารถเบิกจ่ายไดท้ันในปีงบประมาณจึงมีการขอกันเงิน
เพ่ือเบิกจ่ายเหลื่อมปีสะท้อนให้เห็นถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณ  
และตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๕  ยังก าหนดให้รัฐบาล 
สามารถน า “เงินทุนส ารองจ่าย” ที่มีจ านวนมากถึง ๕๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นล้านบาท) 
ไปใช้จ่ายได้ในกรณีที่มีความจ าเป็นและเร่งด่วนเพ่ือประโยชน์แก่ราชการแผ่นดิน ดังนั้น จึงไม่มีความจ าเป็น 
ที่ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางไว้จ านวนมาก  

 (๑๐.๗) งบประมาณรายจ่ายงบกลางในรายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงิน
ปรับวุฒิข้าราชการในปีงบประมาณที่ผ่าน ๆ มา ไม่เคยมีการเบิกจ่ายงบประมาณรายการดังกล่าว  
และรายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างในปีงบประมาณที่ผ่านมาก็มีการเบิกจ่ายเป็นจ านวนน้อย 
ดังนั้น จึงควรปรับลดงบประมาณในรายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการที่ตั้งไว้
จ านวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นล้านบาท) และรายการเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง 
ตั้งไว้จ านวน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาท)  

 

                                                 
๑๓ รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

(เล่ม ๒) หน้า ๒ 
 
 



๙๘ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 (๑๐.๘) การตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางไว้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
หรือกรณีฉุกเฉินที่ไม่อาจคาดการณ์ได้ล่วงหน้านั้น สามารถท าได้ แต่การตั้งงบประมาณรายจ่าย 
งบกลางไว้สูงเกินไปจะท าให้หน่วยรับงบประมาณอื่น ๆ ที่มีแผนงานและโครงการที่ชัดเจนเสียโอกาส
ในการได้รับการจัดสรรงบประมาณ จึงควรปรับลดงบประมาณในส่วนของงบกลางลงเพ่ือจัดสรร
ให้แก่หน่วยรับงบประมาณอื่น ๆ เช่น กรมทรัพยากรน้ าบาดาล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพ 
ในการน าน้ าใต้ดินมาใช้ประโยชน์ทั้งการอุปโภคบริโภคและน้ าเพ่ือการเกษตร และเป็นหน่วยงาน 
ที่มีความพร้อมทั้งแผนงานและโครงการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ า แต่กลับได้รับงบประมาณ 
ไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ า นอกจากนี้ ยังเห็นว่าการจัดงบประมาณให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยผ่านทางงบประมาณรายจ่ายงบกลางไม่มีความเป็นธรรม 

 (๑๐.๙) ควรปรับลดงบประมาณรายจ่ายงบกลางเพ่ือน าเงินที่ปรับลดดังกล่าวมาใช้
ในการชดเชยเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการของรัฐบาล เช่น การสร้างเขื่อน 
เพราะปัจจุบันมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน ถูกไล่ออกจากพื้นที่ ไม่มีที่ดินท ากิน
และไม่ได้รับเงินชดเชย ท าให้ต้องมีการเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินส่วนที่เหลือให้ครบถ้วน ตลอดจน
การแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติที่ในปัจจุบันมีประชาชนที่เกิดและอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทย แต่ยังไม่มี
สัญชาติไทยเป็นจ านวนมาก ท าให้คนเหล่านั้นไม่อาจเข้าถึงสวัสดิการขั้นพ้ืนฐานและไม่สามารถ  
ใช้สิทธิในฐานะพลเมืองได้ ดังนั้น งบประมาณรายจ่ายงบกลางโดยเฉพาะเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็นที่ตั้งไว้เป็นจ านวนมากนั้น หากมีการปรับลดจ านวนลงก็จะสามารถน าเงินส่วนนี้ 
ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ 
 คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังน้ี  
  - คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาแล้วยืนยันว่า งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
มีความเหมาะสมในการจัดท างบประมาณ โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญไม่ได้มีการปรับลดงบประมาณ 
ในส่วนนี้ นอกจากนี้ งบประมาณรายจ่ายงบกลางที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว เนื่องจากส่วนใหญ่
เป็นเงินที่เป็นรายจ่ายตามกฎหมายที่ก าหนดไว้  

ท้ังนี้ งบประมาณรายจ่ายงบกลางจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ทราบวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินการ แต่ไม่อาจคาดหมายล่วงหน้าเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ  
และไม่สามารถก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการไว้ได้อย่างชัดเจน เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
กรณีฉุกเฉินมีค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ท าให้รัฐบาลไม่สามารถก าหนด
งบประมาณเ พ่ือ ใช้ เป็น ค่ า ใช้ จ่ าย ได้  ดั งนั้ น  คณะกรรมาธิ การวิ สามัญมีความ เห็นว่ า  
ฝ่ายบริหารไม่ได้ใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางอย่างเกินสมควร และส่วนใหญ่จะเป็นรายการที่มี
การก าหนดไว้ตามกฎหมายอยู่แล้ว 

มติ  ที่ประชุมสภาผู้ แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับร่ างพระราชบัญญัติ เดิ ม 
ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญไม่มีการแก้ไข  

 
 



๙๙ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๑๑) ชื่อหมวด ๓  
       งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ   ไม่มีการแก้ไข 
ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
 
(๑๒) ร่างมาตรา ๗ งบประมาณรายจ่ายของส านักนายกรัฐมนตรี 
 และหน่วยงานในก ากับ       มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย

แสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 
 (๑๒.๑) ส านักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งงบประมาณโดยไม่มีเหตุผลและความจ าเป็น  

เนื่องจากส านักนายกรัฐมนตรีมีภารกิจหลักในการช่วยเหลือและให้ค าแนะน านายกรัฐมนตรี 
ในการบริหารราชการแผ่นดิน  แต่มีหน่วยงานในก ากับมีภารกิจซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอื่น  
และบางหน่วยงานควรอยู่ในก ากับของหน่วยงานอื่น ดังนี้ 

 (๑๒.๑.๑) ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงาน 
ที่มีภารกิจด้านสุขภาพ ซึ่งควรอยู่ในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุข แต่กลับอยู่ในก ากับของ 
ส านักนายกรัฐมนตรี และเมื่อพิจารณาแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี จะเห็นได้ว่า 
มีภารกิจที่ซ้ าซ้อนกับภารกิจของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   

 (๑๒.๑.๒) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นหน่วยงานด้านการศึกษา 
และวิจัยที่ควรอยู่ในสังกัดของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แต่กลับมา  
อยู่ในก ากับของส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณถึงร้อยละ ๒๑ ของงบประมาณ
ทั้งหมดของส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในก ากับ  

 (๑๒.๑.๓) ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของส านกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพียงร้อยละ ๑๓ เท่านั้น ส่วนที่เหลอื
เป็นงบประมาณที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานแต่อย่างใด เช่น  

- งบประมาณเกี่ยวกับการประสานงาน และขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลักของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แต่ได้รับจัดสรร
งบประมาณจ านวนมากถึงประมาณร้อยละ ๗๐ ทั้ งนี้  ในปี งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๖  
ได้ตั้งงบประมาณในการผลิตและซ่อมแซมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไว้สูงเกินจริง เพราะหน่วยงาน 
ได้ชี้แจงว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จะประสบปัญหาด้านก าลังการผลิต โดยจะสามารถผลิต
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายได้ จ านวนประมาณ ๕,๐๐๐ ชิ้น ซึ่งมีจ านวนน้อยกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แต่งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กลับไม่ได้ลดลง  

 
 
 



๑๐๐ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ด้วยภารกิจที่ซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานในสังกัดส่งผลให้ 
มีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างฟุ่มเฟือย ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ไม่สามารถแก้ปัญหา  
และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศ อีกทั้งยังมีการจัดสรรงบประมาณ 
ส าหรับราชการลับเป็นจ านวนมากถึง ๑๙ หน่วยงาน และยังไม่มีแนวทางในการตรวจสอบ 
การใช้งบประมาณดังกล่าว  

(๑๒.๒) งบประมาณประเภทงบรายจ่ายอื่นที่มีสัดส่วนจ านวนมาก ประมาณ 
ร้อยละ ๕๐ ซึ่งเป็นงบประมาณที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ เอื้อต่อการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
โดยไม่มีเหตุผลความจ าเป็น และมีการชี้แจงรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ไว้ในเอกสารชี้แจง
งบประมาณที่ไม่ชัดเจน รวมทั้งจัดท าโครงการที่ไม่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน  

(๑๒.๓) งบประมาณส่วนใหญ่ของส านักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในก ากับ
กระจุกตัวอยู่กับบางหน่วยงาน คือ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  
ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล. )  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และกรมประชาสัมพันธ์ ท าให้หน่วยงานที่มีภารกิจส าคัญในการ 
สร้างอนาคตของประเทศและประชาชนโดยตรงได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวนน้อยลง เช่น 
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจส าคัญ ในการ 
ลดความเหลื่อมล้ าด้านการถือครองที่ดิน ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ที่จ าเป็นต้องใช้
งบประมาณจ านวนมากในการแก้ปัญหาน้ าท่วมและภัยแล้ง ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
(องค์การมหาชน) ที่มีภารกิจเกี่ยวกับการยกระดับอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือ Soft 
Power และส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ที่มีภารกิจส าคัญเกี่ยวกับพัฒนาข้อมูล
ภาครัฐให้มีความโปร่งใส 

(๑๒.๔) การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม 
และวัฒนธรรมของกรมประชาสัมพันธ์ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีการตั้งงบประมาณเป็นจ านวนมาก 
แต่โครงการมีวัตถปุระสงค์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนน้อย จึงเป็นการใช้งบประมาณอย่างไม่คุ้มค่า  

(๑๒.๕) ส านักงบประมาณซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทส าคัญในการจัดท า
งบประมาณประจ าปีงบประมาณของหน่วยงานต่าง ๆ แต่ไม่มีประสิทธิภาพในการอนุมัติงบประมาณ  
จะเห็นได้จาก การอนุมัติที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน เช่น ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้รับการอนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อ IPAD PRO เพ่ือทดแทนของเดิม แต่ก าหนด
ราคาที่ ไม่ เป็นไปตามราคากลาง และก าหนดคุณสมบัติ เฉพาะที่ตรงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง 
ซึ่งอาจไม่ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
อีกทั้งการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนา
ประสิทธิภาพภาครัฐของส านักงบประมาณยังไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากไม่มีการจัดท ารายงาน
ติดตามการประเมินผลติดตามการใช้งบประมาณ 

 
 



๑๐๑ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๑๒.๖)  ส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้าง 
ความสามัคคีปรองดอง ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนมาก แต่มีผลการด าเนินงาน 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไม่คืบหน้าเท่าที่ควร ทั้งนี้ โครงการเกี่ยวกับหลักสูตรการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
และการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวนมากเกินไป จึงเป็นการ
จัดสรรงบประมาณที่ไม่เหมาะสม 

(๑๒.๗) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ตั้งงบประมาณ
ส าหรับแผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
แต่ให้ความส าคัญเฉพาะการด าเนินการเรื่องร้องเรียน ซึ่งไม่มีการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสิทธิ
ให้แก่ประชาชน 

(๑๒.๘) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)  
เป็นหน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบประมาณเกี่ยวกับเบี้ยเลี้ยง 
ที่ไม่มีผลต่อการสร้างความมั่นคงของประเทศ และยังมีความซ้ าซ้อนกับเงินเดือน สวัสดิการ 
และเงินพิเศษที่ได้รับจากงบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดอยู่แล้ว  และพบว่ามีการจัดตั้ง
โครงการที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง รวมถึงมีการของบประมาณอย่างกว้างโดยไม่มีแผนงาน 
ให้ชัดเจน  

(๑๒.๙) งบประมาณของศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
(ศรชล.) มีการจัดตั้งงบประมาณผูกพันเป็นจ านวนมากซึ่งจะเป็นภาระของการจัดท างบประมาณ 
ในปีถัดไป นอกจากนี้ ศรชล. ยังเป็นหน่วยงานที่มีการรวมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไม่ใช่การเพ่ิมบุคลากรที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการจัดสรร
งบประมาณส าหรับก่อสร้างบ้านพักอาศัยหรือส านักงานเพ่ิมเติม จึงเป็นการจัดสรรงบประมาณ 
ที่ไม่มีความจ าเป็นและฟุ่มเฟือย 

(๑๒.๑๐) ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ได้ตั้งงบประมาณส่วนใหญ่ 
เป็นงบบุคลากรที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชน 

(๑๒.๑๑) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ยังไม่มีผล 
การด าเนินงานท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรนั้น จึงไม่มีความเหมาะสม 

(๑๒.๑๒) ควรมีการทบทวนการจัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์ 
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะแผนงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ 
ในการโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ไม่มีการโอนงบประมาณในการด า เนินการ 
แต่อย่างใด 

 
 
 



๑๐๒ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๑๒.๑๓) งบประมาณของส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีแผนงาน 
ที่จะยกเลิกหน่วยงานโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เหตุใดยังคงได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังน้ี  
  (๑) กรณีการตั้งงบราชการลับของส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนั้น เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๒๓๑๔ ที่ก าหนดว่า การจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะ 
เงินราชการลับนั้น ให้มีได้เฉพาะส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม และกรมต ารวจเท่านั้น 
ดังนั้น ส่วนราชการใดที่มีภารกิจที่ต้องด าเนินการในลักษณะปกปิดไม่อาจเปิดเผยได้ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านความมั่นคง ด้านการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ด้านการข่าว หรือลักษณะอื่นที่มีลักษณะ
ปกปิดเพ่ือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจสังคมหรือโดยสภาพแห่งเทคโนโลยี  ให้ตั้งงบประมาณไว้ที่ 
ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ได้ตั้งเงินราชการลับให้แก่หน่วยรับงบประมาณทั้งหมดจ านวน  ๑๙ หน่วยงาน รวมเป็นเงิน 
๕๕๘ ,๐๕๓ ,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยห้าสิบแปดล้านห้าหมื่นสามพันบาท) เท่ากับงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และในการใช้จ่ายงบราชการลับนั้นจะต้องด าเนินการให้เป็นไป 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้งบประมาณเงินราชการลับ พ.ศ. ๒๕๔๗๑๕ 

(๒) กรณีการตั้งงบประมาณให้แก่ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
ทั้ง ๆ ที่ จะต้องโอนไปเป็นขององค์การสวนสัตว์นั้น เนื่องจากพระราชกฤษฎีกายุบเลิกส านักงาน
พัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒๑๖ ได้มีผลให้ส่วนราชการ ๒ หน่วยงาน ประกอบดว้ย 
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา ให้โอนไปเป็น 
ของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ในส่วนของส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้โอนไปเป็นของ
องค์การสวนสัตว์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ในพระราชกฤษฎีกายุบเลิก
ส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)ฯ มาตรา ๕ วรรคสอง ก าหนดให้ ในระหว่างที่ยัง
ด าเนินการโอนไม่แล้วเสร็จ ให้ส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ มีอ านาจบริหารจัดการส านักงานเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารีและกิจการที่ต่อเนื่อง จนกว่าการด าเนินการดังกล่าวแล้วเสร็จ ทั้งนี้  สาเหตุที่ยัง
ด าเนินการโอนไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากองค์การสวนสัตว์และส านักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
                                                 

๑๔ หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สดุ ที่ สร.๐๒๐๓/๘๒๕๒ ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๓ 

 

๑๕ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้งบประมาณเงินราชการลับ พ.ศ. ๒๕๔๗  
 

๑๖ พระราชกฤษฎีกายุบเลิกส านักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๖๒  
 



๑๐๓ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

มีพันธกิจที่ต่างกันและองค์การสวนสัตว์ยังไม่พร้อมที่จะเป็นหน่วยรับโอน  ส านักงานเชียงใหม่ 
ไนท์ซาฟารีจึงต้องดูแลกิจการนี้ไปก่อน ดังนั้น ในการตั้งงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
จึงตั้งงบประมาณไว้แต่ตั้งไว้เฉพาะงบบุคลากรเท่านั้น ในส่วนค่าใช้จ่ายอื่นส านักงานพัฒนาพิงคนครฯ 
เป็นผู้รับผิดชอบ 

(๓) คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีข้อสังเกตไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ เล่มที่ ๑ หน้า ๒๔๘ ถึงหน้า ๒๕๗๑๗ ขอยืนยันว่า คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตรวจสอบ 
ทุกหน่วยงาน และได้ปรับลดงบประมาณที่ ไม่จ าเป็นลงแล้ว โดยปรับลดทั้ งสิ้นจ านวน 
๑๙๐,๓๐๑,๖๐๐ บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบล้านสามแสนหนึ่งพันหกร้อยบาท) คงเหลืองบประมาณ
รายจ่ายของส านักนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานในก ากับ จ านวน ๒๒,๔๖๒,๒๒๕,๑๐๐ บาท  
(สองหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบสองล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาท) 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
(๑๓) ร่างมาตรา ๘ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงกลาโหม 
 และหน่วยงานในก ากับ     มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย

แสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 
(๑๓.๑) งบค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดการรถประจ าต าแหน่ง ซึ่งมีการตั้ง

งบประมาณในส่วนนี้ให้แก่ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมตั้งแต่ระดับชั้นยศพันเอกพิเศษ  
พลตรี และพลโท ขึ้นไป โดยเมื่อมีการเทียบต าแหน่งกับข้าราชการประจ า พบว่า ยศพันเอกพิเศษ  
จะมีต าแหน่งเทียบเท่ารองอธิบดี ยศพลตรีจะมีต าแหน่งเทียบเท่าอธิบดี ยศพลโทขึ้นไปจะมีต าแหน่ง
เทียบเท่าปลัดกระทรวง โดยการก าหนดอัตราค่าตอบแทนเหมาจ่ายดังกล่าวท าให้มีจ านวนนายพล  
ที่จะได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นจ านวนมาก คิดเป็นวงงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน ได้แก่
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองบัญชาการ 
กองทัพไทย รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น จ านวนประมาณ ๕๕๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อย 
ห้าสิบสี่ล้านสามแสนบาท) ซึ่งเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับกระทรวงอื่น ๆ แล้วพบว่า กระทรวงกลาโหม 
มีค่าใช้จ่ายงบค่าตอบแทนเหมาจ่ายการจัดการรถประจ าต าแหน่งสูงถึงร้อยละ ๗๐ แต่เมื่อมีการขอ
ข้อมูลจ านวนอัตรานายพลทั้งหมดของกระทรวงกลาโหมกลับไม่มีการจัดส่งข้อมูลมาให้
คณะกรรมาธิการ ทั้ ง  ๆ ที่  การจัดอันดับคะแนน ITA 2022 (Integrity and Transparency 
Assessment 2022)  กระทรวงกลาโหมได้คะแนนเป็นอันที่  ๒ ของประเทศ แต่ข้อมูลที่
คณะกรรมาธิการร้องขอเกี่ยวกับอัตราก าลังนายพลกลับไม่มีการเปิดเผยหรือจัดส่งข้อมูลดังกล่าว  
แต่อย่างใด 
                                                 

๑๗ รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ สภาผู้แทนราษฎร เล่มที่ ๑   

 



๑๐๔ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

นอกจากนี้ ยังมีรถที่ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูงของกระทรวงกลาโหมใช้เป็นรถประจ า
ต าแหน่ง คือ รถ BENZ S500 ซึ่งกระทรวงกลาโหมชี้แจงว่า รถประเภทนี้เรียกว่า “รถควบคุม 
สั่งการ” มิใช่รถประจ าต าแหน่ง เพราะรถประจ าต าแหน่งของกระทรวงกลาโหมก็ยังคงมีคุณสมบัติ
เทียบเท่ากับกระทรวงอื่น ซึ่งรถประเภทดังกล่าวนี้กระทรวงกลาโหมถือเป็นยุทธภัณฑ์ และปรากฏ
ข้อมูลว่ามีรถประเภทนี้ประมาณ ๓๐ คัน จึงขอสอบถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงรายการใช้งบประมาณ
เหลือจ่ายในแต่ละปีไปยังส านักงบประมาณหรือไม่ อย่างไร 

(๑๓.๒) ควรปรับลดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมในส่วนที่เกี่ยวกับแผนงาน
บูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพราะเป็นงบประมาณที่มีความ
ซ้ าซ้อนกับหลายกระทรวง ทั้งนี้  มีการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีเพ่ือป้องกันปราบปราม 
และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเป็นจ านวนมาก แต่จ านวนผู้ค้ายาเสพติด และผู้เสพยาเสพติด  
กลับไม่ลดน้อยลง ดังนั้น ส านักงบประมาณจึงควรประเมินหน่วยรับงบประมาณด้านนี้อย่างจริงจัง 
และจะต้องประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วย 

(๑๓.๓) ในปัจจุบันประเทศไทยก าลังประสบกับปัญหาในหลายด้านส่งผลให้ 
การจัดซื้ออาวุธจึงยังไม่มีความจ าเป็น ซึ่งในส่วนของกองทัพเรือที่ขอจัดซื้อเรือด าน้ าที่ไม่มีเครื่องยนต์ 
แต่ทูตเยอรมันประจ าประเทศไทยได้แจ้งว่าประเทศจีนยังไม่ได้มีการติดต่อเพ่ือซื้อเครื่องยนต์  
รุ่น MTR Series 396 V16 Diesel Engine จากประเทศเยอรมันก่อนที่จะมกีารลงนามขายเรือด าน้ า
ให้แก่ประเทศไทย และในขณะนี้ประเทศจีนก็ยังไม่มีเครื่องยนต์เพ่ือน ามาใส่ในเรือด าน้ าดังกล่าว  
จึงได้มีการเสนอให้ใช้เครื่องยนต์ของประเทศจีน รุ่น CHD 620 มาใส่ให้แทน แต่ประเทศจีน 
ก็ยังไม่เคยทดลองใชง้านมาก่อน จึงท าให้เกิดความเสี่ยงในการใช้งาน  

ในส่วนของกองทัพอากาศท่ีได้มกีารจัดซื้อเครื่องบินรบทางยุทธศาสตร์ F-35A 
ซึ่ ง เป็นอากาศยานไร้คนขับหรือยู เอวี  (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) รุ่ น ใหม่ล่ าสุด  
มีคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น มีกล้องรอบตัว บินเร็วเหนือเสียงได้  บินด้วยท่วงท่าพิสดาร ในขณะที่  
ประเทศไทยจัดท างบประมาณแบบขาดดุล มีหนี้สาธารณะสูง และยังคงต้องกู้เงินเพ่ือใช้เป็น
งบประมาณรายจ่าย แต่กระทรวงกลาโหมกลับจะน าเงินไปใช้ในการจัดซื้อเครื่องบินรบ  
และในปัจจุบันค่าเงินบาทไทยอ่อนค่าส่งผลให้มีส่งผลให้ต้องใช้งบประมาณเพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ 
ยังไม่มีความแน่นอนว่าประเทศสหรัฐอเมริกาจะขายเครื่องบินรบดังกล่าวให้แก่ประเทศไทย  
เพราะต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณานานถึง ๒๐ เดือน แต่กองทัพอากาศกลับตั้งงบประมาณ 
เ พ่ือใช้ ในการซื้อ เครื่ องบินรุ่นดั งกล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึ ง  พ.ศ.  ๒๕๖๙  
จึงเป็นการขอรับการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ได้มีความจ าเป็นเร่งด่วนในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 
ที่ประชาชนก าลังประสบกับความยากล าบาก อีกทั้งงบประมาณที่มีความผูกพันระยะยาว 
เป็นการสร้างภาระต่อประชาชน 

 
 



๑๐๕ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๑๓.๔) กระทรวงกลาโหมไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่าทั้งกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เบิกจ่าย
งบประมาณโดยเฉลี่ยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๕๘ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
คิดเป็นร้อยละ ๗๔ และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการเบิกไปแล้วคิดเป็นร้อยละ ๓๓  

นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหมยังมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจ าปี   
เช่น การโอนงบเงินเดือนทหารเป็นค่าตอบแทนอาสาสมัครทหารพราน โอนงบกระสุนปืนใหญ่ 
เป็นงบสร้างสวนสนาม โอนงบประมาณจัดซื้ออาวุธ ยานเกราะ ล้อยาง เฮลิคอปเตอร์ เป็นการสร้าง
แฟลตทหาร แสดงให้เห็นว่า กระทรวงกลาโหมสามารถเบิกงบประมาณเพ่ือน าไปด าเนินการ 
นอกขอบวัตถุประสงค์โดยไม่ต้องผ่านการพิจารณาของรัฐสภา 

(๑๓.๕) กระทรวงกลาโหมได้จัดตั้งงบบุคลากรไว้ในมาตรา ๓๘ งบประมาณรายจ่าย
ส าหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ และการใช้จ่ายเงินของกระทรวงกลาโหมส่วนใหญ่จะจัดตั้งเป็น 
งบรายจ่ายอื่นหรือเรียกว่างบลับและจัดตั้งงบประมาณเป็นจ านวนมาก แต่เป็นงบประมาณ 
ท่ีไม่สามารถตรวจสอบได้ 

(๑๓.๖) การจัดท างบประมาณของกระทรวงกลาโหมเป็นไปด้วยความไม่โปร่งใส 
และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ ดังนี้ 

(๑๓.๖.๑) โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการกองทัพเรือจ านวน  
๗๙ ครอบครัว ในพ้ืนที่แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร และเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร  
ซึ่งทั้ง ๒ แห่ง มีลักษณะใกล้เคียงกัน กล่าวคือ มีจ านวน ๗๙ ห้อง ทั้งนี้ ตามประกาศของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดว่าการก่อสร้างอาคารห้องพักที่มีขนาด ๘๐ ห้องขึ้นไป 
จะต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งการก่อสร้างห้องพักจ านวน ๗๙ ห้องดังกล่าว 
อาจมีจุดประสงค์เพื่อหลีกเลี่ยงการประเมิน EIA 

(๑๓.๖.๒) โครงการอาคารที่ พักข้าราชการกองทัพเรือ  จ านวน  
๓๒๕ ครอบครัว ในพ้ืนที่แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ ๑๔ ไร่ ซึ่งก่อสร้าง 
เป็นอาคารที่มีความสูงและขนาดใหญ่พิเศษ แต่ถนนบริเวณดังกล่าวแคบมาก อาจเกิดปัญหา
การจราจรได้ ซึ่งหน่วยงานได้ตอบชี้แจงว่า เป็นการสร้างเพ่ือทดแทนอาคารเดิม ผู้อยู่อาศัยมีจ านวน
เท่าเดิม และในการก่อสร้างอาคารจะต้องมีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  (EIA) แต่ปัจจุบัน 
อยู่ในขั้นตอนการประเมิน ทั้งนี้ มีประชาชนร้องเรียนเป็นจ านวนมากว่าไม่ทราบถึงการรับฟัง 
ความคิดเห็นดังกล่าว จึงมีความเป็นไปได้ว่า โครงการนี้อาจยังไม่ผ่านการประเมิน EIA  
แต่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณแล้ว อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวเป็นโครงการขนาดใหญ่ 
ย่อมส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม และหากเป็นการสร้างแทนอาคารเดิม  เหตุใดจึง 
ไม่ทุบอาคารเดิมแล้วสร้างอาคารหลังใหม่ที่มีความสูงเท่าเดิม ซึ่ง ในประเด็นนี้หน่วยงานได้ 
ตอบชี้แจงว่า ต้องสร้างอาคารให้สามารถรองรับจ านวนข้าราชการที่เพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบัน
ข้าราชการยังไม่มีที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นการชี้แจงไม่ตรงกับที่เคยตอบชี้แจงไว้ในครั้งแรกที่ระบุว่า  
มีผู้อยู่อาศัยจ านวนเท่าเดิม  



๑๐๖ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๑๓.๗) ในช่วง ๒ ถึง ๓ ปีที่ผ่านมาได้มีการเสนอให้กระทรวงกลาโหม 
จัดการศึกษาให้แก่ทหารเกณฑ์เพื่อให้มีความรูต้ิดตัวหลังจากปลดประจ าการ แต่จากการศึกษาขอ้มลู
ในเอกสารงบประมาณยังไม่พบข้อมูลในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด 

(๑๓.๘) จากการที่สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งน่าจะมีการประกาศใช้ภายในปีนี้ โดยจะเป็น  
การเปิดโอกาสให้ข้าราชการมีสิทธิน าเงินในกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการไปซื้อที่อยู่อาศัย  
ซึ่งทหารก็ย่อมมีสิทธิด้วย ดังนั้น งบประมาณที่ขอรับจัดสรรเพื่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการทหาร
จึงควรปรับลดลง และกระทรวงกลาโหมควรทบทวนว่ายังมีความจ าเป็นหรือไม่ที่กองทัพจะก่อสร้าง 
ที่อยู่อาศัยอีกเป็นจ านวนมาก 

