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คํานํา 
 

  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องตนของรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอโดย คณะรัฐมนตรี ตอประธานสภาผูแทนราษฎร เมื่อวันที่ 
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และไดเขาสูการพิจารณาของที่ประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๔ 
ครั้ง ท่ี ๔ (สมัยสามัญประจําปครั้ง ท่ีหนึ่ง) เปนพิเศษ วันอังคารท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
ถึงวันพฤหัสบดีท่ี ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
  เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องตนของรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ จัดทําขึ้น 
เ พ่ือเปนขอมูลสําหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในเบื้องตน ท้ังนี้  กอนท่ี 
สภาผูแทนราษฎรจะลงมติเห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และเสนอใหวุฒิสภาพิจารณาตอไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
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รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

รางพระราชบัญญัต ิ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 
 

ประเด็นสําคัญจากการอภิปรายของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรในวาระท่ีหน่ึง ขั้นรับหลักการ0

๑ 

 ๑. เหตุผลท่ีจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

๑.๑ การเสนอรางพระราชบัญญัติโดยนายกรัฐมนตร ี
พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดเสนอรางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตอท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎร  
สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
มีหลักการและเหตุผล ดังนี ้

หลักการ  

ตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เปนจํานวนไมเกิน 
๓,๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

เหตุผล  

เ พ่ือใหหนวยรับงบประมาณไดมีกรอบวงเงินงบประมาณสําหรับใชจาย 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
เปนการดําเนินงานตอเนื่องจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใชงบประมาณเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการขับเคล่ือนประเทศตามแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใต 
ยุทธศาสตรชาติและแผนยอย รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๓