(๑๓.๙) กระทรวงกลาโหมมีเงินนอกงบประมาณจ านวนมากที่ไม่น ามาใช้เป็น 
เงินงบประมาณ และยังมีธุรกิจที่อยู่ในความดูแลของกองทัพหลายประเภท เช่น บ่อน้ ามัน  
สนามกอล์ฟ สนามม้า สนามมวย สถานีวิทยุโทรทัศน์ ซึ่งรายได้เหล่านี้ ไม่ ได้มีการเปิดเผย 
และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินก็ไม่สามารถตรวจสอบรายได้ดังกล่าว 

ในส่วนของบ่อน้ ามันที่อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพลังงานยืนยัน 
ข้อมูลว่ามีการขุดน้ ามันมากลั่นได้ถึงวันละประมาณ ๘๖,๐๐๐ ลิตร ซึ่งค านวณเป็นรายได้ประมาณ 
ปีละ ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกร้อยล้านบาท) รายได้จากทรัพยากรดังกล่าวควรจะเป็นของ
ประเทศชาติและประชาชน แต่กลับเป็นรายได้ของกองทัพ นอกจากนี้ ยังมีโรงแรมจ านวน ๕ แห่ง 
สนามม้าจ านวน ๑ แห่ง สนามมวยจ านวน ๑ แห่ง รวมไปถึงปั๊มน้ ามันและที่ดินราชพัสดุที่อยู่ใน
ความครอบครองของกองทัพที่ไม่ถูกใช้ประโยชน์อีกเป็นจ านวนมาก รวมรายได้ประมาณ 
๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยล้านบาท) ต่อปี ในส่วนของรายได้ของสถานีวิทยุโทรทัศน์ก็ไม่มีการ
เปิดเผยข้อมูล แต่กองทัพกลับน าสินทรัพย์ของราชการไปหารายได้ให้แก่ตัวเอง จึงเป็นเหตุผลของ
การขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมเพ่ือให้มีการน าเงินนอกงบประมาณเหล่านี้มาใช้
เป็นเงินงบประมาณ  

(๑๓.๑๐) ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมมีเงินทุนหมุนเวียนจ านวน ๕ กองทุน 
ได้แก่ ๑) โรงงานเภสัชกรรมทหาร ๒) อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ๓) ศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ 
๔) โรงงานผลิตวัตถุระเบิดทหาร และ ๕) โรงงานแบตเตอรี่ทหาร โดยข้อมูลสิ้นปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้มีการตรวจสอบแล้วพบว่า มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย
สะสมเกือบ ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันล้านบาท) และคาดว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
จะมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสมประมาณ ๑,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาท) 
ดังนั้น กิจการเหล่านี้ควรพัฒนาต่อยอดให้มีการพ่ึงพาตนเองเพ่ือลดการพ่ึงพางบประมาณแผ่นดิน 
นอกจากนี้ ยังมีการขอรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาเครื่องจักรและเครื่องมือใหม่ ๆ  
เพื่อสนับสนุนทั้ง ๕ กิจการ แต่กลับไม่มีการส่งเงินดังกล่าวเป็นเงินสมทบงบประมาณ 

 



๑๐๗ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๑๓.๑๑) การจัดสรรงบประมาณบางส่วนเป็นงบประมาณลับที่ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ท าให้งบประมาณไม่มีความโปร่งใส เสี่ยงต่อการทุจริต และอาจน าไปสู่การลักลอบ 
น า งบประมาณส่ วนราชการลับ ไปใช้ ละ เมิ ดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้  เช่น  
การน างบประมาณไปจัดซื้อโปรแกรมมัลแวร์เพ่ือใช้ในการสอดส่องผู้มีความเห็นที่แตกต่าง  
ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น นอกจากนี้ แม้กระทรวงกลาโหมได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นจ านวนมาก แต่ในปัจจุบันจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ยังคงประสบปัญหาการก่อความไม่สงบและผู้ก่อการร้าย 

(๑๓.๑๒) งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การปศุสัตว์ การสร้างถนน  
การตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง การดูแลมารดาและทารกแรกคลอด นั้น เป็นงบประมาณ 
ที่ ไม่สอดคล้องกับภารกิจของกองทัพและไม่มี ความเหมาะสม เนื่ องจากงบประมาณ 
ท่ีกระทรวงกลาโหมได้รับการจัดสรรมีจ านวนมากกว่าหน่วยงานท่ีมีหน้าที่และอ านาจโดยตรง 

(๑๓.๑๓) กระทรวงกลาโหมขอรับการจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการใหม่ ๆ 
 โดยยังไม่ได้มีการพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถใช้งบประมาณในแผนงานที่มีอยู่แล้วได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จึงขอปรับลดงบประมาณเพ่ือให้กองทัพด าเนินการในการปฏิรูปหน่วยงาน ได้แก่  
๑) ควบคุมขนาดของกองทัพและงบบุคลากรให้มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากกองทัพไทยเติบโตขึ้น
เรื่อย ๆ ท าให้สัดส่วนงบบุคลากรสูงขึ้น และอัตรานายพลที่มีสัดส่วนสูงกว่าประเทศอื่นจ านวนมาก 
๒) การตัดสิทธิพิเศษของนายทหารไม่ให้อยู่เหนือพลเรือน ๓) ถ่ายโอนภารกิจที่ไม่เกี่ยวกับทหาร 
ไปให้หน่วยงานอื่นที่มีความเชี่ยวชาญ เนื่องจากการของบประมาณของกระทรวงกลาโหมในปัจจุบัน
มีวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานอาจไม่มีความเชี่ยวชาญและไม่อยู่ในพันธกิจ ๔) วางหลักประกันการสร้าง
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้ประชาชน ๕) การเปิดเผยข้อมูลงบธุรกิจและงบลับให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบได้  

(๑๓.๑๔) กระทรวงกลาโหมจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดซื้อชุดเครื่องแบบ
ให้แก่ข้าราชการเป็นจ านวนมาก ทั้ง ๆ ที่ หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงอื่นไม่จ าเป็นต้อง 
มีการจัดซื้อชุดเครื่องแบบให้แก่ข้าราชการ จึงเห็นว่างบประมาณในส่วนนี้ยังไม่เหมาะสมและคุ้มค่า 

(๑๓.๑๕) ควรเพ่ิมงบประมาณของกระทรวงกลาโหมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เนื่องจากประเทศไทยยังไม่สามารถผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ 
ได้ด้วยตนเอง แม้จะสามารถผลิตชิ้นส่วนหรืออะไหล่บางประเภทได้ แต่อาวุธยุทโธปกรณ์ส่วนใหญ่ 
ยังต้องจัดซื้อจากต่างประเทศ ท าให้มีการจัดสรรงบประมาณจ านวนมากเพื่อจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ 
ดังนั้น ควรพัฒนาและส่งเสริมให้คนไทยเป็นคนที่มีองค์ความรู้เพ่ือให้สามารถผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์
ได้มากขึ้นและลดการน าเข้าจากต่างประเทศ 

(๑๓.๑๖) คณะกรรมาธิการวิสามัญปรับลดงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องบิน F-35  
ซึ่งเป็นงบประมาณผูกพัน ส่งผลให้งบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณที่ต่ ากว่ามติคณะรัฐมนตรี 
ที่ก าหนดไว้ว่าการก่อหนี้ผูกพันจะต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ จะส่งผลอย่างใดหรือไม่ 



๑๐๘ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๑๓.๑๗) ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว จะต้องเสนอร่างพระราชบัญญัตินี้ 
ไปยังวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น แต่สมาชิกวุฒิสภาบางท่านเป็นผู้บัญชาการกองทัพ 
จะถือว่ามีส่วนได้ส่วนเสียในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังน้ี  
  (๑) กระทรวงกลาโหมมี เป้าหมายส าคัญ คือ กระทรวงกลาโหมจะจัดซื้อ 
อาวุธยุทโธปกรณ์หรือผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ขึ้นเองนั้นเป็น เรื่องที่น่าพิจารณา แต่ส่วนใหญ่
กระทรวงกลาโหมจะจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับ
การพิสูจน์แล้วว่ามีคุณภาพและประสิทธิภาพในการใช้งาน โดยไม่ต้องเสียเวลาในการวจิัยและพัฒนา 
และเหมาะสมต่องบประมาณของประเทศและการป้องกันประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ 

กระทรวงกลาโหมจะจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากหลายภาคส่วนตามความจ าเป็น  
และตามลักษณะของการจัดหา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคนา ๒๐๑๙ การตกลงร่วมกันท าให้เกิดความเสี่ยงในการประสบปัญหาได้และอาจ 
มีการเบิกงวดงานที่คลาดเคลื่อน ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญไดม้ีการพิจารณาปรับลดงบประมาณ
ในส่วนที่พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด 

(๒) ปัญหาความซ้ าซ้อนของหน่วยงาน คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ปรับลด 
ให้มีความเหมาะสมแล้ว ทั้งนี้ เพ่ือป้องกันปัญหาหน่วยงานปฏิบัติงานอย่างเดียวกันซึ่งท าให้
สิ้นเปลืองงบประมาณ 

(๓) กองทัพอากาศจัดซื้อเครื่องบิน F35 ซึ่ง เป็นเครื่องบินที่มีความทันสมัย 
และจะท าให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถด้านการรบและการรักษาอธิปไตยเป็นอย่างมาก  
และสืบเนื่องจากปีที่ผ่านมามีการปลดระวางเครื่องบิน ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ  
ดังนั้น เครื่องบิน F35 จึงมีความจ าเป็นต่อความมั่นคง 

ทั้งนี้ หากกองทัพอากาศไม่สามารถจัดซื้อเครื่องบิน F35 ก็จะไม่โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ แต่จะคืนงบประมาณ อีกทั้งในการจัดซื้อเครื่องบินดังกล่าวเป็นการจัดซื้อในรอบ 
การผลิตและราคาที่เหมาะสมแล้ว และเป็นการจัดซื้อพร้อมกันกับหลายประเทศ จึงเป็นเรื่อง 
ที่มีความจ าเป็น 

(๔) ในประเด็นมติคณะรัฐมนตรีที่ก าหนดให้การตั้งงบประมาณผูกพันจะต้อง 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ นั้น เข้าใจว่า เป็นมติที่บังคับทุกหน่วยงาน รวมถึงกระทรวงกลาโหมด้วย  
แต่ไม่ได้หมายความว่าการใช้บังคับนั้นจะผูกพันกับการพิจารณางบประมาณของคณะกรรมาธิการวิสามญั 
แต่อย่างใด เพราะกฎหมายได้มีการแยกอ านาจในการตั้งงบประมาณซึ่งเป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหาร 
ส่วนอ านาจการอนุมัติเป็นอ านาจของฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญก็ไม่ได ้
มีการซักถามในประเด็นดังกล่าวนี้ว่าการพิจารณาขัดหรือแย้งกับมติคณะรัฐมนตรีหรือไม่ เพราะเรื่อง
ดังกล่าวเป็นอ านาจของคณะกรรมาธิการวิสามัญในการปรับลดงบประมาณตามรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๔๔  



๑๐๙ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงขอยืนยันตามที่ได้พิจารณาปรับลดงบประมาณ  
เพราะเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
(๑๔) ร่างมาตรา ๙ งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการคลัง 
 และหน่วยงานในก ากับ     มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย

แสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 
(๑๔.๑) กระทรวงการคลังและหน่วยงานในก ากับมีหน้าที่ในการบริหารจัดการ 

แหล่งเงินทุนให้แก่รัฐบาลเพ่ือน ามาใช้จ่ายในการด าเนินการตามนโยบายและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ให้แก่ประชาชน แต่กลับท างานไม่มีประสิทธิภาพและล่าช้าจนท าให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ประกอบ
อาชีพเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน   

(๑๔.๒) กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร  และส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บรายได้ 
ของกระทรวงการคลังบริหารจัดการงานไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้ไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้  
ตามที่ตั้งประมาณการไว้จนท าให้ประเทศไทยมีหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ ๖๐ ของ GDP 
ทั้งนี้  หากไม่สามารถจัดเก็บภาษีระหว่างประเทศได้เพราะมีข้อตกลงยกเว้นการจัดเก็บภาษี 
ก็ควรเรียกเก็บค่าธรรมเนียมแทน เพ่ือที่จะได้น าเงินนั้นมาใช้จ่ายในการพัฒนาประเทศต่อไป 

(๑๔.๓) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีหน้าที่ในการก ากับดูแล 
และพัฒนารัฐวิสาหกิจ แต่ผู้บริหารของส านักงานดังกล่าวกลับไม่มีผู้แทนจากภาครัฐตามสัดส่วน 
ที่ควรจะเป็น จนส่งผลให้การด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่และอ านาจไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์
ของประชาชนอย่างแท้จริง เช่น ไม่สามารถชี้แจงต้นทุนค่าการกลั่นน้ ามันที่แท้จริงให้ประชาชน
รับทราบได้ 

(๑๔.๔) การบริหารจัดการกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานราก 
และสังคมท าให้ประชาชนถูกตราหน้าว่าเป็นคนจน 

(๑๔.๕) หลายปีที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายแบบขาดดุล 
มาโดยตลอด ซึ่งงบประมาณรายจ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจ าและงบลงทุน แต่ไม่มีงบประมาณ
ในการส่งเสริมให้หน่วยรับงบประมาณสร้างรายได้เพิ่มให้แก่ประเทศ ดังนั้น จึงควรมีการจัดเก็บภาษี 
ในรูปแบบอื่น ๆ มาทดแทนการจัดเก็บภาษีที่ไม่ได้ตามเป้าหมาย เช่น ภาษีที่ดินว่างเปล่า  
และควรขยายฐานภาษีบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือบริษัทที่เลี่ยงภาษีให้เท่าเทียมและเป็นธรรม  
ซึ่งจะท าให้ประเทศมีรายได้เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงทางการคลัง
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ ทั้งนี้  
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยควรมีการเสนอรายงานสถานะการเงินการคลังให้แก่รัฐสภาได้รับทราบ
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี  



๑๑๐ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๑๔.๖) การจัดเก็บรายได้ควรให้ความส าคัญกับการจัดเก็บภาษีเพื่อลดความ 
เหลื่อมล้ า และต้องปรับปรุงการจัดเก็บภาษีส าหรับคนมีฐานะร่ ารวย โดยไม่ควรให้คนมีฐานะร่ ารวย
ที่ หลี ก เลี่ ย งภาษี โดยการ ปลู กกล้ วยหรื อต้น ไม้ ก ลาง เมื องหลวงและได้ รั บค าวินิ จฉั ย 
จากกระทรวงการคลังว่าเป็นการท าการเกษตรแล้ว 

(๑๔.๗) การจัดเก็บภาษีลดลงในส่วนของภาษีสรรพสามิตน้ ามันดี เซล 
และภาษียาสูบท าให้รายได้ลดลงจ านวนประมาณ ๓๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามพันสองร้อยล้านบาท) 
ซึ่ งส่ งผลต่อเป้าหมายการจัด เก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตและรายได้ของการยาสูบ  
แห่งประเทศไทยอย่างแน่นอน ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดเก็บ
ภาษีดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการลักลอบน าเข้าน้ ามันเถื่อนส่งผลให้ภาครัฐสูญเสียรายได ้
จากการจัดเก็บภาษีถึงจ านวนประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่พันล้านบาท) และทุกปี 
กรมสรรพาสามิตได้มีการขอรับการจัดสรรงบประมาณให้แก่ต ารวจน้ าในส่วนของเรือตรวจการณ์ 
เพ่ือจับกุมผู้ลักลอบค้าขายน้ ามนัเถื่อน อย่างไรก็ตาม กรมสรรพาสามิตควรมีการประเมินประสิทธิภาพ
ในการปราบปรามการลักลอบน าเข้าน้ ามันเถื่อนด้วย  

(๑๔.๘) กระทรวงการคลังควรค านึงถึงผู้ประกอบการที่ก าลังประสบภาวะต้นทุน 
ที่สูงขึ้นจากจัดเก็บภาษีแบบอัตราก้าวหนา้ และปัญหาค่าแรงงานขั้นต่ าไม่เพียงพอต่อการด าเนนิชวีติ 
รวมทั้งอัตราการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่ปีละประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ คน และอัตราการเกิด
ต่ าลงซึ่งสวนทางกับอัตราผู้สูงอายุที่เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น กระทรวงการคลังจะต้องเป็นหน่วยงาน 
ที่มีบทบาทมากกว่าการเป็นหน่วยงานในการจัดเก็บภาษี และต้องเป็นหน่วยงานหลักในการ
วางเป้าหมายและยุทธศาสตร์เกี่ยวกับแผนพัฒนาทางด้านรายได้และเศรษฐกิจให้แก่รัฐบาล 

(๑๔.๙) กระทรวงการคลังได้ขึ้นอัตราภาษีบุหรี่ในประเทศเทียบเท่ากับบุหรี่
ต่างประเทศ ส่งผลให้ในปัจจุบันมีปริมาณการน าเข้าบุหรี่จากต่างประเทศเพ่ิมสูงขึ้น ท าให้บุหรี ่
ของประเทศไทยไม่สามารถจ าหน่ายได้และเป็นเหตุให้โรงงานยาสูบบางแห่งต้องปิดตัวลง 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังน้ี  
  - การบริหารจัดการแหล่งเงินทุนเพ่ือให้รัฐบาลมีงบประมาณในการด าเนินการ  

ตามนโยบายนั้น เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังและ
หน่วยงานในก ากับ ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญขอยืนยันตามที่ได้พิจารณาปรับลดงบประมาณ  
เพราะเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
(๑๕) ร่างมาตรา ๑๐ งบประมาณรายจ่ายของ 
       กระทรวงการต่างประเทศ     ไม่มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย

แสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 



๑๑๑ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๑๕.๑) ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยรับงบประมาณ 
เพียงหน่วยงานเดียวของกระทรวงการต่างประเทศที่มาชี้แจงการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ทั้ง ๆ ที่  
มีหน่วยรับงบประมาณภายในอีกเป็นจ านวนมาก ซึ่งต่างก็มีบทบาทส าคัญในการปกปักษ์รักษา
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศไทยมีการร่วมมือ
กับประชาคมโลกเพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวง  
การต่างประเทศกลับไม่สามารถด าเนินการเรื่องดังกล่าวได้ในหลายกรณี เช่น การยอมให้เครื่องบินรบ 
ของประเทศเมียนมาบินวน ยิงปืนกล และบินรุกล้ าเข้ามาในน่านฟ้าของประเทศไทย การส่งผู้ขอลี้
ภัยกลับประเทศโดยที่ผู้ขอลี้ภัยไม่ต้องการ การเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (APEC) ที่ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน 

(๑๕.๒) การด าเนินการตามภารกิจของกระทรวงการต่างประเทศนั้น  
ไม่จ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการจ านวนมากเหมือนที่ตั้งขอรับการจัดสรรเสมอไป 
ประกอบกับการด าเนินการเช่นว่านั้น ก็ไม่มีรายละเอียดของแผนงานที่ชัดเจนว่าต้องใช้จ่ายเงิน
งบประมาณเป็นจ านวนเท่าใด  

(๑๕.๓) เมื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างน้อยขอให้กระทรวงการต่างประเทศ
ปรับลดงบประมาณในภาพรวมลง กระทรวงการต่างประเทศก็ตกลงโดยเลือกปรับลดงบประมาณ  
ในโครงการที่เป็นประโยชน์ จากนั้นจึงท าหนังสือขออุทธรณ์ให้คืนงบประมาณที่ได้ปรับลดลงนี้ 
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ ซึ่งเป็นพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสม และแสดงให้เห็นว่าไม่มีการจัดล าดับ
ความส าคัญในการใช้จ่ายงบประมาณ 
  คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังน้ี  

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศแล้ว 
มิได้ปรับลดงบประมาณ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

(๑) เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศเป็นส่วนราชการขนาดเล็กมีหน่วยงาน
ภายในจ านวน ๑๔ หน่วยงาน มีบุคลากรจ านวนประมาณ ๑,๕๐๐ คน เฉลี่ยแล้วแต่ละหน่วยงาน 

จะมีบุคลากรจ านวนประมาณ ๕๐ คน ซึ่งประมาณร้อยละ ๓๕ ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามประเทศต่าง ๆ 
ยกเว้นเจ้าหน้าที่ในกรมการกงสุลและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งนี้ ในการท างานนั้น 
หน่วยงานภายในต่าง ๆ จะท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือบูรณาการการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด โดยใช้ระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากหน่วยรับ
งบประมาณเพียงหน่วยเดียว ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๓๙๑๘  

(๒) กระทรวงการต่างประเทศมีพันธกิจในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ 
ภายหลังจากการเปิดประเทศ เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ก าลังจะหมดไป  

                                                 

 ๑๘ มติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี ๒ เมษายน ๒๕๓๙  
 



๑๑๒ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๓) กระทรวงการต่างประเทศท าหนังสือขออุทธรณ์ให้คืนงบประมาณที่ได้มกีารปรบั
ลดลงส าหรับรายการที่จ าเป็น คือ เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็น
สมาชิก คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงด าเนินการตามหนังสือขออุทธรณ์ดังกล่าว 

มติ  ประชุ มสภาผู้ แทนราษฎรเห็ นชอบด้ วยกั บร่ างพระราชบัญญั ติ เดิ ม 
ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญไม่มีการแก้ไข  

 
(๑๖) ร่างมาตรา ๑๑ งบประมาณรายจ่ายของ 
       กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานในก ากับ มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย

แสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 
(๑๖.๑) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานในก ากับมีหน้าที่ขับเคลื่อน

การท่องเที่ยวและการกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ยังไม่สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
ที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือด าเนินการดังกล่าวได้เหมาะสม เช่น การใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือกระตุ้น
การท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดยังไม่มีความสมดุล โครงการเราเที่ยวด้วยกันเอื้อประโยชน์ให้แก่  
ผู้ประกอบกิจการโรงแรมและสายการบิน แต่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนที่ 
และวิสาหกิจชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ควรส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงประวัติศาสตร์
และเชิงธรรมชาติ และส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาต่อยอด  
แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ตลอดจนจัดหาแหล่งเงินทุนและเยียวยาให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(๑๖.๒) แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ก าหนดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัยการกีฬา
แห่งชาติโดยมุ่งเน้นเชิงปริมาณของผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นส าคัญซึ่งไม่ตรงตามวัตถุประสงค์  

(๑๖.๓) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามิได้จัดให้มีการคมนาคมเพ่ือส่งต่อ
นักท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน รวมทั้งมิได้แก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ 
ในเมืองรอง ส าหรับเรื่องการกีฬาในระดับอ าเภอยังขาดอุปกรณ์กีฬาที่มีมาตรฐาน เช่น สนามกีฬา
สระว่ายน้ า 

(๑๖.๔) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาควรแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการท่องเทีย่ว 
ให้มีสถานบันเทิงด้านการกีฬาในรูปแบบของ Entertainment Complex ท่ีเป็นสถานที่พักผ่อน 
และสามารถขายสินค้าได้ รวมถึงให้มีสถานที่ท่องเที่ยวท่ีหลากหลายผสมผสาน จึงจะเหมาะสม 
กับยุคสมัย ทั้งนี้ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ 

(๑๖.๕) ในปัจจุบันประเทศไทยขาดการพัฒนานักกีฬาและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางด้านการกีฬา เช่น บางจังหวัดยังไม่มีสนามกีฬามาตรฐาน ในขณะที่บางจังหวัดมีสนามกีฬา
มาตรฐานจ านวนหลายแห่ง แสดงให้เห็นถึงเป็นความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้น  
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(๑๖.๖) ควรปรับลดงบประมาณของแผนงานหรือโครงการ ดังต่อไปนี้ 
(๑๖.๖.๑) ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

๑) โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยในส่วน
ของค่าใช้จ่ายโครงการระบบ VDO on Demand และ Live Streaming งบประมาณจ านวน 
๒๐,๔๓๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนสามหมื่นบาท) ควรปรับลดงบประมาณทั้งโครงการ  
และควรน างบประมาณในส่วนนี้ ไปจ้างยูทูบเบอร์ (YouTuber) ท่ีมีชื่อเสียงและมีผู้ติดตาม 
จ านวนมาก น่าจะประสบผลส าเร็จมากกว่าการ Live Streaming  

๒) ปรับลดงบรายจ่ายอื่นที่เป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน 
การด าเนินงานส านักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดของส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว 
และกีฬา จ านวน ๑๐๔,๖๓๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านหกแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาท) เนื่องจาก 
ไม่มีรายละเอียดของค่าใช้จ่าย 

(๑๖.๖.๒) ควรปรับลดงบประมาณในส่วนค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ของกรมการท่องเที่ยว จ านวน ๑๒๕,๕๕๓,๙๐๐ บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นสามพัน
เก้าร้อยบาท) และน างบประมาณมาใช้ในการส่งเสริมคุณภาพการแข่งขันของมัคคุเทศก์ 

(๑๖.๖.๓) ควรปรับลดงบประมาณของกรมพลศึกษา ในส่วนงบลงทนุ 
ที่เป็นการปรับปรุงสนามศุภชลาศัย รายการปรับปรุงไฟส่องสว่าง จ านวน ๑๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท  
(สิบสองล้านสี่แสนบาท) และรายการปรับปรุงลู่วิ่งยางสังเคราะห์ จ านวน ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สามสิบเอ็ดล้านบาท) เนื่องจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเจ้าของที่ดินก าลังอยู่ระหว่างด าเนินการ 
ขอคืนพ้ืนที่สนามศุภชลาศัย หากกรมพลศึกษาไม่สามารถขอต่อสัญญาต่อไปอีกได้ ย่อมท าให้
งบประมาณในการปรับปรุงสนามศุภชลาศัยไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด 

(๑๖.๖.๔) งบประมาณด้านการท่องเที่ยวส่วนมากเป็นงบค่าครุภัณฑ์
ยานพาหนะและครุภัณฑ์ในส่วนของคอมพิวเตอร์รวมถึงซอฟต์แวร์ต่าง  ๆ ซึ่งครุภัณฑ์เหล่านี้ 
อาจยังไม่ตอบสนองต่อการส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของประเทศ 

(๑๖.๗) ที่ผ่านมาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวประสบปัญหาภาวะขาดทนุ
จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบาย 
เปิดประเทศแล้ว กรมการท่องเที่ยวควรเร่งให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการรายเล็ก 
ในแต่ละจังหวัด เพื่อเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ก าลังจะเดินทางเข้ามาในประเทศ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังน้ี  
(๑) กรณีของสนามกีฬาศุภชลาศัยนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญขอชี้แจงว่า 

กรมพลศึกษาได้เช่าสนามกีฬาศุภชลาศัยรวมทั้งอาคารที่ท าการจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เป็นรายปี จึงท าให้สนามกีฬาศุภชลาศัยอยู่ภายในการดูแลของกรมพลศึกษา ซึ่งทางกรมพลศึกษา 
ได้ชี้แจงว่า ภายใน ๗ ปี ถึง ๑๐ ปี จะไม่มีการย้ายออกจากสนามกีฬาศุภชลาศัย 

(๒) ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แบ่งงบประมาณออกเป็น  
๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ งบประมาณส าหรับสนับสนุนการบริหารจัดการของส านักงานการท่องเที่ยว
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และกีฬาจังหวัดซึ่งรวมทุกจังหวัด และส่วนที่ ๒ งบประมาณส าหรับสนับสนุนการด าเนินงาน 
ตามภารกิจเฉพาะ ส่งเสริมศักยภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภาค และสนับสนุน
การประสานงานระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมถึงการติดตามผลการด าเนินงานของ
ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด  

(๓) กรณีโครงการเที่ยวทั่วไทย ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต้องไปยื่นแสดง
ความจ านงกับทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หากมีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามรถเข้าโครงการนี้ได้ 

ทั้ งนี้  คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พยายามจัดท าและตรวจสอบการจัดท า
งบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยความละเอียดถี่ถ้วน คณะกรรมาธิการวิสามัญ
ขอยืนยันการปรับลดงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
 
(๑๗) ร่างมาตรา ๑๒ งบประมาณรายจ่ายของ 
       กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
       และหน่วยงานในก ากับ                     มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย

แสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 
(๑๗.๑) ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ตั้งงบประมาณประเภทงบรายจ่ายอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เป็นจ านวน
มาก ได้แก่ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นบส.พม.) 
หลักสูตรการเ พ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ หลักสูตรนักพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(นพม.) หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี หลักสูตรผู้น ายุคใหม่ และหลักสูตรการอบรมผู้ท าหน้าที่
นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ มีข้อเท็จจริง
ว่าบางหลักสูตรไม่ได้ด าเนินการ หรือด าเนินการแล้วแต่ไม่ได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี 
เช่น กรณีหลักสูตรการอบรมผู้ท าหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมาย 
วิ ธี พิจารณาความอาญา ท่ีพบว่ าผู้ ผ่ านการฝึกอบรมมีการตั้ งค าถามที่ ไม่ เหมาะสมแก่ 
เด็กหรือเยาวชนที่ เป็นผู้ เสียหาย หรือพยาน หรือผู้กระท าความผิด โดยเฉพาะในกรณีของ 
เด็กหรือเยาวชนที่ต้องโทษคดีทางการเมือง โดยเริ่มจากการอธิบายว่า หากรับสารภาพจะได้รับ 
การลดโทษอย่างไร ซึ่งไม่ใช่การให้ค าปรึกษาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่อย่างใด  

นอกจากนี้ ในงบรายจ่ายอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบ 
การให้ความช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม จ านวนประมาณ ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(ยี่สิบแปดล้านบาท) นั้น มีความเห็นว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ได้มีการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) อยู่แล้ว ดังนั้น จึงควรปรับลดงบประมาณในส่วนที่ 
ไม่มีความจ าเป็น 
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(๑๗.๒) ประเทศไทยมีอัตราการเกิดลดลงส่งผลให้เกิดวิกฤติด้านการขาด
แคลนแรงงานและมีจ านวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ท าให้รัฐต้องจัดให้มีสถานที่ดูแลผู้สูงอายุดังกล่าว เพื่อให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งนี้ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้แก่การเคหะแห่งชาติ ซึ่ง เป็นหน่วยงาน 
ท่ีอยู่ในการก ากับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพ่ือให้จัดสร้างที่อยู่
อาศัยให้แก่ผู้ที่มีรายได้น้อย แต่ในความเป็นจริงพบว่า กรณีไม่มีการพัฒนาในส่วนของระบบ
สาธารณูปโภค เช่น ไม่มีการจัดสร้างถนนภายในบ้านมั่นคง การติดตั้งไฟฟ้าแต่ไม่อ านวย 
ความสะดวกในเรื่องของกระแสไฟฟ้าซึ่งปัญหานี้มีอยู่ทั่วประเทศ รวมถึงปัญหาอาคารชุดที่เปิดให้เชา่
ของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งจะมีการขึ้นราคาค่าเช่าเมื่อเปลี่ยนตัวผู้เช่า เช่น การเคหะแห่งชาติ   
เคหะชุมชนรามค าแหง ราคาค่าเช่า ๑,๔๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยบาท) แต่ถ้าเปลี่ยนตัวผู้เช่า  
จะเรียกเก็บค่าเช่า เป็นจ านวน ๒,๓๐๐ บาท (สองพันสามร้อยบาท) และก าหนดการจัดเก็บค่าเช่า
จะเป็นแบบขั้นบันได กล่าวคือผู้ที่พักอาศัยชั้นล่างจะจัดเกบ็ค่าเช่าในอัตราค่าเช่าที่ถูกกว่า ผู้พักอาศัย 
อยู่ อ าคารชั้ นบนจะจัด เก็บค่ า เช่ า ใน อัตราที่ แพงกว่ า  และหากมีกา ร เปลี่ ยนตั วผู้ เ ช่ า 
จะเก็บค่าท าสัญญาใหม่ จ านวน ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาท) ในส่วนของที่ดินของการเคหะแห่งชาติ 
จะให้เช่าเฉพาะที่ดิน แต่ตัวอาคารเป็นของผู้เช่าก็มีการจัดเก็บเงินเพ่ิมจากภาษีโรงเรือน เช่น  
การเคหะแห่งชาติ เคหะชุมชนรามค าแหง จะมีการเก็บเงินเพ่ิมอีก ๔๐๐ บาท (สี่ร้อยบาท)  
และหากผู้ เช่าไม่มีเงินจ่ายค่าเช่า ภายใน ๒ เดือน ผู้ เช่าจะต้องท าสัญญาฉบับใหม่โดยเก็บ 
ค่าท าสัญญาฉบับใหม่ จ านวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท) ส าหรับงบประมาณรายจ่ายของ 
การเคหะแห่งชาตินั้น พบว่าไม่มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการบ ารุงรักษาซ่อมแซม 
อาคารต่าง ๆ เป็นเวลา ๘ ปีมาแล้ว เมื่อพิจารณาถึงการบริหารจัดการของกระทรวงการพัฒนาสงัคม
และความมั่นคงของมนุษย์ดังกล่าว จึงสมควรปรับลดงบประมาณ  

(๑๗.๓) งบประมาณรายจ่ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 
จ านวนประมาณ ๑,๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยเจ็บสิบล้านบาท) เป็นงบประมาณที่มี
การจัดสรรให้อย่างเฉพาะเจาะจง ตามแผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย  
เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่มในโครงการที่ ๑ โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน จ านวนประมาณ 
๒๓๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยสามสิบสามล้านบาท) นั้น เป็นโครงการระยะยาวมีการด าเนินการ 
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๗๐ ระยะเวลาด าเนินการ ๑๘ ปี โครงการที่ ๒ โครงการ 
ผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย จ านวนประมาณ ๙๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(เก้าร้อยหกสิบล้านบาท) เป็นโครงการระยะยาวมีการด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จนถึงปี  
พ.ศ. ๒๕๗๐ ระยะเวลาด าเนินการ ๒๓ ปี กิจกรรมที่ ๔ บ้านพอเพียง งบประมาณรายจ่าย จ านวน
ประมาณ ๕๖๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยหกสิบสองล้านบาท) คิดเป็นจ านวนประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งหมื่นแปดพันบาท) ต่อครัวเรือน ซึ่งได้เคยขอเอกสารเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว 
เพ่ือจะได้ด าเนินการตรวจสอบว่าครัวเรือนใดเคยได้รับการจัดสรรไปบ้างแล้ว แต่ไม่ได้รับ  
 
 



๑๑๖ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเท่าที่ควรและไมท่ราบว่าผู้ใดเปน็ผู้จัดสรรงบประมาณดังกลา่ว 
หรือ เป็นการจ่ายโดยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือไม่  จึ งมีปัญหาเรื่ องความโปร่ งใส 
ในการด าเนินการ 

(๑๗.๔) รัฐบาลปฏิบัติต่อผู้พิการไม่เท่าเทียมกัน กล่าวคือรัฐบาลมีการจ าแนก
ผู้พิการออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ ๑) ผู้พิการที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ  
๘๐๐ บาท (แปดร้อยบาท) ๒) ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับเงินช่วยเหลือ เดือนละ  
๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท) กรณีจึงเห็นว่ารัฐบาลควรที่จะต้องมีการทบทวนให้ผู้พิการได้รับเงิน
ช่วยเหลืออย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ รัฐบาลควรจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือน าไปใช้ส าหรับ 
การจ้างงานผู้พิการในหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกับการจ้างงานผู้พิการขององค์กร
เอกชน  

(๑๗.๕) การจัดสรรงบประมาณที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีประเด็น
ข้อสังเกตเกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมคือ การจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก หรือเอเปค (Asia-Pacific Economic 
Cooperation (APEC)) จ านวนประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาท)  

(๑๗.๖) โครงการเกี่ยวกับการปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการที่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงการมีบัตรประจ าตัวคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จ านวนประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(สิบห้าล้านบาท) มีความจ าเป็นหรือไม่ อย่างไร  

(๑๗.๗) การจัดสรรงบประมาณเพ่ือตอบสนองต่อทุกเพศสภาพเป็นแนวทาง 
ที่จะส่งผลกระทบเชิงบวกต่อทุกคน สามารถลดความเหลื่อมล้ าและความไม่เท่าเทียมในสังคม  
ซึ่งได้มีการสอบถามกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรี 
ที่ให้มีการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือตอบสนองนโยบายของทุก เพศสภาพ  
แต่มิได้รับค าชี้แจงแต่อย่างใด  

(๑๗.๘) ส าหรับงบประมาณเกี่ยวกับการจัดอบรมสัมมนาของกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรให้มีการบูรณาการร่วมกันกับกระทรวงอื่น ๆ  
หากกระทรวงการคลังและสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วมระดมสมองย่อมจะเป็น
ส่วนส าคัญที่จะก่อให้เกิดประโยชน์มากขึ้น  

 คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังน้ี  
(๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดท างบประมาณ 

โดยวิเคราะห์และค านึงถึงมิติเพศภาวะ (Gender Responsive Budgeting : GRB) ให้สอดคล้องกับ
แนวทางและเงื่อนไขการจัดท างบประมาณของประเทศ 

 
 



๑๑๗ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๒) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการจัด
ประชุมด้านสตรีและเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยการประชุมหุ้นส่วนนโยบายการเพ่ิมการมีส่วนร่วม  
ของสตรีในระบบเศรษฐกิจ และการประชุมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนด้านสตรีและเศรษฐกิจ 
ดังนั้น งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานดังกล่าวจึงมีความจ าเป็น 

(๓) โครงการปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณจ านวน
ประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านบาท) โดยจะด าเนินการในพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัด ซึ่งเป็น 
การปฏิรูปการขึ้นทะเบียนคนพิการเพ่ือให้ครอบคลุมและทั่วถึงให้ผู้พิการได้รับสิทธิสวัสดิการ  
และการช่วยเหลือ รวมทั้งมีการปรับปรุงค านิยามที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ ดังนั้น งบประมาณ  
เพื่อสนับสนุนงานดังกล่าวจึงมีความจ าเป็น 

(๔) ปัจจุบันมีสถิติคนไร้บ้านจ านวนประมาณ ๓,๕๐๐ คน โดยกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ด าเนินการตามนโยบาย ๓ ห่วง ๔ ผสาน ๑ เป้าหมาย กล่าวคือ 
๓ ห่วง หมายถึง การหาที่พัก การหางานให้ท า และการเข้าถึงสวั สดิการ ๔ ผสาน หมายถึง  
ผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และคนไร้บ้าน ๑ เป้าหมาย 
หมายถึง คนไร้บ้านจะต้องมีที่อยู่ มีอาชีพ มีรายได้ และสามารถพ่ึงพาตนเองได้  

(๕) กรมกิจการเด็กและเยาวชนได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่สถานรับเลี้ยงเด็ก 
และสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของเอกชนที่มีอัตราบริการต่อเดือนไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท  
(สองพันบาท) แต่ขณะนี้มีอัตราการเกดิลดลง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลให้สถานประกอบกิจการดังกล่าวของเอกชนปิดกิจการประมาณ ๕๗ แหง่ 
ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงปรับลดงบประมาณของกรมกิจการเด็กและเยาวชนจ านวน
ประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

(๖) คณะกรรมาธิการวิสามัญให้ความส าคัญกับความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ   
จึงได้สอบถามและเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติบ านาญแห่งชาติ พ.ศ. .... และติดตามการเพ่ิมเบี้ย
ผู้สูงอายแุล้ว 

(๗) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชุน (องค์การมหาชน) ได้ขอรับการสนับสนุนงบ
ประมาณในโครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่งคงในที่อยู่อาศัย กิจกรรม 
การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคงและบ้านพอเพียง คณะกรรมาธิการวิสามัญได้สอบถาม 
ในประเด็นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งหน่วยงานได้ชี้แจงว่า หน่วยงานมีมาตรการคืนดอกเบี้ยเพ่ือให้ 
ประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการและได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการบ้านพอเพียง 
ครัวเรือนละ ๒๒,๕๐๐ บาท ไปแล้ว  

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
 
(๑๘) ร่างมาตรา ๑๓ งบประมาณรายจ่ายของ 
       กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
       และหน่วยงานในก ากับ     มีการแก้ไข  



๑๑๘ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย
แสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 

 (๑๘.๑) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายรัฐบาล 
ต่อรัฐสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ว่า “รัฐบาลจะเสริมสร้างการใช้ประโยชน์ 
จากโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบคุณภาพและมาตรฐานที่เป็นปัจจัยน าไปสู่การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม 
ที่มีมูลค่าสูงและสามารถน าไปใช้ ได้จริง และใช้วัตถุดิบจากภายในประเทศให้มากที่สุด  
อีกทั้งสนับสนุนการพัฒนาโรงงาน ห้องปฏิบัติการต้นแบบที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมในระดับต้นน้ า โดยเฉพาะโรงงานและห้องปฏิบัติการน าร่องที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ  เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว และสนับสนุนให้เกิดการลงทุนจากภาคธุรกิจเอกชนไปพร้อมกัน” นั้น 
นโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายที่ส าคัญ แต่ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่พบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับนโยบายดังกล่าว ทั้ง ๆ ที่ ต่างประเทศ 
ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ พร้อมทั้งแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรคเพ่ือให้เกิดการลงทุน ดังนั้น รัฐบาลควรให้ความส าคัญกับนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพนี้  
เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถต่อยอดธุรกิจได้ในอนาคต 

 (๑๘.๒) ปัจจุบันมีอัตราการเกดิลดลงส่งผลให้จ านวนนกัศึกษาในอนาคตลดลง 
ตามไปด้วย ซึ่งระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา มีจ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ขอรับการงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เป็นจ านวนมากโดยเป็นการใช้งบประมาณเพ่ือก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่มากกว่าการปรับปรุงอาคาร  
ซึ่งไม่สอดคล้องกับจ านวนนักศึกษาที่จะได้ใช้ประโยชน์จากอาคารดังกล่ าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
งบประมาณค่าก่อสร้างอาคารของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีอยู่ทั่วประเทศนั้น 
ในบางจังหวัดมีจ านวนนักศึกษาเป็นจ านวนน้อยซึ่งอาจยังไม่เหมาะสมกับการก่อสร้างอาคาร  
แห่งใหม่ อย่างไรก็ดี การก่อสร้างอาคารเพ่ิมขึ้นยังเป็นการเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา  
และบ ารุงอาคารให้แก่มหาวิทยาลัยอีกดว้ย นอกจากนี้ ยังพบว่ามหาวิทยาลัยบางแห่งมีอาคารทีไ่มไ่ด้
ใช้งานหรืออาคารร้าง ดังนั้น จึงควรน างบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างไปใช้ในการพัฒนา
บุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอน หรือจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ทันสมัยเพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดแก่ผู้เรียน 

 (๑๘.๓) มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวทิยาลัยในก ากบัของรัฐ มีสัดส่วนการใช้
เงินนอกงบประมาณเป็นจ านวนน้อย 

 
 
 



๑๑๙ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 (๑๘.๔) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต โครงการผลิตบัณฑิต
พันธุ์ใหม่ กิจกรรมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพ่ือสร้างก าลังคนที่มีสมรรถนะสูงส าหรับ
อุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย Thailand ๔.๐ และปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย  
ยังไม่มีความจ าเป็น ซึ่งควรน างบประมาณในส่วนนี้ไปใช้ในการพัฒนาระบบ Big Data ของกระทรวง
การอุดมศึกษาฯ  

 (๑๘.๕) ภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาไทย นักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษา 
ในมหาวิทยาลัยของรัฐ แต่มหาวิทยาลัยของรัฐได้รับการจัดสรรงบประมาณน้อยกว่ามหาวิทยาลัย  
ในก ากับของรัฐ การจัดสรรงบประมาณในลักษณะดังกล่าวจึงยังไม่เหมาะสม ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย 
ของรั ฐควรได้ รับการจั ดสรรงบประมาณเกี่ ยวกับการยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ 
ของมหาวิทยาลัย การพัฒนาอาจารย์และบุคลากร การจัดหาครุภัณฑ์และห้องปฏิบัตกิาร การพัฒนา
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้สมัยใหม่ และการเพ่ิมอัตรา
เงินเดือนหรือค่าจ้างที่เป็นธรรม 

 (๑๘.๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคลได้รับการจัดสรร
งบประมาณจ านวนน้อยและไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับการวิจัยและนวัตกรรม  
ที่มีประโยชน์แก่ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่  ทั้งนี้  คณะกรรมาธิการวิสามัญควรติดตามการใช้
งบประมาณของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ ายงบกลางเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการอบรมหรือสัมมนา 

 (๑๘.๗) แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมขาดความโปร่งใส 
เนื่องจากไม่มีรายละเอียดกระบวนการพิจารณาโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ
จากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในการขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

 (๑๘.๘) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ไม่ได้น าเสนอหรือชี้แจงการใช้งบประมาณ 
เพ่ือจัดท าผลงานการวิจัยที่ เป็นประโยชน์แก่ภาคประชาชน ภาคเอกชน การพัฒนาสังคม  
การเศรษฐกิจ การเมือง และการพัฒนาประเทศ  

 คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังน้ี  
(๑) ประเด็นการขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคาร คณะกรรมาธิการ

วิสามัญเห็นชอบงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหรือต่อเติมอาคารเดิมที่มีอยู่แล้ว  
และเห็นชอบงบประมาณของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย 
มหามกุฏราชวิทยาลัย เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการสอนพุทธศาสนาและมีวทิยาเขตทั่วประเทศ 
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา 

(๒) ประเด็นเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับ
ที่มีความแตกต่างกันนั้น กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้มีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการสมทบงบประมาณ
ก าหนดไว้อยู่แล้ว 



๑๒๐ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๓) ประเด็นเรื่องการวิจัยและนวัตกรรม ปัจจุบันมีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เป็นหน่วยงานที่รวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  
ต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ จึงอาจมีการจัดท างบประมาณที่ยังมีข้อบกพร่อง  

(๔) ความแตกต่างระหว่างมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในก ากับนั้น ขึ้นอยู่
กับความสามารถทางวิชาการของแต่ละมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และมหาวิทยาลั ยราชมงคล 
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอนและการวิจัยให้เป็นไปตามที่กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ก าหนด 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
(๑๙) ร่างมาตรา ๑๔ งบประมาณรายจ่ายของ 
       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในก ากับ มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย

แสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 
 (๑๙.๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งงบประมาณเพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา 

ที่ไม่ตรงจุดเพราะปัญหาของภาคเกษตรคือ ราคาผลผลิตตกต่ า และต้นทุนการผลิตสูง เช่น ราคาปุ๋ย 
ราคาน้ ามัน ไฟฟ้า แรงงาน แต่กระทรวงเกษตรฯ ไม่ตั้งงบประมาณเอาไว้ให้สอดคล้องกับปัญหา  
แต่น างบประมาณไปใช้เพ่ือการจัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชนที่ไม่เกิดประโยชน์และยังส่อให้เกิดการทุจริต
เพราะคนที่ได้รับประโยชน์จะเป็นนายทุนไม่ใช่เกษตรกร 

 (๑๙.๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีการก าหนดหน่วยงานและภารกิจของ
หน่วยงานที่มีความใกล้เคียงกัน ท าให้การจัดสรรงบประมาณมคีวามซ้ าซ้อน เช่น กรมวิชาการเกษตร
กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งผลให้มีการก าหนด
แผนงานและโครงการที่ซ้ าซ้อนกัน 

 (๑๙.๓) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริหารงานงบประมาณอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพ และจัดตั้งงบประมาณตามแบบเดิมที่เคยด าเนินการ โดยมุ่งเน้นให้เกษตรกร
ด าเนินการผลิต แต่ไม่มีการส่งเสริมกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ไม่มีการสนับสนุนเทคโนโลยี 
การผลิตสมัย ใหม่ เ พ่ือช่ วยให้ เกษตรกรสามารถผลิต ได้ ในปริมาณมากและมีคุณภาพ  
ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรของไทยไม่อาจแข่งขันในตลาดโลกได้ ส่งผลให้สินค้าเกษตรราคาตกต่ า  

 (๑๙.๔) การจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ ไม่มีความเหมาะสม ดังนี้ 

            (๑๙.๔.๑) กรมการข้าว 
      ๑) กรมการข้าวได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณส าหรับ

โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี จ านวนประมาณ 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนลดต้นทุน 



๑๒๑ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

การผลิตให้กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวเป็นรายหมู่บ้านโดยให้ชาวนาร่วมกันบริหาร ระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ ๑ ปี และได้ชี้แจงแนวทางการจัดสรรงบประมาณว่าจะจัดสรรงบประมาณจ านวนประมาณ 
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาท) ไปยังศูนย์ข้าวชุมชน จ านวน ๕,๐๐๐ แห่ง แต่ปัจจุบัน 
มีศูนย์ข้าวชุมชนประมาณ ๒,๔๐๐ แห่ง ซึ่งในประเด็นนี้ได้รับการชี้แจงเพ่ิมเติมว่า จะมีการจัดตั้ง 
ศูนย์ข้าวชุมชนเพ่ิมเติมอีกจ านวน ๒,๖๐๐ แห่ง ภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และในท้ายที่สุด  
ส านักงบประมาณได้ชี้แจงว่า โครงการนี้จะจัดสรรงบประมาณให้แก่เกษตรกรโดยตรงและไม่ได้
จัดสรรงบประมาณผ่านศูนย์ข้าวชุมชน จะเห็นได้ว่า แนวทางการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวขัดกับ
วัตถุประสงค์ของหน่วยรับงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณไปยังส านักงบประมาณ 
นอกจากนี้ ยังได้รับการชี้แจงอีกว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่จะด าเนินการแทนโครงการยกระดับ
แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เชื่อมโยงตลาด (ด้านข้าว) แต่กรมการข้าวไม่สามารถด าเนินการได้
ตามเป้าหมายของโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ เนื่องจากมีบุคลากรจ านวนน้อย ดังนั้น อาจท าให้
โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตฯ ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายและไม่มีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งยังไม่มีแนวทางการจัดสรรงบประมาณสู่เกษตรกรที่ชัดเจน รวมถึงกรมการข้าวเป็นหน่วยงาน 
ที่มีหน้าที่หลักเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวเพ่ือแจกจ่าย ให้แก่ เกษตรกรใช้ 
เพื่อเพาะปลูก แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถผลิตพันธุ์ข้าวให้แก่ภาคการเกษตรกรได้อย่างเพียงพอ 

 (๑๙.๔.๒) งบประมาณของกรมชลประทานไม่มีความเหมาะสม ดังนี้ 
๑) กรมชลประทานมีหน้าที่และอ านาจในการดูแลพ้ืนที่

ชลประทาน บริหารจัดการน้ า และป้องกันอุทกภัย และได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวนมาก  
และต่อเนื่องมาโดยตลอดระยะเวลาหลายปี แต่กลับไม่สามารถน างบประมาณที่ได้รับไปใช้เพ่ือแก้ไข
ปัญหาเรื่องน้ าของประเทศได้ เช่น พ้ืนที่ใดที่มีความแห้งแล้งไม่สามารถเพาะปลูกได้ ปัจจุบันก็ยัง
พบว่าแห้งแล้งอยู่ พ้ืนที่ใดน้ าท่วมปัจจุบันก็มีน้ าท่วมอยู่ตลอดทุกปีจนเป็นพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซาก  
ไม่มีการบริหารจัดการน้ าโดยการสร้างที่เก็บน้ าและส่งน้ าไปยังพื้นที่ขาดแคลน 

๒) งบประมาณส่วนใหญ่ เป็นงบประมาณเกี่ยวกับ 
การปรับปรุงอาคาร ปรับปรุงท่อระบายน้ า ขุดลอกฝาย คลอง หรือจัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งไม่ได้มุ่งเน้น
การก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ า หรือขยายหรือเพ่ิมแนวท่อระบายน้ าไปยังพ้ืนที่ใหม่ ๆ เพ่ือให้เกษตรกร
ได้รับน้ ามากขึ้น และยังเป็นงบประมาณที่เพ่ือการส ารวจและออกแบบ โดยไม่ได้มุ่งเน้นไปที่ 
การพัฒนาแหล่งน้ าอันเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน 

๓) กรมชลประทานใช้มาตรฐานการก่อสร้างฝายน้ าล้น  
มข.๒๕๒๗ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ก าหนดโดยประเทศออสเตรีย จึงไม่มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่
ของประเทศไทยโดยเฉพาะพ้ืนที่ในภาคอีสาน การสร้างแหล่งเก็บน้ าหรือฝายปัจจุบันจึงได้ท าลาย
ระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ควรยกเลิกการใช้ระบบมาตรฐานดังกล่าว 

๔) งบประมาณไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ในภาคอีสานที่มีพ้ืนที่ซึ่งใช้ในการท าการเกษตรมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่การเกษตร  
ของทั้งประเทศ แต่เป็นพ้ืนที่ที่อยู่เขตชลประทานเพียง ๘.๙ ล้านไร่เท่านั้น และได้รับงบประมาณ 
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เฉลี่ยต่อไร่เพียง ๒๔๘.๘๔ บาท ซึ่งถือว่าน้อยมากหากเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่น กรมชลประทาน
ควรเร่งขยายพ้ืนที่ของกรมชลประทานให้ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรให้มากกว่านี้ และควรมีการ
ปรับโครงสร้างในการจัดสรรงบประมาณโดยยึดโยงกับพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคเพ่ือให้ได้รับงบประมาณ 
เฉลี่ยต่อไร่ใกล้เคียงกันทั้งประเทศ และควรให้ความส าคัญกับโครงการผันน้ า จากแม่น้ าโขง  
แม่น้ าเลย แม่น้ าชี  และแม่น้ ามูล ซึ่งปีนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงเพ่ือการศึกษา 
ความเหมาะสมและประเมินสิ่งแวดล้อมเท่านั้น 

(๑๙.๔.๓) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 - พบว่าการจัดสรรงบประมาณของกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์มีการทุจริตและยังมีปัญหาภายในหน่วยงานอยู่ 
(๑๙.๔.๔) กรมประมง 
 - การจัดสรรงบประมาณเป็นประโยชน์ต่อชาวประมง

ส่งผลให้ชาวประมงไม่สามารถประกอบอาชีพได้เหมือนเดิม และไม่มีงบประมาณในการช่วยเหลือ
เยียวยาชาวประมง 

(๑๙.๔.๕) กรมปศุสัตว์ 
 - กรมปศุสัตว์ไม่มีประสิทธิภาพในการท างานโดยเฉพาะ

การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดซึ่งเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา  
จนปัจจุบันก็ยังไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกร 

(๑๙.๔.๖) กรมวิชาการเกษตร 
   - ปัจจุบันต้นทุนในการผลิตสูงขึ้นมากโดยเฉพาะราคาปุ๋ย

เนื่องจากรัฐมีการน าเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศท าให้เกษตรกรต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูง ทั้งนี้  
กรมวิชาการเกษตรได้รับการจัดสรรจ านวนมาก แต่กลับไม่มีแผนงานหรือโครงการในการวิจัย 
เพื่อการผลิตปุ๋ยส าหรับใช้ภายในประเทศ  

(๑๙.๔.๗) กรมส่งเสริมการเกษตร 
   - กรมส่งเสริมการเกษตรวางแผนการด าเนินงานเป็นโครงการ

ที่มีขนาดใหญ่ แต่กลับได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ จึงไม่อาจขับเคลื่อนหรือด าเนิน
โครงการต่าง ๆ ได้  

(๑๙.๔.๘) ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตรกรรม  
   - โครงการเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินให้แก่เกษตรกรท าให้

เกษตรกรเกิดความเข้าใจว่า ตนเป็นเจ้าของที่ดิน และต่อมากลับมีการเรียกเก็บค่าที่ดินกับเกษตรกร  
ซึ่งขณะนี้ปัญหาดังกล่าวยังหาข้อยุติไม่ได้ จึงถือเป็นความผิดพลาดในการสื่อสารกับประชาชน 

  (๑๙.๕) เห็นด้วยกับการแก้ไขปรับลดงบประมาณของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
เนื่องจากปัญหาของประชาชนยังคงไมไ่ด้รับการแกไ้ข โดยเฉพาะในเรื่องการจัดหาแหล่งน้ าในการท า
การเกษตร 
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 (๑๙.๖) รัฐบาลหรือกระทรวงเกษตรฯ ควรประกาศให้ประชาชนรับทราบข้อมูล
ราคาปุ๋ย ยา สารเคมีที่เกี่ยวกับการเกษตรว่า รัฐบาลจะมีแนวทางในการปรับลดราคาในช่วงใด  
และในกรณีราคาสินค้าทางการเกษตรในต่างประเทศมีราคาสูง แต่รัฐมีความจ าเป็นจะต้องน าเข้า  
รัฐต้องมีแนวทางการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่ชัดเจน นอกจากนี้ จะต้องดูแลราคาสินค้า  
ทางการเกษตรให้มีราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนการผลิต และทุกจังหวัดควรมีตลาดกลางเพ่ือรับซื้อ
สินค้าทางการเกษตร อีกทั้งควรจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสมในการสนับสนุนการท าปุ๋ยอินทรยี์ 
การลดภาวะโลกร้อน การจัดหาตลาดการจัดส่งผลิตผลทางการเกษตรไปยังต่างประเทศโดยตรง 

คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังน้ี  
  - โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
ส านักงบประมาณได้มีหนังสือชี้แจง ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณ 
เ พ่ือเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร 
ส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นั้น เป็นการจัดสรรให้แก่
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โดยไม่ผ่านศูนย์ข้าวชุมชน ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วว่าเป็นการจ่ายเงินให้แก่
เกษตรกรโดยตรง จึงได้สนับสนุนงบประมาณในส่วนนี้  ส าหรับงบประมาณครัวเรือนไร่ละ  
๑ ,๐๐๐ บาท (หนึ่ ง พันบาท) ไม่ เกิน ๒๐ ไร่  ต่อ ๑ ครัวเรือน ประมาณ ๒๐ ,๐๐๐ บาท  
(สองหมื่นบาท) จะเป็นงบประมาณกึ่งการคลังที่จ่ายเงินโดยผ่านเงินของธนาคารเพ่ือการเกษตร 
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวและบริหารข้าว
แห่งชาติ เมื่อวันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีการด าเนินโครงการเกี่ยวกับชาวนาหลายเรื่อง  
ไม่ว่าจะเป็นโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีที่ ๔ และโครงการคู่ขนานคือการส่งเสรมิ
ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวชะลอการขายข้าวในฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่ข้าวล้นตลาด เพ่ือไม่ให้ราคาตกต่ า 
และที่ส าคัญคือโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการผลิต ให้แก่เกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว ไม่เกินครัวเรือนละ ๒๐ ไร่ ประมาณ ๔ ล้านครัวเรือน งบประมาณจ านวนประมาณ 
๕๕,๓๖๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นห้าพันสามร้อยหกสิบสี่ล้านบาท) โดยเป็นเรื่องของฝ่ายนโยบาย 

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญขอยืนยันตามที่ได้พิจารณาปรับลดงบประมาณ  
เพราะเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
(๒๐) ร่างมาตรา ๑๕ งบประมาณรายจ่ายของ 
        กระทรวงคมนาคม     มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย

แสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 
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(๒๐.๑) การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ ่(Mega Project) เช่น โครงการรถไฟ
ความเร็วสูงและรถไฟทางคู่ ในช่วงต าบลโคกกรวด และต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา มีปัญหาในการบริหารสัญญาจนท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ ตัวแทน
ภาคประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวได้เสนอให้มีการปรับแบบแปลนการก่อสร้างโครงการดังกล่าว 
โดยเปลี่ยนจากวิธียกระดับคันดินเป็นแบบตอม่อ เพ่ือให้มีถนนใต้ทางรถไฟและสามารถระบายน้ าได้ดี 
ตลอดจนมีความสวยงาม รวมทั้งไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ด้วย  

(๒๐.๒) กรมทางหลวงจัดสรรงบประมาณแบบกระจุกตัวในบางจังหวัดซึ่งก่อให้เกิด
ความเหลื่อมล้ า เช่น จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวนมากโดยไม่ถูกปรับลด
งบประมาณ ซึ่งไม่สอดคล้องกับข้อสังเกตท้ายรายงานของของคณะกรรมาธิการวิสามัญ ข้อ ๒.๙.๕ 
กรมทางหลวง (๓) หน้า ๓๐๗ ท่ีว่า “ควรจัดสรรงบประมาณและอนมุัตโิครงการก่อสรา้งถนน โดยให้
ความส าคัญกับประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ไม่ควรจัดสรรงบประมาณโดยยึดโยงกับ
พ้ืนที่หรือฐานเสียงทางการเมือง” และ ข้อ ๒.๙.๖ กรมทางหลวงชนบท (๗) หน้า ๓๐๙ ท่ีว่า  
“ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณการก่อสร้าง และซ่อมบ ารุงถนนในแต่ละจังหวัดให้เกิดความเป็นธรรม 
และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่” จนท าให้หลายจังหวัดไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ ทั้ง ๆ ที่ มีความจ าเป็นต้องก่อสร้างและปรับปรุงทางเพ่ือแก้ปัญหาความเดือนร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ นอกจากนี้ กรมทางหลวงยังด าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณมาอย่างต่อเนื่อง แต่กลับไม่สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างและซ่อมบ ารุงถนน 
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานและไม่มีคุณภาพได้  

(๒๐.๓) กรมทางหลวงท างานไม่มีประสิทธิภาพ เพราะไม่ด าเนินการศึกษา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพ้ืนที่ก่อนด าเนินโครงการก่อสร้าง โดยเฉพาะโครงการ
ก่อสร้างในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญของประเทศ ซึ่งต้องด าเนินการก่อสร้างทาง 
ให้เหมาะสมกับภูมิทัศน์ แต่กลับเลือกวิธีการสร้างสะพานข้ามแยกในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เพ่ือแก้ปัญหาการจราจร เช่น กรณีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกของจังหวัดกระบี่นั้น ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนเพราะเป็นการท าลายวิถีชีวิต แหล่งเศรษฐกิจ และท าลายวัฒนธรรมของชุมชน 
ทั้งนี้ เห็นควรทบทวนการจัดท าโครงการให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม พิจารณาศึกษา
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นให้ครอบคลุมทุกด้าน และค านึงถึงสิทธิของชุมชนตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญด้วย  

(๒๐.๔) กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนน
โดยไม่ท าเครื่องหมายจราจร เพ่ือแจ้งเตือนผู้สัญจรให้ทราบว่าอยู่ระหว่างการก่อสร้างให้ชัดเจน  
จนท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและมีประชาชนได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตเป็นจ านวนมาก รวมทั้งใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงถนนดังกล่าวมากกว่า ๖ เดือน จนล่วงเลยมาถึง
ช่วงฤดูฝนท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขังและท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน  
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(๒๐.๕) กรมท่าอากาศยานไม่มีคณะกรรมการที่สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับ
การบินได้อย่างทันท่วงที รวมทั้งยังไม่สามารถด าเนินการให้มีสายการบินแห่งชาติได้ส าเร็จ ทั้ง ๆ ที่ 
กรณีดังกล่าวมีความจ าเป็นในการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ  

คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังน้ี  
(๑) โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข ๖ (M6) 

สายบางปะอิน-นครราชสีมา ซึ่งเริ่มด าเนินการก่อสร้างตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๙ นั้น ไม่มีการจัดตั้ง
งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงท าให้คณะกรรมาธิการวิสามัญไม่ได้พิจารณาในเรื่องนี้ 
แต่จะได้มีข้อสังเกตน าเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป  

(๒) กรณีค่าจ้างที่ปรึกษาส ารวจจัดท าแผนที่และรายละเอียดของสิ่งล่วงล้ าบริเวณ
แม่น้ าและเกาะภายในประเทศ กรุงเทพมหานคร ๑ ฉบับ ของกรมเจ้าท่านั้น คณะกรรมาธิการ
วิสามัญได้พิจารณาพบว่า มีความล่าช้าในการด าเนินงานจริง จึงปรับลดงบประมาณส าหรับ
ด าเนินการโครงการดังกล่าวลง  

(๓) กรณีกรมทางหลวงจัดสรรงบประมาณแบบกระจุกตัวนั้น คณะกรรมาธิการ
วิสามัญขอชี้แจงว่า เนื่องจากกรมทางหลวงรับผิดชอบดูแลถนนทั่วประเทศโดยมีระยะทางประมาณ 
๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาถึงความต้องการและความเหมาะสม 
ของประชาชนในพ้ืนที่ รวมถึงการพิจารณาโครงการต่าง ๆ ตามหลักวิศวกรรม เพ่ือให้ประชาชน 
มีความปลอดภัยและได้รับประโยชน์มากที่สุด  

ดั งนั้ น  คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามัญจึ ง ขอยืนยั นการปรั บลด งบประมาณ 
ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
(๒๑) ร่างมาตรา ๑๖ งบประมาณรายจ่ายของ 
        กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
        และหน่วยงานในก ากับ     มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย

แสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 
 (๒๑.๑) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมควรเป็นหน่วยงานกลาง 

ในการรับเรื่องร้องเรียนด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และควรท าการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
รับทราบ แต่กลับไม่สามารถช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
จะเห็นได้จากการที่ประชาชนยังได้รับความเดือดร้อนจากการหลอกลวงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ 
เว็บไซต์การพนันออนไลน์ การหลอกขายสินค้าออนไลน์ และมีข่าวปลอมเกิดขึ้นจ านวนมาก  
จนท าให้ประชาชนสูญเสียทรัพย์สินและท าลายระบบเศรษฐกิจ แต่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
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และสังคมกลับจัดท าโครงการที่มีวัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนาหน่วยง านและพัฒนาศักยภาพ 
ของหน่วยงานตนเองเท่านั้น เช่น โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชน  
ด้านคดีและภัยออนไลน์ รวมทั้งโครงการศูนย์ช่วยเหลือและจัดการปัญหาออนไลน์  

 (๒๑.๒) กระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกจิและสังคมและหนว่ยงานในก ากบัไม่สามารถ
ท าหน้าที่ควบคุมการใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การที่เด็กและ
เยาวชนสามารถเข้าถึงภาพยนตร์เอวีออนไลน์ได้โดยง่าย นอกจากนี้ ภายหลังได้มีการควบรวมกิจการ
ระหว่างบริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) (TOT Public Company Limited : TOT) และบริษัท กสท 
โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) (CAT Telecom Public Company Limited : CAT) เป็น บริษัท 
โทรคมนาคมแห่งชาติ  จ ากัด (มหาชน) (National Telecom Public Company Limited : NT) แล้ว  
แต่ก็ยังไม่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญที่จะสามารถน าวงโคจรดาวเทียม “ไทยคม” มาด าเนินการเองได้ ท าให้มีปัญหา
การบริหารจัดการและถ่ายโอนทรัพย์สิน  

 (๒๑.๓) โครงการบางโครงการของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
และหน่วยงานในก ากับไม่มีความจ าเป็น และสามารถปรับลดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาลงได้ เช่น 
โครงการ Thailand Digital Outlook ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการจัดท านโยบายและแผนปฏบิตัิ
การด้านการส่งเสริมและพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
โครงการจัดท ากฎระเบียบการใช้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐและจัดท าแผนปฏิบัติการ  
ด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่มีความคุ้มค่า  
ไม่ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และไม่สนับสนุนอุตสาหกรรม S-curve เช่น โครงการ
ไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเล่ย์ (Thailand Digital Valley)  

 (๒๑.๔) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนั้น มีข้อมูลผลการด าเนนิงาน 
และวิธีวัดผลการด าเนินโครงการจัดท านโยบายและแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาดิจทิลั 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ปัญหา
ข่าวปลอม และโครงการศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (Government Contact Center : 
GCC 1111) โครงการจัดท ากฎระเบียบการใช้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐและจัดท าแผนปฏิบัติ
การด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทย และโครงการส ารวจข้อมูลสถานภาพการเรียนรู้  
เท่าทันสื่อและสารสนเทศ รวมทั้งโครงการอบรมสัมมนาต่าง ๆ อย่างไร และจะท าให้ประชาชน 
ได้มีการใช้บริการจ านวนมากน้อยเพียงใด ตลอดจนจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างไร 

 (๒๑.๕) การจัดท าศูนย์ข้อมูล (Data Center) มีการตั้งงบประมาณรายจ่าย
ซ้ าซ้อนกับโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นค่าเซิร์ฟเวอร์ โดยเป็นงบประมาณที่แทรกอยู่ในโครงการของ
หน่วยงานต่าง ๆ แต่ไม่ได้รวมอยู่ในแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งมีสาเหตุเนื่องมาจากแต่ละ
หน่วยงานต่างมีความต้องการใช้ศูนย์ข้อมูล (Data Center) ของตนเอง ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐควร
หันมาใช้ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Service: GDCC)   

 



๑๒๗ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 (๒๑.๖) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมได้จัดตั้ง 
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย (Anti-Fake News Center Thailand) ขึ้น แต่หน่วยงานดังกล่าว
กลับท างานไม่มีความเป็นกลาง เพราะท าหน้าที่เป็นเพียงเครื่องมือเสริมสร้างความชอบธรรมให้แก่
รัฐบาลและเพ่ือความมั่นคงของรัฐบาลเท่านั้น  โดยมีการเลือกปฏิบัติว่าจะตรวจสอบเรื่องใด 
หรือไม่ตรวจสอบเรื่องใด และเผยแพร่ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง  
ของหน่วยงานราชการ เช่น โครงการจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างแท่นประดิษฐานและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร ของศูนย์การทหารปืนใหญ่ จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก ซึ่งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
ได้เผยแพร่ข้อมูลว่า กรณีมีข่าวว่ามีการใช้งบประมาณ จ านวน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านบาท)  
ตามโครงการนี้ เป็นข่าวที่บิดเบือน พร้อมให้ข้อมูลว่าโครงการนี้ใช้เงินที่ได้จากการบริจาค  
แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่า โครงการนี้มีการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศผู้ชนะการประกวดราคาชัดเจน 
แต่ได้มียกเลิกการประกวดราคาก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียงหนึ่งวันเท่านั้น 

 นอกจากนี้ หน่วยงานดังกล่าวยังด าเนินการโดยไม่มีมาตรฐาน ดังจะเห็นได้จาก 
การที่  International Fact - Checking Network ( IFCN) หรือองค์กรอื่นๆ ที่สร้างฐานข้อมูล 
เพ่ือรวบรวมการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั่วโลก (Fact checker) ซึ่งเป็นองค์กรระดับนานาชาติไม่ให้
การรับรองฐานข้อมูลของหนว่ยงานดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานของประเทศไทยท่ีต่างชาตใิห้การรับรอง
ฐานข้อมูลมีเพียง “ชัวร์ก่อนแชร์” และ “AFP Thailand” เท่านั้น ทั้งนี้  เป็นเพราะหลักการ 
ที่ส าคัญที่สุดในการเป็นองค์กรตรวจสอบข้อเท็จจริง คือ ความเป็นกลาง โดยจะต้องไม่เป็นองค์กร  
ที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ ดังนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมที่อยู่ภายใต้การก ากับของรัฐ 
จึงไม่สอดคล้องกับหลักการของ International Fact - Checking Network หรือ IFCN ทั้งนี้   
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมมีกระบวนการท างานแตกต่างจากกระบวนการท างานของ AFP Thailand 
เพราะกระบวนการที่จะตรวจสอบข่าวปลอมนั้น หลังจากที่ใช้เครื่องมือหาข่าวที่อาจเป็นข่าวปลอมแล้ว 
กระบวนการที่ส าคัญที่สุดคือ การตรวจสอบหาข้อเท็จจริงโดยมีขั้นตอนและใช้เครื่องมือหลาย ๆ  
เครื่องมือเพ่ือตรวจสอบให้มั่นใจว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงหรือปลอม แต่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม  
มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพียง ๑ วิธี คือ การสอบถามไปยังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวขอ้งเทา่นัน้ 
โดยไม่มีการตรวจสอบไปยังผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ และไม่มีการตรวจสอบที่มาของเรื่อง รวมถึง 
ไม่มีหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบที่ชัดเจน  

  (๒๑.๗) ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล จัดท าแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เช่น โครงการ
ไทยแลนด์ดิจิทัลวัลเล่ย์ (Thailand Digital Valley) งบเงินอุดหนนุ ค่าก่อสร้างอาคารนวตกัรรม IOT 
๒ อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๑ อาคาร ซึ่งเป็นโครงการผูกพันงบประมาณไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับ 
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ ก็ยังขอตั้ง
งบประมาณส าหรับโครงการดังกล่าวอีก ซึ่งมีข้อสังเกตว่า หากไม่มีผู้ควบคุมงานก็เท่ากับไม่มีการ
ก่อสร้าง จึงสามารถชะลอการก่อสร้างไว้ก่อนเพ่ือประหยัดงบประมาณรายจ่ายลงได้ นอกจากนี้  



๑๒๘ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ยังมีโครงการส่งเสริมเด็กทุนไทยสร้างชาติดว้ยเทคโนโลยี Big Data ที่ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกบัขอ้มลู
นักเรียนทุน รวมทั้งโครงการอื่น ๆ ก็มีการก าหนดตัวชี้วัดที่ไม่ชัดเจน ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของโครงการ และเป็นโครงการที่จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ 
จ านวนหลายโครงการ แต่ยังไม่มีความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการที่จะสามารถพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านดิจิทัลของประเทศให้ส าเร็จได้อย่างแท้จริง  

คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังน้ี  
(๑) ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าว

ปลอมประเทศไทย (Anti-Fake News Center Thailand) ขึ้น เพ่ือด าเนินการรวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้มีการแจ้งข่าวและ
เบาะแส เพ่ือลดผลกระทบจากการสื่อสารและแก้ปัญหาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเท็จที่อาจท าให้
เกิดความเสียหายขึ้นแก่ประชาชนจ านวนมากและเป็นไปอย่างรวดเร็ว  

(๒ )  กรณีปัญหา เกี่ ย วกั บแก๊ งคอล เซ็ น เตอร์ ที่ ส่ ง ผลกระทบทั่ ว โ ลกนั้ น 
คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีข้อสังเกตไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญแล้ว 

(๓) กรณีรายละเอียดของโครงการตา่ง ๆ นั้น คณะกรรมาธิการวสิามญัไดม้อบหมาย
ให้คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาอย่างละเอียดและรอบคอบ โดยได้ปรับลดโครงการที่ไม่มี
ประสิทธิภาพ ส่วนโครงการที่เห็นว่ามีความส าคัญและมีความจ าเป็นก็ไม่ได้ปรับลดงบประมาณ  

ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงขอยืนยันการปรับลดงบประมาณตาม 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
(๒๒) ร่างมาตรา ๑๗ งบประมาณรายจ่ายของ 
        กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        และหน่วยงานในก ากับ     มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย

แสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 
 (๒๒.๑) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดสรรงบประมาณ 

ไม่เป็นธรรม ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่คุ้มค่า และไม่บรรลุพันธกิจของกระทรวงที่ตั้งไว้ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงและไม่สร้างโอกาสให้แก่ประเทศ ไม่มีแผนงาน
งบประมาณในการแก้ไขปัญหาช้างป่าที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน
เป็นอย่างมาก ไม่มีการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการด าเนินคดีกับประชาชนที่บุกรุกที่ดินของรัฐ 
จากการที่รัฐบาลประกาศพ้ืนที่ของรัฐทับซ้อนที่ดินท ากินของประชาชน 

  
 



๑๒๙ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๒๒.๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการด าเนินงาน 
ที่ซ้ าซ้อนกับกระทรวงอื่นหลายกระทรวง ไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้คนอยู่กับป่า 
ล้มเหลวในการร่วมมือกับท้องถิ่นในการขอขยายเขตไฟฟ้าและการท าถนน เจ้าหน้าที่ 
เข้าปฏิบัติหน้าที่ขอคืนผืนป่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ไม่มีแผนงาน 
ที่ชัดเจนในการจัดอัตราก าลังบุคลากร เช่น โครงการจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงาน และด าเนิน
โครงการที่มีลักษณะซ้ าซ้อนกัน เลี่ยงการตรวจสอบโดยใช้ช่องว่างทางกฎหมาย ท าให้มีช่องว่าง 
ในการทุจริตมากขึ้น เช่น การซื้อชุดขุดเจาะน้ าจ านวนมากแตไ่ม่สามารถแก้ไขปัญหาประชาชนขาดแคลนน้ า 
ตลอดจนไม่ให้ความส าคัญกับผลกระทบที่ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับจากการด าเนินโครงการต่าง ๆ  

(๒๒.๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ด า เนินการ 
ตามวิสัยทัศน์ที่ว่าจะคืนธรรมชาติให้สังคมไทย และผลักดันให้มีการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเป็นวาระแห่งชาติ ตลอดจนเป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
ควบคู่กัน โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
แบบบูรณาการเชิงรุก โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาล  

(๒๒.๔) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมควรสร้างความอุดมสมบรูณ์
ให้ป่าเป็นเขตนิเวศน์วัฒนธรรมพิเศษ โดยให้พ่ีน้องชาติพันธุ์ดูแลป่า และให้กระทรวงวัฒนธรรมดูแล 
SOFT POWER ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดูแลการท่องเที่ยวของประเทศ ส่วนการแก้ไข
ปัญหาเมื่อเกิดไฟป่า โดยจัดให้ประชาชนในพ้ืนที่ช่วยด าเนินการนัน้ เห็นว่าจะท าให้ประชาชนมีความ
เสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพราะประชาชนต้องการอุปกรณ์ป้องกันตัวพร้อมทั้งอุปกรณ์ดับไฟป่า 

(๒๒.๕) กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยรับงบประมาณที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหา
ปริมาณขยะโดยเฉพาะหน้ากากอนามัย แต่กลับได้รับการจัดสรรงบประมาณให้น้อยมาก 

(๒๒.๖) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งคัดค้านและไม่อนุญาตให้จังหวัด
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปซ่อมแซมท่าเทียบเรือที่จังหวัดกระบี่ 

(๒๒.๗) กรมทรัพยากรน้ าไม่สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าในภาคการเกษตร 
(๒๒.๘) กรมทรัพยากรน้ าตั้งงบประมาณส าหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ 

ได้แก่ เครื่องวัดกระแสน้ า ไม่มีความเหมาะสมกับปัจจุบันที่มีการใช้เซนเซอร์เป็นเครื่องวัด  
ซึ่งมีประโยชน์ในการวางแผนและการก ากับความเพียงพอของน้ าได้มากกว่า ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ า
ควรซื้อ Water map เพ่ือดูปริมาณน้ าผ่านภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งจะท าให้สามารถเห็นการขึ้นลง 
ของน้ าตลอดเวลา 

(๒๒.๙) กรมทรัพยากรน้ าเคยมีการก่อสร้างฝายคลองบางริ้น ที่ต าบลบางริ้น  
อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ แต่ปรากฏว่าได้รับการร้องเรียนจากผู้น าท้องถิ่นว่า 
ฝายเกิดการทรุดโทรมและไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซม ซึ่งกรมทรัพยากรน้ าได้จัดสรร
งบประมาณในการซ่อมแซมแล้วแต่ผู้ รับเหมากลับทิ้ งงาน ท าให้ เมื่อมีฝนตกหนัก พ้ืนดิน 
จึงเกิดการทรุดตัวและไม่มีน้ าส าหรับใช้อุปโภคบริโภค ซึ่งต้องใช้งบประมาณขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 



๑๓๐ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๒๒.๑๐) กรมป่าไม้ท าหน้าที่ไม่ตรงตามเป้าหมาย ขาดความรับผิดชอบ ประชาชน
ได้มีการเรียกร้องให้รัฐคืนผืนป่าที่หมดสัญญาให้กลับมาเป็นของรัฐและจัดสรรให้แก่ประชาชน  
แต่กลับถูกจับกุมและใช้ก าลัง และยังปล่อยให้กลุ่มนายทุนใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าทั้งที่หมดสัญญา
อนุญาตแล้ว 

(๒๒.๑๑) กรมป่าไม้ตั้งงบประมาณเพ่ือซื้อครุภัณฑ์ไม่ตรงกับภารกิจของหนว่ยงาน 
เช่น ครุภัณฑ์ประจ าจุดสกัดไฟป่าซึ่งในแต่ละชุดประกอบด้วย รถกระบะ รถจักรยานยนต์ เครื่องหา
พิกัดสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา เครื่องรับส่งวิทยุชนิดติดรถยนต์ อากาศยานไร้คนขับ เครื่องเป่า
ลมไร้สาย กล้อง Action camera และกล้องถ่ายภาพอัตโนมัติ (Camera Trap) ทั้งนี้ ในส่วนของ
กล้องถ่ายรูปทั้ง ๒ ประเภทนั้น สามารถน าไปใช้ในการสกัดไฟป่าได้อย่างไร ส่วนอุปกรณ์สกัดไฟป่า 
ที่มอบให้แก่ประชาชนจะประกอบด้วย ถังน้ าดับไฟ ไม้ตบไฟ ครอบไฟเหล็ก และไฟฉาย ซึ่งเมื่อเทียบ
กับอุปกรณ์ที่จัดให้แก่เจ้าหน้าที่แล้วถือว่ามีมูลค่าน้อยมาก ทั้งที่มีจุดประสงค์ในการน าไปใช้สกัดไฟ
เหมือนกัน ท าให้อาสาสมัครที่เป็นชาวบ้านต้องเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ  

(๒๒.๑๒) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีภารกิจตามแผนงาน
ยุทธศาสตร์  คือ  สร้ างความเติบโตอย่ างยั่ งยืน  อนุ รั กษ์ ฟ้ืน ฟู  และป้องกันการท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ที่ผ่านมาไม่ได้มีการมองในมิติความเจริญ ความสะดวกสบาย หรือเรื่องความ
ปลอดภัยของประชาชนที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ดังกล่าวก่อนที่จะมีก่อตั้งกรมดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ พ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมดังกล่าวสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพ่ือให้
เกิดรายได้ แต่กรมอุทยานแห่งชาติฯ กลับไม่ให้ความร่วมมือในการอนุญาตให้จัดกิจกรรมในพ้ืนที่
ดังกล่าว  

(๒๒.๑๓) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ใช้จ่ายเงินงบประมาณในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ไม่มีประสิทธิภาพ เช่น กรณีการบุกรุกพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติที่หาดนพรัตน์ธารา
และที่หมู่เกาะพีพี แต่ไม่มีการด าเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดเนื่องจากมีกลุ่มนายทุนและ  
ผู้มีอิทธิพล กรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดกระบี่ กรณีที่มีช้างป่าเข้าไปบุกรุกพ้ืนที่ ท าลาย
สวน และท าร้ายประชาชน ก็แก้ปัญหาโดยการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ส าหรับชุดเคลื่อนที่เร็วผลักดัน 
ช้างป่าและสัตว์ป่า ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติจ านวน ๑๙ แห่ง ประกอบไปด้วย รถกระบะ 
รถจักรยานยนต์ กล้องถ่ายรูป  เครื่องรับส่งวิทยุชนิดมือถือ เครื่องรับส่งวิทยุติดรถยนต์  
เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียมแบบพกพา และจัดส่งบุคลากรไปดูแลประชาชนที่อยู่อาศัย 
ในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยไม่ด าเนินการท าแนวกั้นช้างป่าซึง่จะเกิดประโยชนม์ากกว่า ทั้งนี้ รัฐบาลควรประกาศ
เป็นวาระแห่งชาติเพื่อการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพต่อไป 

(๒๒.๑๔) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ตั้งงบประมาณในการส ารวจ
ออกแบบการท าคูกันช้างระยะทาง ๑๐๐ กิโลเมตร เฉลี่ยกิโลเมตรละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท)  
ราคานี้แพงเกินไปหรือไม่ และสามารถแก้ปัญหาช้างบุกรุกได้จริงหรือไม่ อย่างไร และได้มีการเตรียม
งบประมาณส าหรับสนับสนุนชุดอาสาเฝ้าระวังช้างป่าและเงินประกันชีวิตของประชาชน 
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากการบุกรุกของช้างป่าหรือไม่ 



๑๓๑ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๒๒.๑๕) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่สามารถด าเนินการส ารวจ
การถือครองที่ดินของประชาชนในเขตอุทยานแห่งชาติ เพ่ือออกเอกสารสิทธิในที่ดินท ากินดังกล่าว
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒๒.๑๖) กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีการประกาศพ้ืนที่อนรุกัษ์
ทับซ้อนกับพ้ืนที่อื่นโดยเฉพาะที่ดิน สปก. ทั้งที่กฎหมายได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่า กรณีที่มีการ
ประกาศเป็นพ้ืนที่ สปก. แล้ว ถือว่าเป็นการเพิกถอนเจ้าของเดิมรวมทั้งอุทยานแห่งชาติและป่าไม้
ด้วย แต่ยังมีการฟ้องคดีเกิดขึ้นกว่า ๒๐,๐๐๐ คดี ซึ่งรัฐบาลได้รับทราบปัญหานี้และได้มีการตั้ง
คณะกรรมการที่ดินแห่งชาติและมีการจัดท าแผนที่แบบ One Map แล้ว แต่กรมดังกล่าว 
ก็ยังด าเนินคดีกับประชาชนในพ้ืนที่ทับซ้อน 

(๒๒.๑๗) กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่มีการท างานในรูปแบบใหม่ 
และไม่มีนวัตกรรมใหม่ เช่น ไม่เคยมีการปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่ในอุทยานแห่งชาติภูลังกา จังหวัดบึงกาฬ 
ถ้ านาคา ซึ่งมีนักท่องเที่ยวนิยมไปท่องเที่ยวเป็นจ านวนมาก โดยสามารถเก็บค่าธรรมเนียมได้ 
คนละ ๓๐ บาท แต่ปัจจุบันกลับมีการจ ากัดจ านวนนักท่องเที่ยวเหลือเพียงจ านวนประมาณ  
๗๐๐ คนต่อวัน ทั้งที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จ านวนประมาณวันละ ๒,๐๐๐ คนต่อวัน  
ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  

(๒๒.๑๘) กรมป่าไม้กับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไม่มีการแบ่งพ้ืนที่
ความรับผิดชอบให้ชัดเจน ท าให้เมื่อมีการบุกรุก การท าลายป่า และมีการกระท าความผิดเกิดขึ้น  
จึงไม่มีหน่วยงานใดออกมารับผิดชอบ 

(๒๒.๑๙) ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท าให้
การก่อสร้างเขื่อนบนชายหาดสร้างความเสียหายท าให้ชายหาดหายไปจ านวนมาก ทั้ง ๆ ที่ มีภารกิจ 
ในการจัดระเบียบเมืองให้มีความสวยงาม จัดความสัมพันธ์ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติกับปริมาณคน 
ดูแลอนุสัญญาหลายฉบับ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  

 คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังนี้  
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เสนองบประมาณรายจ่ายประจ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพ่ือด าเนินมาตรการแก้ไขปัญหาช้างป่า ดังนี้  
๑) จัดท าแผนการจัดการช้างป่าระดับกลุ่มป่า พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๒ ซึ่งเป็น

แผน ๑๐ ปี ครอบคลุมทุกพ้ืนที่การกระจายตัวของช้างป่า โดยมีพ้ืนที่เร่งด่วน ๕ กลุ่มป่าที่ต้อง
ด าเนินการ ได้แก่ กลุ่มป่าตะวันออก กลุ่มป่าแก่งกระจาน กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ ่กลุ่มป่าตะวนัตก 
และกลุม่ป่าภูเขียว-น้ าหนาว รวมถึงพ้ืนที่กลุ่มป่าในภูมิภาคอื่น ๆ อีก ๗ กลุ่มป่า  

๒) จัดตั้งศูนย์อ านวยการแก้ไขปัญหาช้างป่ารบกวนประชาชน ประจ ากรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจ าพ้ืนที่อนุรักษ์ และประจ าพ้ืนที่อนุรักษ์สาขา  

๓) เยียวยาประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาช้างป่าที่ออกมาท าลายพืชผล
ทางการเกษตร โดยมีการช่วยเหลือ ดังนี้  



๑๓๒ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 ๓.๑) ตั้งกองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่าแห่งประเทศไทย (Thailand's Wild 
Elephant Food Security Fund) (TEFS) เพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ถูกช้างป่าท าลายสวน  
 ๓.๒) ช่วยเหลือเยียวยาราษฎรผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า    
 ๓.๓) เยียวยาครอบครัวผู้พิทักษ์ป่า บุคคล องค์กร กลุ่ม ชมรม และสมาคมอื่น ๆ  
ที่มีส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล (Forest 
and Marine Ranger Foundation)  

 ส่วนปัญหาอื่น ๆ เช่น คนกับป่า การกระจุกตัวของทรัพยากรน้ า และการขุดเจาะ 
บ่อบาดาล คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตั้งข้อสังเกตไว้ท้ายรายงานแล้ว 

 ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงขอยืนยันการปรับลดงบประมาณตาม 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
(๒๓) ร่างมาตรา ๑๘ งบประมาณรายจ่ายของ 
       กระทรวงพลังงาน      มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย

แสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 
 (๒๓.๑) กระทรวงพลังงานจัดสรรงบประมาณไม่ตรงกับนโยบายของรัฐบาล
และบริหารงานผิดพลาด จนท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพราะราคาพลังงานและค่าไฟฟ้าแพงขึ้น 
เช่น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) วางนโยบายผิดพลาด และเอื้อประโยชน์  
ให้กลุ่มทุนพลังงานบางกลุ่ม การรณรงค์ให้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าแต่การจัดตั้งสถานีชาร์ตไฟฟ้า 
แต่ละแห่งต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการจ านวนมาก การบริหารจัดการแหล่งก๊าซในอ่าวไทย
กรณีสัญญาสัมปทานผลิตก๊าซในอ่าวไทยครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญาไปแล้ว แต่ไม่สามารถ
ด าเนินการให้ผู้รับสัมปทานรายใหม่เข้าไปผลิตก๊าซต่อได้ ท าให้ก๊าซขาดแคลนและต้องน าเข้าก๊าซ
จากต่างประเทศ จนส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าผันแปร (FT) การส่งออกก๊าซไปขายประเทศเพื่อนบ้าน 
ในราคาถูก แต่ขายให้ประชาชนชาวไทยในราคาแพง ทั้งนี้  รัฐบาลควรน าเงินกองทุนของ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภาวะ
เศรษฐกิจโดยการลดค่าไฟฟ้า 
 (๒๓.๒) กระทรวงพลังงานใช้จ่ายงบประมาณไปกับการจ้างทนายความ
ชาวต่างชาติจ านวนประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันล้านบาท) เพ่ือสู้คดีที่กระทรวง
พลังงานโดนฟ้องร้องโดยบริษัทเอกชนต่างประเทศที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย  
 (๒๓.๓) ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับ
แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยผลสัมฤทธิ์ของแผนงานดังกล่าว คือ  
การสนับสนุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ ให้เป็นไป



๑๓๓ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

อย่างมีเอกภาพ ทั้งนี้ ความส าเร็จของงาน (KPI) เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศติดตาม 
และประเมินผลการปฏิบัติราชการภาครัฐ แต่กลับไม่มีรายละเอียดในการใช้จ่ายงบประมาณ 
อย่างชัดเจน 
 (๒๓.๔) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน และส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยรับงบประมาณที่มีหน้าที่ในการดูแลเรื่องไฟฟ้า แต่กลับท างาน 
ไม่มีประสิทธิภาพจนท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน เพราะต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าที่เพ่ิมสูงขึ้น  
 (๒๓.๕) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานซึ่งมีบทบาทส าคัญ 
ในการจัดหาพลังงานทดแทน แต่กลับไม่สามารถด าเนินการตามภาระหน้าที่ดังกล่าวไดจ้นท าให้เกดิปญัหา
วิกฤติพลังงานขึ้น 
 (๒๓.๖) ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ไม่สามารถดูแลต้นทุน 
การกลั่นน้ ามันของโรงกลั่นน้ ามันได้ 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังน้ี  
 (๑) กระทรวงพลังงานได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ลดลงจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ได้พิจารณาปรับลดลงจากที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ส าหรับแผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขันและแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความมั่นคงทางพลังงานนัน้ เป็นการด าเนินการเพื่อเสริมสรา้ง
ความมั่งคงทางพลังงานและเสริมสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
พลังงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ราคาเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีการอนุรักษ์พลังงาน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้มีพลังงานทดแทนที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
  (๒) ส่วนประเด็นเรื่องค่าไฟฟ้าที่จะปรับสูงขึ้นและมาตรการในการบรรเทา 
ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตั้งเป็นข้อสังเกตไว้ท้ายรายงานของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญแล้ว  

ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงขอยืนยันการปรับลดงบประมาณตามร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
(๒๔) ร่างมาตรา ๑๙ งบประมาณรายจ่ายของ 
       กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในก ากับ         มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย

แสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 
(๒๔.๑) กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในก ากับเป็นหน่วยรับงบประมาณ 

ที่มีหน้าที่ควบคุมต้นทุนในการผลิต สนับสนุนและเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ตลอดจนแก้ไข
ปัญหาผลิตผลทางการเกษตร แต่กลับบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ เช่น ไม่สามารถแก้ไขปัญหา



๑๓๔ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

พืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ าและปุ๋ยเคมีสูตรต่าง ๆ มีราคาแพงได้ ไม่สามารถติดตั้งเครื่องวัด
ปริมาณน้ ามันปาล์มบริเวณภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ไม่สามารถท าให ้
แต่ละจังหวัดรับซื้อทลายปาล์มได้ในราคาที่เท่าเทียมกัน บางจังหวัดมีการโกงตราชั่ง การน าเข้า
มะพร้าวจากต่างประเทศท าให้ราคามะพร้าวในประเทศต่ าลง นอกจากนี้ยังไม่สามารถควบคุมราคา
สินค้าอุปโภคบริโภคจนท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้น 
 (๒๔.๒) ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์เสนอแผนงานต่าง ๆ ได้แก่ แผนงาน
พ้ืนฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  แผนงานยุทธศาสตร์ 
เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการ
ประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ โดยไม่มีรายละเอียดในการด าเนินการที่ชัดเจน 
 (๒๔.๓) กรมการค้าภายในไม่ท าหน้าที่ตรวจสอบราคาสินค้าอย่างจริงจัง  
ไม่มีการวางแผนงานเพื่อรองรับการส่งสินค้าทางการเกษตรไปขายในต่างประเทศ จนท าให้เกษตรกร 
ถูกพ่อค้าคนกลางชาวต่างชาติเอารัดเอาเปรียบโดยการกดราคาค่าสินค้า ไม่สามารถชี้แจงสาเหตุ 
ที่ท าให้ค่าการกลั่นน้ ามันเพ่ิมสูงขึ้นได้อย่างชัดเจนโดยอ้างว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบ  
ของกระทรวงพลังงาน  นอกจากนี้ ยังตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้างไว้สูงเกินความจ าเป็นและไม่มีรายละเอียดในการด าเนินการที่ชัดเจน  

 (๒๔.๔) กรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ มีภารกิจคล้ายคลึงกันจนท าให้ประชาชนเกิดความสับสนว่า เมื่อมีปัญหา
เกิดขึ้นควรจะไปติดต่อกรมใด ทั้งนี้ เห็นควรให้มีการปรับโครงสร้างของทั้งสามกรมดังกล่าว  
เพ่ือลดการบริหารจัดการงานที่ซ้ าซ้อน และลดจ านวนบุคลากรที่ไม่มีความจ าเป็นลง ซึ่งจะท าให้  
การบริหารจัดการและการปฏิบัติหน้าที่มีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ ตลอดจน 
ลดงบประมาณรายจ่ายลงได้  
 (๒๔.๕) กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ ส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี 
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การ
มหาชน) ตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ ไว้ซ้ าซ้อนกันและไม่มีรายละเอียดในการด าเนินการที่จัดเจน 

คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังน้ี  
  (๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญให้ความส าคัญกับการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในก ากับ เพราะตระหนักดีว่าเป็นหน่วยรับ
งบประมาณที่มีหน้าที่ในการดูแลผู้ผลิตสินค้าและสร้างความสมดุลระหว่างผู้ผลิตสินค้ากับผู้บริโภค 
ตลอดจนดูแลเรื่องค่าครองชีพของประชาชนทั้งประเทศ จึงได้ปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในก ากับลงจ านวนประมาณ ๔๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สี่สิบสี่ล้านบาท)    



๑๓๕ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  (๒) สาเหตุที่ท าให้ราคาปุ๋ยเคมีมีราคาแพงขึ้นนั้น เป็นเพราะสถานการณ์ของโลก 
ที่เกิดวิกฤติสงครามระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครน จึงท าให้จ านวนปุ๋ยเคมีในตลาด 
มีจ านวนลดน้อยลง ประกอบกับประเทศจีนชะลอการส่งออกปุ๋ยเคมีออกนอกประเทศ เนื่องจาก 
มีความจ าเป็นที่ต้องเก็บปุ๋ยเคมีไว้ใช้ภายในประเทศ และราคาค่าขนส่งที่สูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ ามัน
แพงขึ้น ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เปน็ปจัจัยที่ไม่สามารถควบคมุได ้อย่างไรก็ดี คณะกรรมาธิการวสิามญั
ได้เปรียบเทียบราคาปุ๋ยเคมีกับประเทศต่าง ๆ แล้วพบว่า ประเทศไทยมีอัตราค่าปุ๋ยเคมีสูงขึ้น 
เพียงร้อยละ ๕ เท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยกว่าประเทศอื่นมาก ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ช่วยเหลือเกษตรกร
โดยด าเนินโครงการพาณิชย์ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร โดยร่วมกับบริษัทผู้น าเข้าปุ๋ยเคมี จ านวน  
๑๙ บริษทั และยังได้จ าหน่ายปุ๋ยเคมีผ่านสถาบันเกษตรกร เฉลี่ยแล้วกระสอบละประมาณ ๒๐ บาท 
ถึง ๕๐ บาท ตลอดจนน าเข้าปุ๋ยเคมีจากประเทศซาอุดิอาระเบีย ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะเร่ง
ด าเนินการเจรจากับต่างประเทศที่ผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป 

ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงขอยืนยันการปรับลดงบประมาณตาม 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
  มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 
(๒๕) ร่างมาตรา ๒๐ งบประมาณรายจ่ายของ 
       กระทรวงมหาดไทย           มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย

แสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 
(๒๕.๑) กระทรวงมหาดไทยไม่สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ตามที่ตั้งไว้ และในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้  ก็ยังจัดงบประมาณอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นธรรม 
และไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ท้ังนี้ ควรมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นพร้อมทั้งจัดงบประมาณ 
ให้เพียงพอด้วย เพ่ือที่ท้องถิ่นจะได้น างบประมาณดังกล่าวไปใช้ในการจัดให้มีไฟฟ้าและปรับปรุง
ถนนในชนบท จัดการขยะในแต่ละจังหวัดโดยการใช้เตาเผาเพ่ือลดปัญหามลภาวะจากกลิ่น 
และท าให้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม จัดการเรื่องการร้องเรียนผ่านกลไกการขับเคลื่อนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นโดยการยกเลิกศูนย์วิทยุสื่อสาร และเปลี่ยนเป็นการร้องเรียนผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนกิส์ 
เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน  พัฒนาบทบาทสตรี รวมทั้ง
สนับสนุนการใช้รถระบบไฟฟ้า (รถ EV) เพ่ือลดภาวะโลกร้อน และประหยัดค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  
และควรตั้งงบประมาณในการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) เพ่ือจัดท าบัตรประชาชนให้แก่ประชาชน
อย่างทั่วถึงทุกจังหวัด นอกจากนี้ ยังควรเพ่ิมค่าตอบแทนของก านันและผู้ใหญ่บ้านให้เหมาะสม 
กับภาระหน้าที่และอ านาจที่มีมากขึ้นด้วย 



๑๓๖ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๒๕.๒) กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ในการดูแลทุกข์สุขของประชาชนทั้งประเทศ 
แต่กลับไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น กรณีที่สาธารณะในจังหวัด
เพชรบูรณ์ มีการออกโฉนด หรือ น.ส. ๓ ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่น าไปใช้
ก่อสร้างหมู่บ้านจัดสรรและห้างสรรพสินค้า และโครงการจ้างงานก่อสร้างขยายก าลังการผลิต  
ที่โรงงานผลิตน้ ามหาสวัสดิ์ขนาด ๘๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ที่มีการเปิดซองประกวดราคา
และได้ผู้ที่เสนอราคาต่ าสุด แต่การประปานครหลวงจะขอยกเลิกการประกวดเพราะผิดเงื่อนไข 
ตามรางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ผู้ที่ เสนอราคาต่ าสุดจึงอุทธรณ์ไปที่ 
กรมบัญชีกลาง ซึ่งกรมบัญชีกลางแจ้งว่าท าถูกต้อง แต่การประปานครหลวงจะขอยกเลิกโดยอ้างว่า 
รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ไม่ครบองค์ประกอบโดยมิได้ระบุเรื่องของ
แผนงานการก่อสร้างไว้ นอกจากนี้ ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย 

(๒๕.๓) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับ
แผนงานต่าง ๆ โดยไม่มีรายละเอียดในการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ชัดเจนและไม่ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง 

(๒๕.๔) ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้างไว้สูงเกินความจ าเป็น เช่น ค่าก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด ๓๐ แห่ง  
ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ๒ แห่ง ค่าปรับปรุงประตูรั้วบ้าน 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ค่าติดตั้งตาข่ายกันนกบริเวณรอบอาคารศูนย์ราชการจังหวดัล าพูน  
และค่าก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กจวนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภู แต่คณะกรรมาธิการ
วิสามัญไม่ปรับลดงบประมาณดังกล่าวลงแต่อย่างใด  

(๒๕.๕) กรมการพัฒนาชุมชนตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยไม่มีรายละเอียดในการใช้จ่ายที่ชัดเจน เช่น ค่าวัสดุส าหรับการฝึกอบรมอาชีพ 
ให้แก่ประชาชนซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นวัสดุประเภทใด จ านวนเท่าใด 

(๒๕.๖) กรมที่ดินไม่สามารถแกไ้ขปัญหาที่ดนิท ากินและที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน 
ไม่ด าเนินการเพิกถอนการบุกรุกที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ เช่น ในส่วนพ้ืนที่ ท่ีของอ าเภอพนมทวน 
จังหวัดกาญจนบุรี ชาวบ้านท ากินในที่ดินมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ ภายหลังทหารขอเข้าใช้พ้ืนท่ี 
ในราชการทหารบางส่วนและชาวบ้านถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าบุกรุก พ้ืนที่ดั งกล่าว นอกจากนี้   
ยังไม่สามารถด าเนินโครงการเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  
ซึ่งส่งผลให้ประชาชนที่ไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินท ากินของตนได้รับความเดือดร้อน 

(๒๕.๗) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่สามารถป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้แก่ประชาชนได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ควรมีการศึกษาปัญหาเพื่อหาแนวทางป้องกันดีกว่า
การบรรเทาและเยียวยา 

(๒๕.๘) กรมโยธาธิการและผังเมืองตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงาน
ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงไม่เหมาะสม เพราะไม่สามารถ 
ลดความเสียหายและป้องกันการพังทลายของพ้ืนที่ตลิ่งริมแม่น้ าชายแดนระหว่างประเทศ หรือรักษา



๑๓๗ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

เขตแดนทางธรรมชาติตลอดแนวแม่น้ าชายแดน หรือป้องกันการพังทลายของตลิ่งริมชายทะเล  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายเป็นงบประมาณผูกพันในการจ้าง
ที่ปรึกษาโครงการโดยไม่มีการแสดงวัตถุประสงค์ในการว่าจ้างที่ปรึกษาให้ชัดเจนว่า จะให้ด าเนิน
การศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไขหรือจะให้เขียนโครงการ ซึ่งท าให้สิ้นเปลือง
งบประมาณไปเป็นจ านวนมาก 

(๒๕.๙) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่ได้อุดหนุนเงินงบประมาณให้แก่
องค์กรปกครองท้องถิ่นในสัดส่วนที่เป็นไปตามกฎหมาย และมีการประเมินรายได้การจัดเก็บ 
ของท้องถิ่นเกินความเป็นจริง 

(๒๕.๑๐) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระจายอ านาจให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นดูแลถนนและแหล่งน้ าตา่ง ๆ แต่มิได้กระจายงบประมาณตามภารกจิที่เพ่ิมขึ้นแตอ่ยา่งใด 
ทั้งนี้ ควรจัดงบอุดหนุนช่วยเหลือในเรื่องการบ ารุงรักษาถนนต่าง ๆ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนต าบล
ทุกแห่ง จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อกิโลเมตร 

(๒๕.๑๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือจัดซื้อ
รถยนต์ประจ าต าแหน่งให้แก่อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นจ านวนที่สูงเกินความจ าเป็น 

คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังน้ี  
                 (๑) กระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย 
ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกจิ
ฐานรากให้มี รายได้  ส่ ง เสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเข้มแข็ ง 
และมีความพร้อมรับมือสาธารณภัย ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาและมีมติปรับลด
งบประมาณของกระทรวงมหาดไทยเพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า  
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ซึ่งการปรับลด
งบประมาณดังกล่าวนั้น ไม่กระทบต่อการด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใด  
  (๒) กระทรวงมหาดไทยได้ตั้งงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐเพื่อเป็น
ค่าตอบแทนก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 
๒๙๑,๔๑๖ อัตรา และค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้จ านวน ๑๕,๘๕๔ อัตรา อัตราละ ๒,๕๐๐ บาท (สองพันห้าร้อยบาท) ต่อเดือน 
  (๓) กรมที่ดินได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดท าโครงการเดินส ารวจออกโฉนด
ที่ดินเพ่ือกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมทั่วประเทศตามแผนปฏิบัติงานและศักยภาพ  
การด าเนินงานของหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินจ านวน ๕๒,๐๐๐ แปลง 
เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จ านวน ๘,๕๐๐ แปลง ทั้งนี้ คาดว่าจะด าเนินงานแล้วเสร็จในระยะเวลา 
๑๕ ปี เฉลี่ยปีละ ๑๕,๐๐๐ แปลง ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด าเนินการเดินส ารวจ จ านวน ๑๕,๔๕๖ แปลง 
หรือ ๓๑,๓๘๕ ไร่ และปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สามารถด าเนินการส ารวจ จ านวน ๖,๐๘๒ แปลง ๑๑,๔๕๑ ไร่  
ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
กรมที่ ดิน ได้จัดท า โครงกา รบอกดิน  ๓ เ พ่ือให้ประชาชนสามารถแจ้ งที่ ต าแหน่ งที่ ดิน 



๑๓๘ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ที่ ยั ง ไม่ ได้ ออกโฉนดที่ ดิ นผ่ านสมาร์ทแลนด์  แอปพลิ เคชัน  ( SmartLands Application)  
เพ่ือประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในวงกว้าง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือ
ประชาชนเพ่ือบันทึกข้อมูลและส่งต าแหน่งแปลงที่ดินพร้อมรายละเอียดข้อมูลในระบบ เมื่อข้อมูล  
ที่ได้รับเข้าหลักเกณฑ์ที่สามารถเดินส ารวจออกโฉนดที่ดินได้  ก็จะน าข้อมูลไปจัดท าโครงการ 
เดินส ารวจออกโฉนดที่ดินให้แก่ประชาชนในปีงบประมาณต่อไป 
                (๔) การจ้างที่ปรึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้น สืบเนื่องมาจากภารกิจ 
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา สนับสนุน ก าหนด ก ากับและปรับปรุงแผนงานที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพ้ืนที่ทั่วประเทศ
จ านวน ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านการผังเมือง ด้านการพัฒนาเมือง ด้านอาคาร และด้านการให้บริการ 
ด้านช่าง จึงท าให้กรมโยธาธิการและผังเมืองมีความจ าเป็นต้องท าการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น  
และวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไข เพื่อลดผลกระทบให้แก่ราษฎรได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
                (๕) กรมโยธาธิการและผังเมืองมีภารกิจในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๓๔ เพ่ือการแก้ไขและป้องกันปัญหา
การกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งจะใช้โครงสร้างทางวิศวกรรมโครงสร้างแข็งส าหรบัพื้นที่ชายฝั่งที่เป็นทะเลเปดิ 
มีคลื่นขนาดใหญ่ และความลาดชันสูง และสถานภาพชายฝั่งที่มีอัตราการกัดเซาะปานกลาง  
ถึงรุนแรงและในอนาคตยังคงเสี่ยงต่อการกัดเซาะสูง โดยเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งดังกล่าว 
จะก่อสร้างเลียบไปตามแนวชายฝั่งทะเลโดยไม่รุกล้ าเข้าไปในทะเล ท าให้ได้รับข้อยกเว้นในการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ทั้งนี้ ได้ด าเนินการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในทุกโครงการและในขั้นตอน
ของการออกแบบก็ได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียจ านวน ๒ ครั้ง 
เพ่ือน าความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการออกแบบที่เป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการ 
ส าหรับงบประมาณที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับเพ่ือด าเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันชายฝั่ง 
ที่ได้รับความเสียหายระยะทางประมาณ ๒,๓๙๓ เมตร เป็นพ้ืนที่ที่กรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝั่งก าหนดและได้รับค าร้องขอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงขอยืนยันการปรับลดงบประมาณตาม 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
  มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

 
(๒๖) ร่างมาตรา ๒๑ งบประมาณรายจ่ายของ 
       กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานในก ากับ      มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย

แสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 
 
 



๑๓๙ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๒๖.๑) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมและกรมคุมประพฤติได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายเป็นจ านวนที่สูงมาก ซึ่งไม่เหมาะสมกับภารกิจ เช่น โครงการจัดซื้ออุปกรณ์
ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทดแทนระบบเดิม ทั้งนี้ สมควรปรับลด
งบประมาณเพื่อน าไปจัดสรรเพื่อประโยชน์ของผู้ต้องขัง ทั้งนี้ ประเทศไทยมีเรือนจ าจ านวนประมาณ 
๑๔๐ แห่ง มีผู้ต้องขังจ านวนประมาณ ๒๖๐,๐๐๐ คน ถึง ๒๗๐,๐๐๐ คน แต่ผู้ต้องขังได้รับการ
จัดสรรงบประมาณค่าอาหารคนละประมาณ ๔๐ บาท (สี่สิบบาท) ถึง ๕๐ บาท (ห้าสิบบาท) ต่อวัน
เท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการบริโภค นอกจากนี้ ยังควรน างบประมาณไปใช้เพ่ือการศึกษา 
และฝึกอาชีพของผู้ต้องขัง เพ่ือที่เมื่อออกจากเรือนจ าแล้วจะได้สามารถหางานหรือมีอาชีพที่พ่ึงพา
ตนเอง และสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้ต่อไป และควรจัดตั้งนิคมโรงงานอุตสาหกรรมผู้ต้องขัง 
เพ่ือรับผู้ต้องขังไปฝึกอาชีพ หรือประกอบอาชีพจากเดิมที่โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จ้างงาน
แรงงานต่างชาติ 

(๒๖.๒) ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายอื่น 
ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพ่ือการเข้าถึงความยุติธรรม  
ของประชาชนและโครงการส่งเสริมการอ านวยความยุติธรรมโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชนนั้น  
อาจมีปัญหาในส่วนของการด าเนินการและศักยภาพในการไกล่เกลี่ยของศูนย์ยุติธรรมชุมชน  
และการส่งเสริมยุติธรรมชุมชนว่า จะสามารถปฏิบัติได้จริงหรือไม่ อย่างไร    

(๒๖.๓) กรมคุมประพฤติ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุตธิรรม โครงการคืนคนดีสู่สังคม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พ้นโทษ
ได้รับการจ้างงานและประกอบอาชีพ สามารถใช้ชีวิตอยู่ ในสังคมได้อย่างปกติ เป็นโครงการ 
ที่มีระยะเวลาด าเนินการ จ านวน ๑๐ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๙ แต่กลับด าเนินการ 
ในเรื่องดังกล่าวไม่มีประสิทธิภาพ และไม่มีการติดตามผลการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมแต่อย่างใด  

(๒๖.๔) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
โครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานสิทธิมนุษยชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และโครงการช่วยเหลือ
เยียวยาประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาให้เข้าถึงความยุติธรรม แต่กลับไม่สามารถ
ฝึกอบรมโครงการดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เนื่องจากยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน
เป็นจ านวนมาก และคดีอาชญากรรมก็ไม่ได้มีสัดส่วนลดลงแต่อย่างใด 

(๒๖.๕) งบด าเนินงาน เงินเพ่ิมส าหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ไม่ท า 
เวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน และงบรายจ่ายกิจกรรมเพ่ือให้ผู้ต้องขัง  
ได้รับการควบคุม ดูแล โดยเฉพาะการยกระดับการดูแลผู้ต้องขังหญิง  

 
 
 
 
 



๑๔๐ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังน้ี  
  (๑) กระทรวงยุติธรรมได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เพ่ือป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม แก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความทันสมัย รวมทั้งการให้บริการงานของกระทรวงยุติธรรมเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างปกติสุข 
  (๒) คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาแล้วมีมติให้ปรับลดงบประมาณ จ านวน
ประมาณ ๙๐,๐๐๐,๐๐๐ (เก้าสิบล้าน) บาท เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า  
มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน โดยการปรับลด
งบประมาณนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของกระทรวงแต่อย่างใด  
  (๓) ในประเด็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีการอภิปรายทั้งในส่วนของ
กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตตินั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญ โดยมีการซักถามในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญแล้ว
และได้มีการบรรจุไว้ในข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญเรียบร้อยแล้ว 
  (๔) กรมราชทัณฑ์ได้เห็นความส าคัญและพัฒนาในส่วนของสุขภาวะความเป็นอยู่
ของผู้ต้องขัง ได้มีการปรับปรุงและพัฒนาในส่วนของที่อยู่ ที่นอนของผู้ต้องขังโดยค านึงถึงสุขภาพ
อนามัยของผู้ต้องขงัเพ่ือให้ได้มาตรฐานเรยีบร้อยแล้ว เนื่องจากกระทรวงยุตธิรรมยึดหลักว่า ผู้ต้องขงั
ที่ยังไม่ได้รับการตัดสินจากศาลว่าเป็นผู้กระท าความผิด ทุกคนถือเป็นผู้บริสุทธิ์ 
  (๕) ค่าตอบแทนผู้ เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา  
ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนั้น ปัจจุบันกระทรวงยุติธรรมได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย 
เพื่อให้คุ้มครองประชาชนให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น ซึ่งคาดว่าจะได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาต่อไป 

ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงขอยืนยันการปรับลดงบประมาณตาม 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
(๒๗) ร่างมาตรา ๒๒ งบประมาณรายจ่ายของ 
       กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานในก ากับ     มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย

แสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 
(๒๗.๑) กระทรวงแรงงานขาดการบริหารจัดการในการส่งแรงงานไทย 

ไปประกอบอาชีพยังต่างประเทศ และการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้ามาประกอบ
อาชีพในประเทศ ท าให้เกิดปัญหาผู้ใช้แรงงานถูกโกงจากนายหน้าจัดหาแรงงาน และมีการลักลอบ
เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  

 



๑๔๑ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๒๗.๒) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายก่อน 
ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญจะได้พิจารณาปรับลดงบประมาณจ านวนประมาณ ๖๗๑,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท 
(หกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านบาท) และในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาปรับ
ลดงบประมาณลงจ านวนประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาท) ซึ่งถือว่าปรับลดงบประมาณ
น้อยเกินไป เนื่ องจากที่ผ่ านมากรมพัฒนาฝีมือแรงงานไม่มีการขับเคลื่อนในเรื่ องของ 
การพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างจริงจังและไม่สนใจพัฒนาฝีมือแรงงานที่ด้อยโอกาส  

(๒๗.๓) กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะน างบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีิต โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ 
(Gig Worker) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะแรงงานที่มีพ้ืนฐานความรู้ให้เป็นแรงงานมีฝีมือ
สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือ เพื่อจัดหาและสนับสนุนเครื่องมือพ้ืนฐานชุดการฝกึ 
(ชุดเครื่องมือท ามาหากิน) ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกตามโครงการ และเพ่ือสร้างโอกาสในการประกอบ
อาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไปพัฒนาแรงงานนอกระบบมากน้อยเพียงใด 
คุ้มค่าหรือไม่ ทั้งนี้ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการดังกล่าวเป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
จ านวนประมาณ ๓๑,๕๐๐ คน แบ่งเป็น ๑,๕๗๕ รุ่น รุ่นละ ๒๐ คน  
  คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังน้ี  
  กระทรวงแรงงานได้ตั้งงบประมาณเพื่อการคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม และ
สถาบันการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคม 
ความปลอดภัย การพัฒนาทักษะให้ประชากรในวัยแรงงาน รวมทั้งบริหารจัดการแรงงานระหว่าง
ประเทศเพ่ือตอบสนองความร่วมมือด้านความมั่นคงต่อประเด็นโครงการทักษะแรงงาน ในยุค ๔.๐  
เพ่ือการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยเน้นผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพ่ือยกระดับ
ฝีมือ จ านวน ๘ กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารแปรรูป กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีวีดิทัศน์ 
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมศิลป์ กลุ่มอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ และกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเชื่อม ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ได้มีการปรับลดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณดังกล่าว เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างประหยดั 
คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ โดยการปรับลดงบประมาณจ านวนนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
ของกระทรวงแรงงานในภาพรวมแต่อย่างใด 

ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงขอยืนยันการปรับลดงบประมาณตาม 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
 
 
 



๑๔๒ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๒๘) ร่างมาตรา ๒๓ งบประมาณรายจ่ายของ 
       กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในก ากับ     มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย

แสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 
(๒๘.๑) กรมศิลปากรใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ต่ ากว่าเป้าหมาย ท าให้ไม่สามารถดูแลและบ ารุงรักษาโบราณสถานของชาติได้อย่างทั่วถึง  
(๒๘.๒) กระทรวงวัฒนธรรมใช้จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ ไม่จัดสรร

งบประมาณส าหรับดูแลและส่งเสริมศาสนาทุกศาสนาให้เพียงพอ ไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการเพ่ือส่งเสริม
และจัดนิทรรศการต่าง ๆ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ไม่มีแผนงานรองรับสถานการณ์หรือวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และไม่ให้ความส าคัญ 
กับสภาวัฒนธรรมซึ่งมีหน้าที่อนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอันดี
ของท้องถิ่นและของชาติ ตลอดจนการด าเนินโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าสื่อบันเทิงมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
ส่งเสริมอ านาจละมุนและเพิ่มพูนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจกไ็ม่มีความเหมาะสม เพราะการจัดสร้าง
ภาพยนตร์ยังไม่ตอบโจทย์การส่งเสริม Soft Power 

(๒๘.๓) กรมศิลปากรตั้งงบประมาณรายจ่ายอุดหนุนเพ่ือใช้ในการบูรณะ 
และปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
กลับไม่สามารถใช้จ่ายเงินงบประมาณดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ปัญหาอนุสาวรีย์พิทักษ์
รัฐธรรมนูญ (อนุสาวรีย์หลักสี่) ที่สูญหายไปตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรได้มอบอ านาจ 
ให้ผู้อ านวยการกองโบราณคดีเข้าแจ้งความที่สถานีต ารวจนครบาลบางเขนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๓  
แต่ปัจจุบันก็ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด นอกจากนี้ การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพ่ือใช้ปรับปรุง
โรงละครแห่งชาติซึ่งเป็นงบประมาณรายจ่ายผูกพันโดยการก าหนดขอบเขตของงานและคุณสมบัติ 
ของผู้เสนอราคามีการจัดท าซ้ าซ้อนและไม่มีผู้เสนอราคา  

(๒๘.๔) กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานในก ากับมีแผนงานยุทธศาสตร์
ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม ยกเว้นส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และศูนย์มานุษยวิทยา 
สิรินธร (องค์การมหาชน) อย่างไรก็ดี เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลาย 
ทางวัฒนธรรม การก าหนดยุทธศาสตร์ดังกล่าวอาจจะท าให้เกิดความขัดแย้งภายในประเทศ 
นอกจากนี้ แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ในเรื่องของการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 
อย่างน้อย ๑๐๐,๐๐๐ คน เฉลี่ยแล้วจังหวัดละ ๑,๓๐๐ คน มีข้อสังเกตว่า มีจ านวนมากเกินไป
หรือไม่ อย่างไร 

 
 



๑๔๓ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๒๘.๕) กรมศิลปากรไม่สามารถบริหารจัดการและดูแลรักษาโบราณสถาน 
ของประเทศ และไม่ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการและแสดงข้อมูลของแหล่งโบราณสถาน  
จนท าให้มีการระเบิดเหมืองในพ้ืนที่ที่เป็นโบราณสถาน และไม่คัดค้านกระบวนการของกระทรวง
อุตสาหกรรมในการให้สัมปทานระเบิดเหมืองดังกล่าว  

(๒๘.๖) กรมส่งเสริมวฒันธรรมไดร้ับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพ่ือน ามาดแูล
และจ่ายเงินเดือนให้แก่ศิลปินแห่งชาติจ านวน ๑๗๔ คน คนละ ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพัน
บาท) ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นการใช้งบประมาณจ านวนมาก และมีข้อสังเกตว่าศิลปินแห่งชาติ 
เมื่อตั้งมาแล้วจะเป็นที่ยอมรับของประชาชนจริงหรือไม่  

คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังน้ี  
  (๑) กระทรวงวัฒนธรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบุคลากรเพ่ิมขึ้น  
เพ่ือน ามาเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงานวัฒนธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่
สนับสนุนงานประเพณีในแต่ละจังหวัด  ส่วนงบประมาณรายจ่ายลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ส าหรับโครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย  
เพื่อใชใ้นการปรับปรุงโรงละครแห่งชาตินั้นเป็นงบประมาณผูกพัน ทั้งนี้ โรงละครแห่งชาติเปิดใช้งาน
ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๘ ปัจจุบันจึงมีอายุการใช้งานมากกว่า ๕๐ ปี อย่างไรก็ดี กระทรวง
วัฒนธรรมไม่ได้ตัง้งบประมาณส าหรบัโครงการดงักล่าวในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพราะมีปัญหา
อุปสรรคบางประการ  
  (๒) คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการสอบถามและติดตามการบูรณะโบราณสถาน
ในประเทศ ทั้งในเขตเมือง ป่า เขา และอุตสาหกรรม จากหน่วยรับงบประมาณ และมีข้อสังเกตว่า 
หน่วยรับงบประมาณควรขอรับจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการและดูแลบูรณะฟ้ืนฟู
โบราณสถานในประเทศไทย ซึ่งเกี่ยวโยงกับวัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ซึ่งสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชนและประเทศไทยอย่างมาก และควรด าเนินการส ารวจอาคารโบราณสถานต่าง ๆ 
ที่มีอายุมากกว่า ๑๐๐ ปี และมีคุณค่าในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ โบราณคดี เพ่ืออนุรักษ์ 
และขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานส าคัญของประเทศไทยต่อไป 
   (๓) การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติในสาขาต่าง ๆ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  

ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงขอยืนยันการปรับลดงบประมาณตาม 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
(๒๙) ร่างมาตรา ๒๔ งบประมาณรายจ่ายของ 
       กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในก ากับ     มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย

แสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 



๑๔๔ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๒๙.๑) กระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนมาก 
แต่ใช้จ่าย งบประมาณที่ได้รับโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างแท้จริง เช่น การใช้จ่าย
งบประมาณเพ่ือการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งไม่สอดคล้องกับอัตราการเกิดใหม่ในปัจจุบัน  
ที่มีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ควรน างบประมาณในส่วนนี้ไปใช้
ในการส่งเสริมให้มีการเรียนฟรี เพราะในปัจจุบันผู้ปกครองจะต้องใช้เงินจ านวนประมาณ ๒,๐๐๐ บาท 
ถึง ๖,๐๐๐ บาท เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งหาก
ผู้ปกครองไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้แล้ว ก็จะท าให้นักเรียนบางส่วนที่ฐานะยากจน 
ไม่ได้รับการศึกษา และควรผ่อนปรนกฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องแบบนักเรียน 
และน างบประมาณอุดหนุนในส่วนนี้ไปใช้เป็นงบประมาณอุดหนุนค่าอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียนมากกว่า และยังสามารถลดปัญหาความเหลื่อมล้ าการเข้าถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังไม่มีการจัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก 
ให้เพียงพอ ส่งผลให้โรงเรียนขนาดเล็กอาจต้องควบรวมโรงเรียนซึ่งท าให้ในบางพ้ืนที่ขาดโรงเรียน
ใกล้บ้าน 

(๒๙.๒) กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณไม่เป็นธรรมและไม่มีความ 
เสมอภาค รวมทั้งก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เช่น จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียน
อาชีวศึกษาของเอกชนเป็นจ านวนน้อย ในขณะที่จ านวนนักเรียนในโรงเรียนอาชีวศึกษาของเอกชน 
มีจ านวนมากกว่าโรงเรียนอาชีวศึกษาของรัฐ  

(๒๙.๓) กระทรวงศึกษาธิการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยค านวณจาก
จ านวนนักเรียนเป็นรายบุคคลซึ่งใช้ฐานข้อมูลเดิม และไม่ได้พิจารณาจ านวนนักเรียนที่อยู่นอกระบบ
การศึกษา อีกทั้งไม่มีแนวทางในการน านักเรียนนอกระบบดังกล่าวกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อยา่ง
เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ยังได้จัดท างบประมาณแบบรวมศูนย์ซึ่งเป็นการผลักภาระในการพัฒนา
โรงเรียน การเรียนการสอน และการจ้างครูผู้สอน ให้แก่ผู้อ านวยการโรงเรียน บุคลากรครู  
และผู้ปกครอง 

(๒๙.๔) กระทรวงศึกษาธิการควรลดงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดอบรม
หรือสัมมนาบุคลากรทางการศึกษา และน าไปใช้ในการจ้างงานพนักงานธุรการเพ่ือแบ่งเบาภาระครู 
และควรน างบประมาณส าหรับการจัดสอบ O-Net ไปใช้เป็นงบประมาณอุดหนุนในการสมัคร 
หรือสอบของระบบ Thai University Central Admission System (TCAS) เพ่ือลดความเสียเปรียบ 
ให้แก่นักเรียนท่ีจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่มีฐานะยากจน 

(๒๙.๕) กระทรวงศกึษาธิการไมไ่ดน้ าเสนอรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่าย จึงท าให้ไม่มีข้อมูลที่ยืนยันว่าได้น างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าวไปใช้ตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ 

 
 



๑๔๕ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๒๙.๖) กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในก ากับใช้จ่ายงบประมาณ 
ไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเดียวกัน
และราคากลางเดียวกัน และหน่วยงานของรัฐอื่นสามารถจัดซื้อครุภัณฑ์รายการเดียวกันนี้ได้ในราคา
ที่ต่ ากว่า  

(๒๙.๗) กระทรวงศึกษาธกิารและหนว่ยงานในก ากับ ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ได้ด าเนินแผนงานยุทธศาสตรส์ร้างความเสมอภาคทางการศึกษา โครงการสนับสนนุ
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้รับการจัดสรร
งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๕ รายการ ได้แก่ ๑) ค่าหนังสือเรียน ๒) ค่าอุปกรณ์การเรียน ๓) ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ๔) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ๕) ค่าจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังได้รับเงิน
อุดหนุนค่าชุดนักเรียนจากกระทรวงมหาดไทยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ก็ยังไม่เพียงพอ 
ทั้ งนี้  หากสามารถยกเลิกการบังคับให้ ใส่ชุดนักเรียน และน างบประมาณในส่วนนี้ ไปใช้ 
ในภารกิจที่จ าเป็นหรือเร่งด่วนอื่นจะเป็นประโยชน์มากกว่า และยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย 
ของผู้ปกครอง ตลอดจนงบประมาณแผ่นดินด้วย 

(๒๙.๘) กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในก ากับ ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา ตั้งงบประมาณที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสัมมนา เดินทางราชการ การประกวด 
หรือแข่งขัน เกินความจ าเป็นและยังไม่ท าให้บุคลากรครูสามารถสอนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(๒๙.๙) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งงบประมาณรายจ่าย ได้แก่ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าและงบประมาณรายจ่ายลงทุน โดยงบประมาณรายจ่ายลงทุนส่วนใหญ่
จะเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  
อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยได้ตั้งงบประมาณไว้จ านวนประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
(ห้าแสนบาท) ต่อรายการหรือโครงการ อย่างไรก็ดี ในการด าเนินโครงการดังกล่าว หากใช้วิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ก็อาจท าให้จ านวนงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริง  

(๒๙.๑๐) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินโครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในศตวรรษที่  ๒๑ โดยมีตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาที่ ได้รับการพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยก าหนดเป้าหมายไว้ที่ร้อยละ ๕๐ นั้น  
เป็นการตั้งเป้าหมายต่ าเกินไป เพราะครูและบุคลากรทางการศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ 

 
 
 
  



๑๔๖ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๒๙.๑๑) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่สามารถด าเนินการ
รองรับความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ท าให้ผู้ปกครองต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษา เช่น ค่าบริการอินเทอร์เน็ต 
อุปกรณ์การสื่อสาร และไม่มีแนวทางในการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว ท าให้นักเรียนไม่ได้รับการศึกษา 
อย่างเหมาะสม 

คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังน้ี  
 (๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญให้ความส าคัญกับการพิจารณางบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในก ากับ เพ่ือให้การพัฒนาด้านการศึกษาเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มีมาตรฐาน ทันสมัย ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  
และเสริมสร้างศักยภาพก าลังคนให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในประเทศ 
  (๒) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕๑๙ เห็นชอบ 
ในหลักการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ส าหรับผู้เรียนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเป็นการ
ทยอยปรับเพ่ิมขึ้นในลักษณะขั้นบันไดต่อเนื่อง ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๙) ทั้งนี้ อัตราเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวที่เสนอไว้ในปีที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๙) เป็นอัตราที่ส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษาได้ศึกษามา ซึ่งครอบคลุมการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญ  อาชีวศึกษา ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)) ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดการศึกษา 
โดยครอบครัวและสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  

 (๓) การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กมีเป้าหมายเพ่ือจัดการให้โรงเรียนขนาดเล็ก 
มีจ านวนที่เหมาะสมกับความจ าเป็นของพ้ืนที่  ซึ่งจะน าไปสู่การเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา รวมถึงการบริหารจัดการที่คุ้มทุนเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียน
ขนาดเล็กสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

(๔) คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตั้งเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับภารกิจของส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้ท้ายรายงาน 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญแล้ว 

ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงขอยืนยันการแก้ไขตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
 
 
 

                                                 
๑๙ มติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
 



๑๔๗ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๓๐) ร่างมาตรา ๒๕ งบประมาณรายจ่ายของ 
       กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในก ากับ     มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย

แสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 
(๓๐.๑) กระทรวงสาธารณสุขใช้จ่ายงบประมาณไม่เหมาะสมด้วยเหตุผล ดังนี้ 
 ๑) ใช้จ่ายงบประมาณโดยไม่มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ 

ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน รวมทั้งไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานในสถานการณ์
ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า และใช้จ่ายงบประมาณส าหรบั
ก่อสร้างและจัดซื้อครุภัณฑ์แบบกระจุกตัวในบางโรงพยาบาล เช่น โรงพยาบาลในโครงการ 
เฉลิมพระเกียรติมักได้รับการจัดสรรงบประมาณมากกว่าโรงพยาบาลอื่น  

 ๒) เบิกจ่ายงบประมาณที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เช่น ค่าตอบแทนอาสมัครประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งเป็นบุคลากร
ด่านหน้าไม่ เหมาะสม ผู้ที่ เสียชีวิตจากโรคระบาดดังกล่าวยังไม่ได้รับเงินชดเชยเยียวยา  
ไม่จัดสวัสดิการที่พักอาศัยให้บุคลากรทางการแพทย์อย่างเหมาะสม  

 ๓) การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ไปยังองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) แม้ว่าหลังจากมีการถ่ายโอนแล้ว จะส่งผลให้ข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ 
ในโรงพยาบาลเหล่านั้นมีความก้าวหน้าและได้รับผลตอบแทนการปฏิบัติงานที่มากขึ้นก็ตาม แต่คุณภาพ 
การรักษาและการให้บริการด้านเวชภัณฑ์ โดยเฉพาะการจ่ายยาเพ่ือรักษาโรคอาจลดลง ทั้งนี้  หากไม่ม ี
การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการรักษาอาจส่งผลให้ประชาชนไม่ได้รับการบริการสาธารณสุขที่ดี  

 ๔) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ไม่เพียงพอจนท าให้การบริการสาธารณสุขปฐมภูมิไม่ดี ไม่สามารถลดจ านวนคนไข้ที่จะมาใช้บริการ
โรงพยาบาลจังหวัด    

(๓๐.๒) กระทรวงสาธารณสุขควรพัฒนามาตรฐานการให้บริการให้ดีและเท่าเทียม 
เนื่องจากที่ผ่านมาประชาชนมักร้องเรียนกรณีไม่ได้รับการดูแลจากโรงพยาบาล และความล่าช้า 
ในการให้บริการโดยเฉพาะโรงพยาบาลพ้ืนที่ต่างจังหวัด  

(๓๐.๓) ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขไม่แก้ไขปัญหากรณีโรงพยาบาล 
แห่งหนึ่งค้างจ่ายค่าท าความสะอาดแก่พนักงาน  

(๓๐.๔) กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกไม่ควรตั้งงบประมาณรายจ่าย
เพื่อจัดซื้อจอ LCD ในการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 

(๓๐.๕) กรมสุขภาพจิต ปัจจุบันมีผู้ป่วยทางจิตเป็นจ านวนมากทั้งที่ปรากฏอาการ
และเข้ารับการรักษา และที่ไม่ปรากฏอาการและปฏิเสธการรักษา ซึ่งที่ผ่านมากรมสุขภาพจิต  
ได้ใช้ความพยายามอย่างมากในการดูแลผู้ป่วยทางจิต แต่มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
ส าหรับใช้เพ่ือการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ยังมีจ านวนไม่เพียงพอต่อปริมาณของผู้ป่วยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น  
จึงควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทางด้านนี้ด้วย 



๑๔๘ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๓๐.๖) กรมอนามัยตั้งงบประมาณส าหรับการประชาสัมพันธ์เป็นจ านวนมาก  
ท้ัง ๆ ท่ี ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอยู่แล้ว   

(๓๐.๗) กรมอนามัยซึ่งมีภารกิจหลักในการดูแลเกี่ยวกับอัตราการเกิดหรืออนามัย 
เจริญพันธุ์ (Reproductive Health) แต่ปัจจุบันยังไม่ปรากฏว่า กรมอนามัยได้มีการจัดท าแผนเกี่ยวกับ 
อนามัยเจริญพันธุ์ (Reproductive Health) แม้กระทรวงสาธารณสุขจะมีแผนเกี่ยวกับสุขภาวะ 
และอนามัยเจริญพันธุ์ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ ดังนั้น กรมอนามัยควรเร่งรัดให้มี
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ 
(Reproductive Health) เป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้ กรมอนามัยยังไม่มีการออกประกาศ 
เพ่ือรองรับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๐๕ (๕)๒๐ ที่ก าหนดให้หญิงสามารถยุติการตั้งครรภ์ 
ได้อย่างปลอดภัยได้ที่อายุครรภ์ ๒๐ สัปดาห์ แม้ว่าแพทยสภาจะมีข้อบังคับซึง่ปรบัใช้ในเรือ่งดงักลา่ว
ได้ก็ตาม แต่ในส่วนกรมอนามัยมีหน้าที่จะต้องออกประกาศเกี่ยวกับการปรึกษาทางเลือกเมื่อท้อง 
ไม่พร้อม (Options counseling) แต่ปัจจุบันนับตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎหมายดังกล่าวมาแล้ว 
เกือบสองปีก็ยังไม่มีการออกประกาศแต่อย่างใด 

(๓๐.๘) คณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการออกกฎหมาย 
ล าดับรองจ านวนประมาณ ๔๓ ฉบับ เพ่ือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔  
ซึ่งมีผลใช้บังคับมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการป้องกันปราบปราม 
และควบคุมยาเสพติด แต่ปัจจุบันสามารถออกกฎหมายล าดับรองได้เพียงฉบับเดียวเท่านั้น  

คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังน้ี  
กระทรวงสาธารณสุขตั้งงบประมาณรายจ่ายส าหรับด าเนินโครงการก่อสร้าง 

ตามระเบียบแล้ว ส่วนการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ก็ได้มีการพิจารณา 
โดยละเอียดรอบคอบแล้ว ทั้งนี้  การปรับลดงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุข 
และหน่วยงานในก ากับนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ แต่ประการใด ดังนั้น 
คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงขอยืนยันการแก้ไขตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
(๓๑) ร่างมาตรา ๒๖ งบประมาณรายจ่ายของ 
       กระทรวงอุตสาหกรรม     มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย

แสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 
       (๓๑.๑) กระทรวงอุตสาหกรรมจัดสรรงบประมาณไม่เหมาะสมด้วยเหตุผล ดังนี้ 
  ๑) ภาคอุตสาหกรรมช่วยส่งเสรมิ GDP ของประเทศ ได้รับงบประมาณ 

น้อยกว่าภาคอื่น  
                                                 
 ๒๐ พระราชบัญญัตแิก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที ่๒๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 



๑๔๙ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 ๒) จัดสรรงบประมาณแบบกระจุกตัวให้แก่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
(EEC) ท าให้เกิดความเหลื่อมล้ าในภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ควรให้ความส าคัญในอุตสาหกรรม 
ทุกเขตเศรษฐกิจ ท้ัง ๆ ท่ี ทุกพื้นที่มีความส าคัญเท่ากัน 

  ๓) ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรม
ยุคเก่าไปเป็นอุตสาหกรรมยุคใหม่ ท าให้มีการจัดสรรงบประมาณแบบเดิมที่ไม่สามารถยกระดับ  
และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในทุกระดับได้  

 (๓๑.๒) กระทรวงอุตสาหกรรมมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แต่ผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาไม่ประสบความส าเร็จเท่าที่ควร และไม่สอดคล้องกับความต้องการของ 
ภาคเกษตรกรและประชาชน เช่น โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ
ในการแข่งขัน ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมสามารถน าทรัพยากรที่ประเทศมีอยู่เป็นจ านวนมาก  
มาพัฒนาเพ่ือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ เช่น แร่โปแตช (Potash) ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่สามารถน ามาใช้
ในการผลิตปุ๋ย เพ่ือแก้ปัญหาปุ๋ยราคาแพงให้แก่เกษตรกร และการสร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน โดยน าพืชเกษตรมาแปรรูปเป็นอุตสาหกรรม 
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าสินค้าเกษตรให้มีความยั่งยืน เช่น สามารถน าอ้อย น้ าตาล มันส าปะหลัง 
และสบู่ด า มาสกัดเป็นน้ ามันดีเซลได้ ซึ่ งจะท าให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตต่ าลง สามารถ 
เพิ่มรายได้ และท าให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น  

 (๓๑.๓) กระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้ให้ความส าคัญกับการสนับสนุนและพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมทั้งมีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท า
อุตสาหกรรมโดยมีขั้นตอนที่ยุ่ งยากและล่าช้า เช่น การจัดท านิคมอุตสาหกรรมมีขั้นตอน 
การขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับ ๕ กระทรวง และใช้เวลาประมาณ ๒ ปี ไม่เหมือนกับในต่างประเทศ 
ที่สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว ท าให้ไม่สามารถพัฒนาอุตสาหกรรมให้แข่งขันกับประเทศ
เพ่ือนบ้านได้ มีผลท าให้นักลงทุนไปลงทุนในประเทศอื่น เช่น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 (๓๑.๔) กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีหน้าที่ในการอนุญาตและก ากับดูแลการ
ประกอบกิจการโรงงาน แต่กลับปล่อยปละละเลยให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจ านวนมาก  
โดยไม่ด าเนินการเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชนอย่างจริงจัง ทั้งนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ควรเร่งสร้างจิตส านกึให้แก่ผู้ประกอบการโรงงานเพ่ือใหม้ีความตระหนกัในการดแูลรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 
และไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชน  

 (๓๑.๕) กรมโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีประสิทธิภาพในการด าเนินการติดตาม 
และตรวจสอบโรงงานต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงงานในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
เพ่ือให้มีการด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐาน จนท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาการก าจัด
ขยะมูลฝอย ที่ก่อให้เกิดปัญหากลิ่นขยะเน่าเหม็นจากโรงงาน  
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 (๓๑.๖) กรมโรงงานอุตสาหกรรมด าเนินการอนุญาตให้จัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
โดยไม่มีการแบ่งเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมให้แยกออกจากบริเวณแหล่งที่พักอาศัยของประชาชน  
อย่างชัดเจน ท าให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และประชาชนได้รับความเดือดร้อนจ านวนมาก 

 (๓๑.๗) การก าหนดตัวชี้วัดแผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ เช่น 
การ “เร่งพัฒนาระบบธุรกิจอัจฉริยะ” จะมีแนวทางในการด าเนินการให้ส าเร็จได้อย่างไร เนื่องจาก
ปัจจุบันยังมีปัญหาเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์การปล่อยสินเชื่อที่ท าให้กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดย่อมไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้  

 (๓๑.๘) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมอืงแร่ใช้จ่ายงบประมาณไมเ่หมาะสม 
เช่น เบิกจ่ายงบลงทุนในสัดส่วนจ านวนประมาณร้อยละ ๕๐ ซึ่งไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
กรณีใช้จ่ายงบประมาณเรื่องเหมืองทองอัคราที่อยู่ในชั้นการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ  
และได้มีการไกล่เกลี่ยเพ่ือชะลอการด าเนินคดีอย่างต่อเนื่อง  

 (๓๑.๙) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จัดท าโครงการส่งเสริม
อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพ้ืนฐานให้เป็นมิตรกับสั งคมและสิ่งแวดล้อมด้วยหลัก
เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA)  
แต่ที่ผ่านมามีปัญหาในการด าเนินการมากมาย เช่น มีการปลอมลายมือชื่อจนท าให้ประชาชน 
ขาดความเชื่อมั่น 

 (๓๑.๑๐) แม้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรจ่ะมีความจ าเป็นตอ้ง
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่เพ่ือพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ แต่ ก็ต้องค านึงถึง 
การมีส่วนร่วมของประชาชน ผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา วัฒนธรรม และด้ านอื่น ๆ ด้วย  
เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนกับกรณีการท าเหมืองแร่ที่ล าห้วยคลิตี้ ต าบลชะแล อ าเภอทองผาภูมิ 
จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษด าเนินการฟ้ืนฟู 
ล าห้วยคลิตี้ เพื่อให้กลับสู่สภาพเดิม ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณจ านวนมากและระยะเวลาคอ่นข้างนาน 
รวมทั้งต้องว่าจ้างบริษัทเอกชนในการด าเนินการ  

 (๓๑.๑๑) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่มักถกูภาคประชาชนร้องเรยีน
เกี่ยวกับการปล่อยปละละเลยให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่ปล่อยน้ าเสียลงสู่คลอง และไม่มีการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment-SEA) 
ในพ้ืนที่ก่อนที่จะมีการอนุมัติ อนุญาต ให้อาชญาบัตรหรือประทานบัตรในการระเบิดเหมืองหิน 
หรือเหมืองแร่ในพื้นที่ภูเขาต่าง ๆ รวมทั้งด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนเป็นไปอย่างล่าช้า 

 (๓๑.๑๒) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลทราย ไม่ควรจ ากัดพ้ืนที่ในการ
ตั้งโรงงานน้ าตาลทรายว่า “ต้องตั้งอยู่ห่างกันไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลเมตร” เพ่ือให้มีการตั้งโรงงาน 
ได้อย่างเสรี และป้องกันการผูกขาดของกลุ่มทุนรายใหญ่ นอกจากนี้ ยังไม่มีการน าผลพลอยได้จาก
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อุตสาหกรรมอ้อยและน้ าตาลทรายมาแบ่งปันเกษตรกรและผู้ประกอบการโรงงานอย่างเป็นธรรม 
อีกด้วย 

คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังน้ี  
(๑) การกระจายความเจริญด้านอุตสาหกรรมไปสู่พ้ืนที่ต่าง ๆ มักจะเกิดปัญหา

มลพิษและการปล่อยน้ าเสียสู่ชุมชนตามมา ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุริยะ  
จึงรุ่งเรืองกิจ) ได้มีนโยบายให้ใช้ระบบการก ากับดูแลภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ทั้งนี้ 
กระทรวงอุตสาหกรรมมีภารกิจส าคัญ ๒ ประการ ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมาย และการส่งเสริม
ศักยภาพเพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยและอุตสาหกรรมไทยมีขีดความสามารถที่แข่งขันในตลาดโลก
ได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี เนื่องจากกระทรวงอุตสาหกรรมมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานน้อย แต่ก็เป็นผู้ที่ 
มีความสามารถ และมีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน และยังคงขาดแคลนเครื่องมอืและก าลังคนในการ
เข้าตรวจสอบโรงงานที่ตั้งอยู่ในแต่ละพ้ืนที่ซึ่งมีเป็นจ านวนมาก แต่ก็เร่งด าเนินการส่งรถตรวจสอบ
มลพิษเคลื่อนที่ไปยังโรงงานตามภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีปัญหาแล้ว และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ 
กระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณส าหรับแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมาตรฐานในการ
ตรวจสอบมลพิษดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้  คณะกรรมาธิการวิสามัญได้เน้นย้ าให้กระทรวง
อุตสาหกรรมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด แต่จะต้องไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อผู้ประกอบการ  
และเพ่ือลดความความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ ก็จะได้น าวิธี Self-declaration มาใช้ คือ ก าหนดให้
ผู้ประกอบการต้องส่งข้อมูลที่มีความจ าเป็นในการตรวจสอบให้แก่เจ้าหน้าที่   
  (๒) การกระจุกตัวหรือการจัดสรรงบประมาณให้แก่ภาคอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนที่
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในสัดส่วนที่มากกว่าเขตพ้ืนที่อื่นนั้น เนื่องจาก EEC  
มีความส าคัญในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ โดยการตั้งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
ท่ีต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ซึ่งมีการสร้างสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ 
เพ่ือรองรับการลงทุนจากต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้ท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศแถวหน้าของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้น จึงต้องการจัดท าโครงการสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานใหม่ ๆ มีค่าแรง  
ที่เหมาะสม และมีหลักเกณฑ์ในการประกอบธุรกิจที่ไม่ยุ่งยากเกินไปเพ่ือดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ  
แม้โครงการดังกล่าวจะเกิดขึ้นในเขตพ้ืนที่จังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทรา แต่กลุ่มแรงงานที่ท างาน
ในพ้ืนที่ดังกล่าวซึ่งส่วนใหญเ่ป็นประชากรแฝงที่มาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศต่างไดร้ับประโยชน์ 
และมีการกระจายผลประโยชน์นั้นไปดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวกลุ่มแรงงานเหล่านั้น 
  (๓) การสนับสนุนเหมืองแร่ที่ เป็นทรัพยากรในดิน เช่น แร่โปแตช (Potash)  
เพ่ือทดแทนการน าเข้าปุ๋ยที่เป็นแม่ปุ๋ยหลักนั้น ถือเป็นนโยบายที่ส าคัญของประเทศ และถือเป็น
ภารกิจที่ส าคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นต่อไป 
  (๔) โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนตแ์ละยางล้อแหง่ชาติจะเป็นประโยชน์ในการ
ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ยานยนต์ ชิ้นส่วนยานยนต์ และยางล้อของไทยไปสู่การเป็น 
Super Cluster ตามยุทธศาสตร์ของประเทศและศักยภาพของพ้ืนที่ และจะมีส่วนสนับสนุน 
และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ EV ต่อไป 
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ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงขอยืนยันการแก้ไขตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  
มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
 
(๓๒) ร่างมาตรา ๒๗ งบประมาณรายจ่ายของ 
       ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี  
 กระทรวง หรือทบวงและหน่วยงานภายใต้ 
 การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี   มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย

แสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 
 (๓๒.๑) ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้รับงบประมาณ

จากทั้งแผนงานพ้ืนฐานด้านความมั่นคง และแผนงานยุทธศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนด้านความมั่นคง  
แต่ไม่สามารถท าให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างแท้จริง เพราะยังคงเกิดเหตุความรุนแรง 
ในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  ควรมีการแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีด้วยวิธ ี
การเจรจาอย่างจริงใจ เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า และควรให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ  
เป็นคนในพ้ืนที่ซึ่งจะท าให้ทราบสภาพปัญหาต่าง ๆ ได้ในเชิงลึก    

 (๓๒.๒) ส านักงานต ารวจแห่งชาติไม่มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และใช้ระบบอุปถัมภ์ ในการเลื่อนและโยกย้ายต าแหน่ง รวมทั้ งมักด าเนินคดีกับผู้ เห็นต่าง 
และใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย  

 (๓๒.๓) การที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการข้าราชการต ารวจ (กตร.) 
ท าให้หน่วยรับงบประมาณนี้ขาดความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ ควรปฏิรูปส านักงานต ารวจ
แห่งชาติอย่างจริงจังเ พ่ือให้ต ารวจมีคุณภาพ ศักยภาพ โดยการเ พ่ิมเบี้ยเลี้ยง เงินเดือน  
และสวัสดิการ 

 ( ๓๒ .๔ )  ส านั ก ง านพระ พุทธศาสนาแห่ ง ช าติ ไ ม่ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพ 
ในการด าเนินการตรวจสอบวัดและสถานปฏิบัติธรรมที่ถูกทิ้งร้าง เพ่ือบูรณะหรือปรับปรุงเป็นพ้ืนที่
ด้านศาสนาให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีหลักเกณฑ์ในการขอจัดตั้งวัดที่เป็นอุปสรรค  
ท าให้พระสงฆ์ที่จ าวัดอยู่ ในสถานที่ที่สร้างเป็นวัด  แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งโดยถูกต้อง 
ตามกฎหมาย ไม่มีวัดสังกัด เพราะการที่จะขอขึ้นทะเบียนพระภิกษุสามเณรได้นั้น พระภิกษุสามเณร
จะต้องสังกัดวัดที่จัดตั้งโดยถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น นอกจากนี้ ยังไม่สามารถจัดท าบัญชีของวัด
ทั่วประเทศได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้อีกด้วย 

 (๓๒.๕) ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ด าเนินโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ ไม่มีประสิทธิภาพ และมีความล่าช้า ทั้งนี้  
มีข้อสังเกตว่าการที่หน่วยรับงบประมาณดังกล่าวเสนอให้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติผลประโยชน์ 
ตอบแทนทางการเงินขั้นต่ าที่ภาครัฐจะได้รับจากโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓  
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ในส่วนของท่าเทียบเรือ F เป็นค่าสัมปทานคงที่ คิดเป็นมูลค่าจ านวนประมาณ ๒๙,๐๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(สองหมื่นเก้าพันห้าสิบล้านบาท) ซึ่งเป็นจ านวนที่เปลี่ยนแปลงจากมูลค่าที่ก าหนดไว้ในรายงาน
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น  
จะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่  

คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังน้ี  
ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) มีหน้าที่การบริหารจัดการ

เกี่ยวกับการอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมาธิการ
วิสามัญได้พิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของหน่วยรับงบประมาณดังกล่าว 
อย่างเหมาะสมแล้ว ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญจึงขอยืนยันการปรับลดงบประมาณตามร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ 

 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

  (๓๓) ร่างมาตรา ๒๘ งบประมาณรายจ่ายของ 
         จังหวัดและกลุ่มจังหวัด     มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย 

และแสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้   
  (๓๓.๑) ขอปรับลดงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดสมุทรปราการ ในส่วนของ
งบลงทุนค่าก่อสร้างอื่น ๆ ได้แก่ ค่าก่อสร้างเขื่อนเรียงหินป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล หมู่ที่ ๒ 
ต าบลบางปู อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ความยาว ๔๗๐.๐๐ เมตร ๑ แห่ง 
จ านวนประมาณ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบห้าล้านบาท) รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา ในส่วนของงบลงทุน ค่าก่อสร้างแหล่งน้ า ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณ  
ปากคลองหงส์ทอง ด้านขวา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๙ ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชงิเทรา 
ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ๑ แห่ง จ านวนประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านบาท)  
และก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณปากคลองเจริญวัย ด้านขวา (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๒  
ต าบลสองคลอง อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ๑ แห่ง จ านวน
ประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสี่ล้านบาท) ซึ่งในชั้นการขออนุมัติงบประมาณนั้น มีข้อเท็จจริง
ปรากฏว่าเอกสารการขออนุมัติงบประมาณดังกล่าวไม่ครบถ้วน สืบเนื่องจากได้มีค าสั่ง
คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ  
ที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการ 
การกัดเซาะชายฝั่งทะเล ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองและให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อโครงการ มาตรการ ระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติส าหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในภาพรวมและเชิงพ้ืนที่ โดยมีอ านาจ
หน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยยึดหลักเกณฑ์
ประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง  ซึ่งได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
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แห่งชาติ เป็นแนวทางในการพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะแก่หนว่ยงานเจ้าของโครงการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยพิจารณาความเหมาะสมทั้งมิติด้านวิศวกรรมชายฝั่ง สิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศธรรมชาติ ทัศนียภาพ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม แต่จากค าชี้แจง  
ของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการและผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมถึงตัวแทนจาก 
กรมโยธาธิการและผังเมือง  ปรากฏว่าส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวดัไม่ทราบถึงเรือ่งการใช้
หลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงท าให้เอกสารขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายไม่มีเอกสารการให้ข้อเสนอแนะ  
ต่อโครงการของคณะท างานเพ่ือพิจารณากลั่นกรองฯ แต่อย่างใด ทั้งนี้ เหตุผลที่โครงการจะต้อง 
ผ่านการพิจารณาของคณะท างานเพ่ือพิจารณากลั่นกรองฯ เนื่องจากก่อนหน้านี้ โครงการต่าง ๆ  
มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในหลายพ้ืนที่  จึงขอให้คณะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจง 
ถึงความพร้อมในการด าเนินการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าว หากไม่มีความพร้อมขอเสนอให้ปรับลด
งบประมาณในส่วนนี้ 
  (๓๓.๒) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายไม่มีประสิทธิภาพ ไม่มีการแก้ไขปัญหา 
ให้แก่ประชาชน จะเห็นได้ว่าการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายยังคงมีความเหลื่อมล้ า มีเพียงบางพื้นที่ 
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวนมากในลักษณะกระจุกตัว นอกจากนี้ การจัดสรรงบประมาณ
ควรมีการบูรณาการร่วมกันในทุกโครงการที่มีความเชื่อมโยงและมีความคาบเกี่ยวกันระหว่าง  
จังหวัด แต่กลับมีการจัดสรรงบประมาณแบบแยกส่วนกัน ให้แต่ละจังหวัดไปด าเนินการ  
จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้ 

 (๓๓.๓) ประชาชนบางจังหวัด เช่น จังหวัดบึงกาฬ ไม่ทราบว่ามีการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัด และงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดบึงกาฬส่วนใหญจ่ะเป็นงบลงทนุ 
ค่าปรับปรุงถนนลาดยาง ในขณะที่ได้รับการจัดสรรงบด าเนินงาน จ านวนประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสน 
ห้าหมื่นบาท) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าว จะเห็นได้ว่าการพัฒนา 
มีความเป็นไปได้ยาก จึงเห็นสมควรให้ปรับลดงบประมาณ เพ่ือน ามาจัดสวัสดิการช่วยเหลือ
ประชาชนตามความต้องการของแต่ละท้องถิ่น 

 (๓๓.๔) ในแต่ละปีงบประมาณ จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ เช่น การสร้างถนนเข้าหมู่บ้าน  
หรือถนนที่เชื่อมระหว่างต าบล ซึ่งเป็นการโอนภารกิจจากกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทให้
เป็นภารกิจของจังหวัด แต่กลับไม่มีการโอนงบประมาณในส่วนดังกล่าวมาด้วยแต่อย่างใด 

 (๓๓.๕) ปัญหาการเดินทางในบางพ้ืนที่ซึ่งถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และในเรื่อง
น้ าประปาภายในหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ในการลงทุนและการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใด 

 (๓๓.๖) ขอปรับลดงบประมาณของกลุ่มจังหวัด เนื่องจากไม่ปรากฏว่า 
มีการบูรณาการยุทธศาสตร์ร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ซึ่งควรที่จะต้องมีวัฒนธรรม เอกลักษณ์  
หรืออัตลักษณ์ร่วมกัน 
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 (๓๓.๗) เนื่องจากพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ 
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในขณะที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ ซึ่งท าให้ 
เกิดปัญหาในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศตั้งแต่  
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นต้นมา โดยมีประเด็นปัญหา 
ข้อก าหนดในระเบียบหลายข้อขัดแย้งกับกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณที่ใช้บังคับมาก่อนหน้านั้น 
ท าให้โครงการต่าง ๆ ต้องหยุดชะงักลงเป็นจ านวนมาก ยกตัวอย่าง โครงการส าคัญในพ้ืนที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร ซึ่งปรากฏ 
สภาพปัญหาอย่างชัดเจนในส่วนของโครงการได้รับการอนมุัติงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีาร
งบประมาณไปแล้ว เช่น โครงการตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร ได้เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว  
เป็นจ านวนประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านบาท) เพ่ือการซ่อมบ ารุงตลาด แต่ปรากฏว่า 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักงบประมาณไม่จัดสรรงบประมาณให้ต่อ ด้วยเกรงว่าจะขัดกับกฎหมายและ
ระเบียบดังกล่าว รวมทั้งมีการเรียกคืนงบประมาณโครงการต่าง ๆ ในลักษณะท านองเดียวกันนี้ 
เกือบทั้งประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการโยกย้ายงบประมาณไปไว้ในส่วนของงบกลาง ซึ่งเห็นว่า 
การด าเนินการดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรณีจึงได้มีการสอบถามไปยังส านักงบประมาณวา่ 
สามารถน าเงินงบประมาณในส่วนที่เหลือส าหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณไปแล้ว  
กลับเข้าสู่วาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีได้หรือไม่ เนื่องจากในบางโครงการมีการด าเนินการ 
ไปแล้วถึงร้อยละ ๖๐ ถึงร้อยละ ๗๐ ดังนั้น จึงขอสอบถามว่าจะมีวิธีการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว
คืนมาได้หรือไม่ อย่างไร 

 (๓๓.๘) เนื่องจากจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้รับงบประมาณจากทั้งงบกลาง 
งบเงินกู้  และงบเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งหลายโครงการมีการตั้งงบประมาณในลักษณะ 
ที่ซ้ าซ้อนกัน กรณีจึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 (๓๓.๙) เนื่องจากในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้เสนอโครงการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เช่น งบก่อสร้างถนน ประปา เพราะองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะใช้แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนได้ จึงเสนอผ่านช่องทาง
งบประมาณรายจ่ายของจังหวัด แต่จากระยะเวลา ๓ ปีที่ผ่านมาดังกล่าว งบประมาณรายจ่าย 
ของจังหวัดไม่สามารถตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น โดยส านักงบประมาณอ้างว่าเป็นภารกิจ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่เหตุใดภารกิจของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท 
หรือกรมโยธาธิการและผังเมืองจึงสามารถใช้งบประมาณของจังหวัดด าเนินการได้ และเมื่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ช่องทางนี้ในการเสนออนุมัติงบประมาณในแต่ละปีก็จะถูกส านักงบประมาณ
ปฏิเสธไม่จัดสรรงบประมาณให้  ทั้ งนี้  ในส่วนของงบกลุ่มจังหวัดก็ประสบปัญหาเช่นกัน  
 
 



๑๕๖ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

และคณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีการตั้งข้อสังเกตไว้ แต่ไม่เคยมีการน าไปปฏิบัติแต่อย่างใด ดังนั้น 
งบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัดจึงยังคงใช้วิธีการหารงบประมาณเท่ากัน แล้วน าไปเสนอ
โครงการของตนเอง ซึ่งถือได้ว่าไม่มีการบูรณาการอย่างแท้จริง 

คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังนี้ 
(๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ให้ความส าคัญในการ 

ตั้งงบประมาณรายจ่ายภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
แบบบูรณาการ โดยมีการตั้งคณะอนุกรรมาธิการเพ่ือติดตามทุกโครงการ จ านวน ๗๖ จังหวัด 
และ ๑๘ กลุ่มจังหวัด โดยงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นไปตามความจ าเป็นในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของแผนงานและนโยบายส าคัญของรัฐบาล และคณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณา 
ปรับลดงบประมาณเป็นจ านวนประมาณ ๒๒๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาท)  
เพ่ือให้เป็นไปด้วยความประหยัด และสอดคล้องกับศักยภาพในการด าเนินงานของหน่วยรับ
งบประมาณแล้ว 

(๒) ส าหรับโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของจังหวัด 
สมุทรปราการและจังหวดัฉะเชิงเทรานัน้ คณะกรรมาธิการวสิามัญไดเ้ห็นถึงความส าคญั โดยได้มีการ
ด าเนินโครงการเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเสี่ยงจากการกัดเซาะของชายฝั่ง 
และมีมติคืนงบประมาณที่ปรับลดไป เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง  
การพิจารณาอนุญาตของคณะอนุกรรมการบูรณาการด้านการจัดการการกัดเซาะชายฝั่งทะเล คาดว่า 
จะสามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนั้น หากจะต้องปรับลดงบประมาณ 
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานได้ 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

(๓๔) ร่างมาตรา ๒๙ งบประมาณรายจ่าย    
                          ของรัฐวิสาหกิจ      มีการแก้ไข 

มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย 
และแสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้   

 (๓๔.๑) รัฐวิสาหกิจจ านวนมากมีความเสี่ยงทุจริต เช่น  
                     ๑) กรณีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้มีการ 

ให้สัมปทานแก่บริษัทโฆษณา และมีการแบ่งขายโฆษณาร่วมกัน โดยที่ รฟม. ได้รับผลประโยชน์ 
เป็นเปอร์เซ็นต์ค่าโฆษณาในอัตราต่ า โดยได้รับส่วนแบ่งจากการขายโฆษณาเพียงร้อยละ ๗ เท่านั้น 
ทั้งที่ สามารถเห็นได้ว่า มีป้ายโฆษณาบริเวณสถานีรถไฟฟ้าเป็นจ านวนมาก หากมีการ เก็บรายได้ 
อย่างเป็นธรรม รัฐจะมีรายได้จากการขายโฆษณาดังกล่าวเป็นจ านวนมาก  

                      ๒) รัฐวิสาหกิจด้านพลังงานซึ่งมีก าไรเป็นจ านวนมาก แต่มีนโยบาย 
ที่ไม่เป็นธรรมต่อประชาชน ไม่มีการแสดงต้นทุนที่แท้จริงให้ประชาชนทราบ ไม่มีความโปร่งใส 
ในการด าเนินการ 



๑๕๗ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  ๓) สถาบันการบินพลเรือน มีการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม  
มีการจัดท าเอกสารปลอมขึ้นมาเพ่ือเสนอค าของบประมาณจากรัฐสภา มีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตขึ้น 

                      ๔) การเคหะแห่งชาติควรมีการจัดท าแผนการก่อสร้างที่อยู่อาศัย
ให้แก่ประชาชนให้ครบทุกจังหวัด จะเห็นได้ว่าการเคหะแห่งชาติมีการเบิกจ่ายงบลงทุนน้อยลง  
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การเคหะแห่งชาติไม่มีการลงทุนด้านการสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน ปัจจุบัน
การเคหะแห่งชาติมีอาคารให้เช่า จ านวนประมาณ ๖๐,๐๐๐ ยูนิต แต่ไม่สามารถบริหารสินทรัพย์ 
ที่มีอยู่ให้ได้ก าไรตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้   

           (๓๔.๒) การประปาส่วนภูมิภาค มีพันธกิจในการผลิต จัดส่ง และจ าหน่ายน้ าประปา 
ที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอและทั่วถึง ก าหนดผลสัมฤทธิ์ให้ประชาชนในส่วนภูมิภาคได้รับบริการ
น้ าประปาเพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึงและได้มาตรฐาน โดยก าหนดค่าเป้าหมายจ านวน ๒๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน 
แต่จากข้อเท็จจริงการประปาส่วนภูมิภาคได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การท างานของการประปาส่วนภูมิภาคมาโดยตลอด มีประชาชนบางพื้นท่ีในชุมชนที่อยู่ห่างไกล เช่น 
ปัญหาน้ าประปาไม่ไหล ไม่มีแหล่งน้ าประปา หรือปัญหาน้ าประปาไม่มีคุณภาพ ไม่สะอาด มีสีขุ่น 
น้ าประปาไหลอ่อนเนื่องจากแรงดันน้ าน้อย รวมถึงความเดือดร้อนจากการวางท่อประปา ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคไม่สนใจแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน แต่จะให้
ความสนใจลงทุนในโครงการขนาดใหญ่มากกว่าการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

(๓๔.๓) การบริหารงานของธนาคารออมสินไมต่รงตามวตัถุประสงค ์อีกทั้งธนาคาร 
ออมสินมีก าไรจากการขายสลากออมสินเป็นจ านวนมากอยู่แล้ว  

(๓๔.๔) การยางแห่งประเทศไทยไม่มีการรักษาเสถียรภาพของราคายาง  
ท าให้พ่อค้ายางมีรายได้และก าไรมากกว่าเกษตรกร ท าให้ไม่เป็นธรรมต่อเกษตรกร นอกจากนี้ 
เกษตรกรยังได้รับความเดือดร้อนในการเกิดโรคใบร่วงในยางพารา ช่วงฤดูฝน เพราะเมื่อเกิดโรคนี้
ใบไม้จะร่วงจนหมดต้น แม้ไม่ถึงกับท าให้ต้นยางตาย แต่ผลผลิตยางจะลดลง เกษตรกรจึงเกิด 
ความเดือดร้อนมากขึ้น 

(๓๔.๕) การรถไฟแห่งประเทศไทย มีทรัพย์สินที่ดิน แต่ไม่แสดงรายละเอียด 
ที่ดินไว้ให้ครบถ้วนอย่างชัดเจน และควรจัดให้มีรถไฟที่ให้บริการแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อย  
โดยไม่คิดค่าโดยสาร 

(๓๔.๖) การกีฬาแห่งประเทศไทย มีการบริหารจัดการที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
การด าเนินการให้เกิดรายได้เข้าสู่การกีฬาแห่งประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจน ควรให้มีการ
ด าเนินการเป็นเจ้าภาพแข่งขันกีฬาระดับอาเซียน และระดับโลกให้มากขึ้น และควรส่งเสริมสุขภาพ
ให้แก่ประชาชน และส่งเสริมนักกีฬาไทยเพื่อสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศ 

(๓๔.๗) ควรสนับสนุนเงินลงทุนให้แก่ภาคธุรกิจ เช่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
เพื่อเป็นการต่อยอดทางธุรกิจให้เกิดผลระยะยาวเป็นผลดีต่อการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ 



๑๕๘ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๓๔.๘) ควรด าเนินการให้องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร เป็นแหล่งสินค้า
เกษตรกรที่มีคุณภาพ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวต่างประเทศสนใจซื้อสินค้าทางการเกษตร 
ที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ 

(๓๔.๙) ควรสนับสนุนให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งแสดงพันธุ์ไม้ 
ที่สวยงาม เพ่ือให้สามารถน าไปจัดแสดงและสร้างรายได้เข้าประเทศ 

(๓๔.๑๐) รัฐวิสาหกิจมีการด าเนินการแผนงานโครงการไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
และมีการด าเนินการไม่ทั่วถึงในทุกพื้นที่ ท าให้ประชาชนบางส่วนได้รับความเดือดร้อน 

(๓๔.๑๑) ควรสนับสนุนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพ่ือให้ประเทศไทย
สามารถขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพและสมดุล 

(๓๔.๑๒) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ควรเป็นธนาคาร
เพื่อส่งเสริมเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม มากกว่าส่งเสริมนายทุนใหญ่ที่มาลงทุนด าเนินการ 
                      (๓๔.๑๓) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แม้ว่ามีแผนการผลิตน้อยลง 
เพราะได้ย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน แต่ยังคงมีก าไรจากการท าธุรกิจพลังงาน ดังนั้น
ควรปรับลดงบประมาณ และเพ่ิมงบประมาณให้หน่วยงานสังกัดรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีก าไร เพ่ือสร้าง
คุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน เช่น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ที่ส่งเสริมการจัดท าเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก 
การจัดการสวนป่าอย่างยั่งยืน ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้น 
 (๓๔.๑๔) ควรปรับลดงบประมาณของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) 
เพราะมีผลประกอบการดีได้รับผลก าไรเป็นจ านวนมากอยู่แล้ว ทั้งนี้ เพ่ือที่จะได้น างบประมาณ 
ไปจัดสรรให้แก่รัฐวิสาหกิจอื่น เพื่อใช้ในการจัดสวัสดิการและกิจกรรมเพื่อสังคม 

คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังนี้ 
     (๑) ธนาคารออมสินได้รับเงินงบประมาณเพ่ือชดเชยการด าเนินงานตามมาตรการ 

ของรัฐบาลในการปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า เพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-๑๙) 

     (๒) ปัจจุบันรัฐบาลจะชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยหรือชดเชยความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นในแต่ละโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะด าเนินการตั้งงบประมาณ 
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 
                    (๓) การประปาส่วนภูมิภาค ได้รับเงินงบประมาณเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้ประชาชน 
ได้รับบริการน้ าประปาเพ่ิมขึ้น จ านวนประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ ครัวเรือนทั่วประเทศ และมีแนวทาง
ปรับปรุงประสิทธิภาพให้น้ าประปามีคุณภาพมากขึ้น โดยมีแผนงานและกิจกรรมในการวางท่อ 
ขยายเขตจ าหน่ายน้ า ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้ า ปรับปรุงระบบน้ าประปา  
และอาคารผลิตน้ า และก่อสร้างปรับปรุงระบบขยายระบบประปา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์สูงสุด 
ของประชาชนให้สามารถได้รับบริการและมีน้ าประปาใชอ้ย่างทั่วถึง 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 



๑๕๙ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๓๕) ร่างมาตรา ๓๐ งบประมาณรายจ่าย     
                          ของหน่วยงานของรัฐสภา    มีการแก้ไข 
                    มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย 
และแสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้   
 (๓๕.๑) งบประมาณรายจ่ายของส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ในส่วนของ
รายการต่าง ๆ ได้แก่ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนกระบวนการด้านนิติบัญญัติ  
เงินนอกงบประมาณ เงินอุดหนุน ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง รายการผูกพันงบประมาณ ค่าก่อสร้างอาคารที่พัก
สวัสดิการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
วงเงินจ านวนทั้งสิ้นประมาณ ๙๙๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าร้อยเก้าสิบแปดล้านบาท) ซึ่งเป็นการได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณที่มากกว่างบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐหลายแห่งนั้น อาจมีปัญหา 
การด าเนินการผิดระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งตามระเบียบก าหนดให้การด าเนินการดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  
และผู้แทนส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ชี้แจงว่า กรณีมีมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้สามารถ 
ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวได้ โดยทางส านักงานจะด าเนินการขอยกเว้นการปฏิบัติตาม
ระเบียบในภายหลัง จึงสงสัยว่าหากคณะรัฐมนตรีไม่อนุมัติจะท าอย่างไร และกรณีค่าใช้จ่ายในการควบคุม
งานก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร วงเงินจ านวนทั้งสิ้นประมาณ ๒๙,๐๐๐,๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านบาท) นั้น ปรากฏว่า
ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ล่วงหน้า ทั้งที่ยังมิได้มีการเริ่ม
ด าเนินการส ารวจและออกแบบก่อสร้าง จึงเป็นการไม่ด าเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง  
 นอกจากนี้ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ
ห้ องปฏิ บั ติ งานของสมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร มี การจั ดสรรงบประมาณที่ ใกล้ เคี ยงกั น  
กับงบประมาณในเรื่องดังกล่าวของวุฒิสภาทั้งที่มีจ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่าสมาชิก
วุฒิสภาถึงร้อยละ ๕๐  

 (๓๕.๒) สมควรปรับลดงบประมาณของส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา เนื่องจาก
ไม่เห็นดว้ยกับโครงสร้าง หน้าที่และอ านาจ รวมถึงที่มาของวฒุิสภาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

 (๓๕.๓) หน่วยงานของรัฐสภามีปัญหาการเบิกงบประมาณในส่วนของ
ค่าอาหารในการประชุมคณะกรรมาธิการที่ซ้ าซ้อนกัน 

  (๓๕.๔) หน่วยงานของรัฐสภามีปัญหาระบบการปรับอากาศภายในอาคาร
รัฐสภาที่ต้องเปิดพร้อมกันทั้งอาคาร ซึ่งจะมีเพียงบางห้องเท่านั้นที่มีเครื่องปรับอากาศแยกออกไป  
ท าให้สิ้นเปลืองพลังงานและงบประมาณจนเกินสมควร    

คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังนี้ 
     (๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณางบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของรัฐสภา 

ซึ่งประกอบด้วยสถาบันพระปกเกล้า ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา และส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎร อย่างละเอียดรอบคอบ โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายค่าก่อสร้างอาคารที่ พัก 



๑๖๐ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

สวัสดิการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานครนั้น 
คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ให้ความส าคัญและพิจารณาถึงความจ าเป็นในการก่อสร้างอาคารที่พัก
สวัสดิการดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันอาคารที่พักสวัสดิการข้าราชการรัฐสภามีสภาพช ารุดทรุดโทรม 
และกรมธนารักษ์ได้พิจารณาจัดสรรที่ดินให้แก่รัฐสภา จ านวนประมาณ ๙ ไร่ ซึ่งสอดคล้องกับ 
ความจ าเป็นในการก่อสร้างอาคารที่พักสวัสดิการ เพ่ือเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
ให้แก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่มีภารกิจในการปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมือนข้าราชการพลเรือนทั่วไป  
ที่ส่วนใหญ่ต้องอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในห้องประชุมรัฐสภาจนถึงเวลาเลิกการประชุม การเดินทางมีความ
ยากล าบากจึงควรมีที่พักสวัสดิการเพ่ือสนับสนุนภารกิจและเป็นขวัญก าลังใจให้แก่ข้าราชการรัฐสภา
สามัญ 

     (๒) การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรในการเป็น SMART Parliament เนื่องจากส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ได้พัฒนาระบบงานด้านนิติบัญญัติ เช่น โครงการมีกลไกช่วยเหลือประชาชนในการจัดท าและเสนอ
ร่างกฎหมาย โดยก าหนดตัวชี้วัดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีการจัดท าและเสนอร่างกฎหมาย 
ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-initiative) และมีการรวบรวมจัดเก็บข้อหารือ กระทู้ถาม 
ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวงงานนิติบัญญัติทั้งหมดไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
                     (๓) ในเรื่องของการเบิกจ่ายค่าอาหาร และการประหยัดพลังงานนั้น ทางคณะกรรมาธิการ 
วิสามัญได้ประมวลไว้เป็นข้อสังเกตท้ายรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญเรียบร้อยแล้ว โดยเสนอ
ให้จัดท าโครงการประหยัดพลังงานเพ่ือลดการใช้ ไฟฟ้า และควรปรับปรุงสัญญาณเตือนภัย 
ให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนลดการเบิกค่าอาหารว่างที่ซ้ าซ้อนในการประชุมรัฐสภาและการประชุม
คณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

(๓๖) ร่างมาตรา ๓๑ งบประมาณรายจ่าย     
                          ของหน่วยงานของศาล    มีการแก้ไข 
                    มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย 
และแสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้   
                    งบประมาณรายจ่ายของศาลรัฐธรรมนูญ ตามแผนงานพ้ืนฐานการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ก าหนดผลสัมฤทธิ์ให้ประชาชนได้รับการอ านวยความ
ยุติธรรมโดยสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรมและปราศจากการเลือกปฏิบัตินั้น ตรงกันข้าม 
กับความเป็นจริง นอกจากนี้ งบประมาณส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศมีความผิดปกติ  
ในหลายประการ เช่น การตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเครื่องรบกวนสัญญาณ จ านวนเครื่องละ
ประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาท) สูงกว่าราคามาตรฐาน เป็นจ านวนประมาณ 
๓,๔๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนบาท) ซึ่งไม่มีการชี้แจง ส าหรับโครงการระบบฐานข้อมูล 
และบริการศาลรัฐธรรมนูญอัจฉริยะก็ไม่สามารถใช้ได้อย่างแท้จริง กล่าวคือ ไม่สามารถสืบค้นข้อมูล 



๑๖๑ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

ที่ต้องการได้ รวมถึงการตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อรถประจ าต าแหน่งประธานศาลรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งมีจ านวนสูงถึงประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาท) เห็นว่าไม่มีความจ าเป็นเนื่องจาก 
รถประจ าต าแหน่งที่มีการจัดซื้อในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น ยังคงอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี 

คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังนี้ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญขอยืนยันการปรับลดงบประมาณตามที่คณะกรรมาธิการ

วิสามัญได้มีการแก้ไข 
มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

(๓๗) ร่างมาตรา ๓๒ งบประมาณรายจ่าย     
                          ของหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ  มีการแก้ไข 
                    มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย 
และแสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 

 (๓๗.๑) งบประมาณของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในแผนยุทธศาสตร์ 
พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้น  
มีข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงไม่มีการตั้งงบประมาณส าหรับการจัดการเลือกตั้ง โดยได้รับทราบว่าจะมีการใช ้
งบกลางท าให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถตรวจสอบงบประมาณดังกล่าวได้ นอกจากนี้  
เห็นว่าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่สามารถด าเนินการให้ประสบผลส าเร็จตามตัวชี้วัด 
ที่ก าหนดว่าสามารถเสริมสร้างพลังร่วมในการขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่วิถีการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขบนพ้ืนฐานของสังคมอุดมปัญญาได้ นอกจากนี้ 
ยังเห็นว่าส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่สามารถสนับสนุนกระบวนการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพ  
ให้บริสุทธิ์ยุติธรรมได้ เนื่องจากมีการคัดเลือกกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งโดยการใช้งบประมาณ
และข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้มีกลุ่มบุคคลที่แสวงหาผลประโยชน์ 
ทางการเมืองสามารถเข้ามาแทรกแซงกระบวนการดังกล่าวได้  จึงควรให้ผู้ที่อยู่ในส่วนกลาง 
ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการประจ าหน่วยเลือกตั้งด้วย เพ่ือให้ประชาชนที่มีความเป็นกลางสามารถ  
เข้ามามีส่วนร่วมโดยปราศจากการครอบง าทางการเมืองอย่างแท้จริง 

 (๓๗.๒) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) มีการปฏิบัติงานท่ีล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพ ท าให้คดีขาดอายุความ รวมทั้ง 
เว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีการเข้าถึงได้ยาก 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

(๓๘) ร่างมาตรา ๓๓ งบประมาณรายจ่าย     
                          ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    มีการแก้ไข 
                    มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย 
และแสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 



๑๖๒ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 (๓๘.๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
ไม่สอดคล้องกับภารกิจที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก 

 (๓๘.๒) กรณีมีการกระจายอ านาจไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง  
ร้อยละ ๒๘ ถึงร้อยละ ๓๐ เท่านั้น ซึ่งถือว่าต่ ากว่าเป้าหมาย จึงเห็นควรให้มีการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น เพราะการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะท าให้สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น 

 (๓๘.๓) เนื่องจากผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้ง 
โดยประชาชนในท้องที่จึงท าให้เข้าใจบริบทต่าง ๆ ภายในแต่ละพ้ืนที่ได้ดี และสามารถด าเนินการ
ผลักดันนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่ได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี หากผู้บริหารท้องถิ่น 
ที่ด ารงต าแหน่งครบวาระแล้วไม่สามารถด าเนินการตามนโยบายที่ให้ไว้ก็จะไม่ได้รับการเลือกเข้ามา
ด ารงต าแหน่งดังกล่าวอีก 

 (๓๘.๔) กรุงเทพมหานครมีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายที่ไม่สอดคล้องกับ 
สภาพปัญหาของประชาชน กล่าวคือ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการจราจร ปัญหาหนี้สิน ปัญหาความยากจน 
โดยเฉพาะปัญหาส าคัญที่ยังคงไม่ได้รับการแก้ไขซึ่งมีมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่ ปัญหาน้ าท่วมขัง 
แม้จะมีการจัดสรรงบประมาณจ านวนมากให้แก่โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ าหลายแห่ง  
แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีการเพ่ิมจ านวนประชากร อาคาร บ้านเรือน 
ร้านค้า อย่างรวดเร็ว แต่ขนาดท่อที่เป็นท่อแขนงยังมีขนาดคงเดิมโดยมีขนาดประมาณ ๓๐ ถึง ๖๐ 
เซนติเมตรเท่านั้น ไม่สอดคล้องกับปริมาณน้ าจ านวนมาก ประกอบกับไม่ได้มีการขุดลอกคูคลอง 
ต่าง ๆ เป็นระยะเวลานาน กรุงเทพมหานครจึงควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาในเรื่องของ
ระบบการระบายน้ าก่อนเป็นล าดับแรก อีกทั้งมีข้อสังเกตในประเด็นของการที่คณะกรรมาธิการ
วิสามัญได้ปรับลดงบประมาณในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดบริการสาธารณะ เงินนอกงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
เงินนอกงบประมาณ โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ ๒ 
ก่ อสร้ า ง สะพานข้ ามแม่ น้ า เ จ้ าพระยารวมทา งขึ้ น - ล ง  ๑  แห่ ง  งบประมาณที่ ตั้ ง ไ ว้ 
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวนประมาณ ๘๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบสี่ล้านบาท) ซึ่งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญได้ขอปรับลดทั้งหมด โดยเหตุที่ไม่ด าเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าวในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
เนื่องจากอ้างว่าการสร้างสะพานจะเป็นการบดบังทัศนียภาพของอาคารสัปปายะสภาสถาน 
ทั้ง ๆ ที่ ควรจะพิจารณาถึงความจ าเป็นในการสัญจรเพ่ือประโยชน์ของประชาชน 

คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังนี้ 
(๑) คณะกรรมาธิการวิสามัญได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่องค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  
และเมืองพัทยา องค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง รวมจ านวนทั้งสิ้น ๑๙๕ แห่ง 
 
 



๑๖๓ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

เป็นจ านวนเงินประมาณ ๘๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นหกพันล้านบาท) ซึ่งคณะกรรมาธกิาร
วิสามัญได้ให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่าง ๆ ตามกรอบการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) ส าหรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่กรุงเทพมหานครนั้น ได้พิจารณา
ถึงโครงการต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนใหม่  
และพิจารณาถึงโครงการที่มีความพร้อมที่สามารถด าเนนิการได้อย่างแท้จรงิและจะต้องไมม่ีผู้คัดคา้น 

(๓) ส าหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริ เวณแยกเกียกกาย  
ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยารวมทางขึ้น-ลง ๑ แห่ง งบประมาณที่ตั้งไว้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
จ านวนประมาณ ๘๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดสิบสี่ล้านบาท) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญได้ขอปรับลด 
ทั้งหมด เนื่องจากเป็นโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ เพราะมีประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ประชาชนที่ ได้ รั บผลกระทบจากการก่อสร้ าง และส านั กงานเลขาธิ การสภาผู้ แทนราษฎร 
ได้ท าหนังสือคัดค้าน ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีข้อสังเกตท้ายรายงานของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ โดยเสนอให้ควรเร่งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือทบทวนและหาข้อยุติของโครงการ
ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายให้มีความพร้อมและไม่มีความขัดแย้งกัน
กับทุกฝ่ายก่อนเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการต่อไป 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

(๓๙) ร่างมาตรา ๓๔ งบประมาณรายจ่าย     
                          ของหน่วยงานอื่นของรัฐ     ไม่มีการแก้ไข 
                    มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย 
และแสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 

 (๓๙.๑) กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานอื่นของรัฐ ได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า และส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ นั้น เห็นว่า
ส านักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า แต่เดิมเป็นหน่วยงานของรัฐสังกัดกรมการค้าภายใน 
กระทรวงพาณิชย์ จึงเห็นว่าการที่ได้จัดให้องค์กรดังกล่าวเป็นหน่วยงานอื่นของรัฐ แต่ด าเนินภารกิจ
ตามนโยบายของรัฐนั้น เป็นการเพิ่มหน่วยงานขึ้นมาโดยไม่จ าเป็นหรือไม่ อย่างไร 

 (๓๙.๒) ส าหรับส านักงานสภาเกษตรกรแห่งชาตินั้น มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า 
แผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรรมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ก าหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนา 
ความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจน 
ส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกร ด้านการวางแผนการผลิต ด าเนินการผลิต การแปรรูป และการตลาด 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตใหม่ การด าเนินการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม  
และสร้างเครือข่ายระดับหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอนั้น กรณีจึงมีข้อสังเกตว่า ในการให้ค าแนะน า 
 



๑๖๔ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

แก่องค์กรเกษตรกรนั้น ได้มีการน าไปปฏิบัติจริงหรือไม่ อย่างไร อีกทั้งเห็นว่าหน่วยงานดังกล่าว  
ควรอยู่ในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงจะมีความเหมาะสม 

มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับร่ างพระราชบัญญัติ เดิม 
ท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญไม่มีการแก้ไข 

(๔๐) ร่างมาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่าย     
                          ของสภากาชาดไทย     ไม่มีการแก้ไข 
                    มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ทั้งนี้  
กรรมาธิการที่สงวนความเห็นและผู้แปรญัตติที่สงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 

(๔๑) ร่างมาตรา ๓๖ งบประมาณรายจ่าย     
                         ของส่วนราชการในพระองค์    ไม่มีการแก้ไข 
                   มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  

มติ  ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับ ร่ างพระราชบัญญัติ เดิม 
ท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญไม่มีการแก้ไข 

(๔๒) หมวด ๔ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ   ไม่มีการแก้ไข 
ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

(๔๓) ร่างมาตรา ๓๗ งบประมาณรายจ่าย     
                        ส าหรับแผนงานบูรณาการ    มีการแก้ไข 
                    มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย 
และแสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 
  (๔๓.๑) กรณีมีความเห็นว่า แผนงานบูรณการควรเป็นการวางแผนด าเนินการ
ร่วมกันตั้งแต่ ๒ หน่วยงานขึ้นไป แต่เมื่อพิจารณาแล้วปรากฏว่า เป็นการตั้งงบประมาณเพ่ือขอรับ
งบประมาณเข้าสู่หน่วยงานของตนเท่านั้น ไม่มีการบูรณาการร่วมกันแต่อย่างใด จึงควรปรับลดงบประมาณ 
ทั้งในส่วนของแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนงานบูรณาการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ซึ่งมีการ
จัดสรรไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหลายหน่วยงานท่ีมีภารกิจที่ซ้ าซ้อนกัน 
  (๔๓.๒) ในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต่อไป  
ควรให้ส านักงบประมาณชี้แจงด้วยว่า ได้มีการประชุมระหว่างหน่วยงานหรือไม่ เพ่ือให้เกิด  
ความชัดเจนในการด าเนินการแบบบูรณาการ และมีการพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
  (๔๓.๓) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนบูรณาการเป็นการช่วงชิง
งบประมาณระหว่างผู้บริหารองค์กร มีการจัดสรรงบประมาณแบบกระจุกตัว ไม่ได้สะท้อนถึง 
ความจ าเป็นในการได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่อย่างใด 



๑๖๕ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

  (๔๓.๔) งบประมาณรายจ่ายตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อ้างกลุ่มเป้าหมาย โดยให้ความส าคัญเป็นล าดับแรกกับพ้ืนที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย จังหวัดปัตตาน ีจังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาสนัน้ เป็นการจัดสรร
งบประมาณอย่างไร้ทิศทาง ไม่มีหน่วยงานควบคุม มีการก าหนดตัวชี้วัด คือ จ านวนเหตุรุนแรงลดลง 
จ านวนร้อยละ ๖๐ โดยเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยไม่มีการเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ แต่อย่างใด ประกอบกับปัจจุบันยังมีสถานการณ์ความรุนแรงในพ้ืนที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 
 (๔๓.๕) การจัดสรรงบประมาณไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
และปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน ไม่ได้รับการแก้ไข จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสรร
งบประมาณโดยค านึงถึงปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่อย่างแท้จริง 

คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังนี้ 
(๑) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ จ านวน ๑๑ แผนงาน 

ได้แก่ แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ แผนงาน 
บูรณาการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด แผนงานบูรณาการพัฒนา
ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก แผนงาน 
บูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล และแผนงาน 
บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เป็นการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจ เพ่ือไม่ใ ห้ 
มีการกระจุกตัวของงบประมาณ 

(๒) ส าหรับแผนบูรณาการที่มีความซ้ าซ้อนกันนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเป็นพิเศษ โดยมีการสอบถามหน่วยรับงบประมาณถึง 
ความสอดคล้องกับงานในภารกิจต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้   

(๓) คณะกรรมาธิการวิสามัญได้มีข้อสังเกตท้ายรายงานของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญ โดยเสนอให้ควรทบทวนการด าเนินงานของแผนงานบูรณาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานอย่างเปน็รูปธรรม โดยในแต่ละแผนงานควรมกีรอบระยะเวลาและตัวชี้วัดความส าเรจ็
ที่ชัดเจน รวมทั้งควรมีการลงโทษหน่วยงานผู้รับผิดชอบหรือผู้มีอ านาจก ากับแผนงานบูรณาการ  
หากแผนงานบูรณาการนั้น ๆ ไม่บรรลุเป้าหมายหรือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่ ากว่าที่ก าหนดไว้ 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

(๔๔) หมวด ๕ งบประมาณรายจ่ายบุคลากร   ไม่มีการแก้ไข 
ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
 



๑๖๖ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๔๕) ร่างมาตรา ๓๘ งบประมาณรายจ่าย     
                          ส าหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ    มีการแก้ไข 
                    มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย 
และแสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 
  (๔๕.๑) งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่าย จ านวนประมาณ ๗๖๘,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่น 
แปดพันล้านบาท) นอกจากนี้ มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในการด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ
ของบุคลากร ไว้ที่งบประมาณรายจ่ายงบกลางอีกเป็นจ านวนมาก แต่เมื่อมีการตรวจสอบพบว่า 
มีการด าเนินการที่ส่อไปในทางทุจริต โดยมีการน างบประมาณในส่วนนี้ไปใช้จ่ายในรูปแบบอื่น 
  (๔๕.๒) มีข้อสังเกตว่างบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบุคลการภาครัฐ
ของกระทรวงกลาโหมไม่มีการปรับลดงบประมาณแต่อย่างใด ในขณะที่มีการปรับลดงบประมาณ
รายจ่ายส าหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐของกระทรวงสาธารณสุข  

คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังนี้ 
(๑) การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ มีที่มาจาก 

การที่หน่วยรับงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบบุคลากรไม่เพียงพอ 
และไม่สามารถขอจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมได้ การแยกมาบัญญัติเป็นอีกมาตราหนึ่งนั้น 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ือความคุ้มค่าทางการเงิน ซึ่งหากหน่วยรับงบประมาณใดมีงบประมาณ 
ไม่เพียงพอก็สามารถน างบประมาณในส่วนนี้ไปใช้ได้ 

(๒) ส าหรับการปรับลดงบประมาณในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขนั้น เนื่องจาก
กรณีมีการถ่ายโอนภารกิจในส่วนของสถานีอนามัยไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญขอยืนยันว่าในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบุคลากร
ภาครัฐนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญได้สอบถามผู้เกี่ยวข้องและส านักงบประมาณแล้ว การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายในส่วนนี้มีความเหมาะสมแล้ว  

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

(๔๖) หมวด ๖ งบประมาณรายจ่าย 
                 ส าหรับทุนหมุนเวียน    ไม่มีการแก้ไข 

ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

(๔๗) ร่างมาตรา ๓๙ งบประมาณรายจ่าย     
                           ส าหรับทุนหมุนเวียน    มีการแก้ไข 
                    มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติได้อภิปราย 
และแสดงเหตุผลที่จ าเป็นต้องขอปรับลดงบประมาณที่ตั้งไว้ในรายการ ดังนี้ 
 



๑๖๗ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 (๔๗.๑) งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียนที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส าหรับกองทุนส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีการก าหนดตัวชี้วัดไม่เพียงพอแตก่ลับไดร้ับการจัดสรรงบประมาณ
เป็นจ านวนมากถึงจ านวนประมาณ ๑๗,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านบาท) 

 (๔๗.๒) กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติในบางพ้ืนที่ไม่สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากชุมชนยังไม่มีความพร้อมเพียงพอ ทั้งนี้ ส านักงานกองทุนหมูบ่า้น 
และชุมชนเมืองแห่งชาติไม่มีรายงานผลการด าเนินการส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติตามที่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณ และไม่มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการด าเนินการ
ของกองทุนหมู่บ้านที่ประสบความความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ แสดงให้เห็นถึงการก ากับดูแล 
ที่ไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลและส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 

 (๔๗.๓) กรมชลประทานได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนมาก  
ทั้งงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และงบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน  
แต่การบริหารจัดการน้ าและการจัดสรรน้ าให้แก่เกษตรกรยังคงไม่มีประสิทธิภาพ แม้จะมีการจัดตั้ง
กองทุนจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ภายในกรมชลประทาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แต่ปัจจุบันกองทุน
ดังกล่าวมีผู้ร่วมโครงการไม่ถึง ๒,๐๐๐ ราย เนื่องจากการด าเนินโครงการดังกล่าวเป็นการผลักภาระ
ให้แก่ประชาชน โดยความสมัครใจเข้าเป็นลูกหนี้เพ่ือที่จะได้รับการพัฒนาระบบชลประทานในพ้ืนที่
ของตนเอง ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่างบประมาณที่กรมชลประทานได้รับเป็นจ านวนมากไม่สอดคล้องกับ
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 (๔๗.๔) กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาได้น างบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
ไปใช้เพ่ือสนับสนุนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (หรือโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี) แต่ไม่ได้ใช้งบประมาณเพ่ือสนับสนุนนักเรียน 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาแต่อย่างใด จะเห็นได้ว่า เป็นการจัดสรรงบประมาณ 
ที่มีความซ้ าซ้อนกัน ดังนั้น กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาจึงควรน างบประมาณ 
ไปใช้เพ่ือสนับสนุนนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

คณะกรรมาธิการวิสามัญได้ตอบชี้แจง ดังนี้ 
งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของ 

หน่วยรับประมาณ เป็นจ านวนประมาณ ๒๐๖,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหกพันล้านบาท) 
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาปรับลดงบประมาณในบางรายการ และปรับเพิ่มงบประมาณ
ให้แก่กองทุนจ านวน ๓๐ กองทุน ซึ่ ง เป็นกองทุนที่ เกี่ยวข้องกับเกษตรกร และกองทุน 
ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  คือ กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
โดยปรับเพิ่มงบประมาณให้แก่กองทุนนี้จ านวน ๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าร้อยล้านบาท)  

ท้ังนี้ คณะกรรมาธิการวิสามัญขอยืนยันตามที่ได้พิจารณาปรับเพ่ิมงบประมาณ  
เพราะเห็นว่ามีความเหมาะสมแล้ว 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 



๑๖๘ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๔๘) หมวด ๗ งบประมาณรายจ่าย 
                 เพ่ือการช าระหน้ีภาครัฐ     ไม่มีการแก้ไข 

ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 

(๔๙) ร่างมาตรา ๔๐ งบประมาณรายจ่าย     
                          ส าหรับแผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ   ไม่มีการแก้ไข 
                    มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ทั้งนี้  
กรรมาธิการที่สงวนความเห็นและผู้แปรญัตติที่สงวนค าแปรญัตติ ไม่ติดใจ 

มติ  ที่ ประชุมสภาผู้ แทนราษฎรเห็นชอบด้ วยกับร่ างพระราชบัญญัติ เดิ ม 
ท่ีคณะกรรมาธิการวิสามัญไม่มีการแก้ไข 

จากนั้น ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาทั้งร่างเป็นการสรุปอีกครั้งหนึ่ง 
ตามข้อบั งคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๓๒๒๑ โดยไม่มีสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรขอแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยค า จึงเป็นอันจบการพิจารณา ในวาระที่สอง ต่อจากนั้น  
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาต่อไปในวาระที่สาม 

 
๓. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สาม 

  มติ   ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สาม เห็นชอบด้วยกับ 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๕๘ เสียง ไม่เห็นชอบ ๑๘๐ เสียง 
งดออกเสียง ๓ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๑ เสียง 
  อนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีข้อสังเกตในรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
เล่มท่ี ๑ หน้า ๒๓๒ ถึงหน้า ๔๐๙๒๒ และที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบด้วยแล้ว 
  จากนั้น สภาผู้แทนราษฎรได้ส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
 

 
 

                                                 

๒๑ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ๒๒ รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ สภาผู้แทนราษฎร เล่มที่ ๑ 
 
 



๑๖๙ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

     ๕. รายงานของคณะกรรมาธิ การวิ สามัญพิจารณาร่ างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สภาผู้แทนราษฎร  
ซึ่งบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๗  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

https://pis.parliament.go.th/PARWeb/doc/meeting-
agenda/MeetingAgendaDetailForQRCode?meetingId=nO_mBy6DOK6onXRwiy8 
 
     ๖. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๗  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธท่ี ๑๗ และวันพฤหัสบดีที่ ๑๘  
สิงหาคม ๒๕๖๕  
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=10409&mid=4416 
 
     ๗. บนัทึกการประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๘  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดท่ีี ๑๘ ถึงวันเสาร์ที ่๒๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๕  
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=10412&mid=4417 
 
     ๘. บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๙  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕  
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=10413&mid=4418 
 
 

     ๙. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
เป็นพิเศษ วันพุธท่ี ๑๗ และวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=10410&mid=4416 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗๐ 

ร่างพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

     ๑๐. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที ่๑๘ (สมัยสามญัประจ าปคีรั้งทีห่นึง่)  
เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที ่๑๘ ถงึวนัเสารท์ี่ ๒๐ สงิหาคม ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=10411&mid=4417 
 
     ๑๑. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๔ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
เป็นพิเศษ วันอังคารท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=10413&mid=4418 
 
     ๑๒. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว)  
https://pis.parliament.go.th/PARFileDownloadProxy/download?s=oXRH
H9D0g5zr8WcMAbv9lJjTLuqQX7uvtjYFppd-4BA8AST5gulYqpuZJ4Yds 
4QMo4nRNAVanVHK6b7aWhWiw6hJW45AYXipHrfPGt50iy_U5q1OJ53SNk
7r9L-aK-sjKXylsRx4AOwuNMc4ccR0Ok_rZv0rvhXq8k=&ref=1710742&n=1 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 












































































































































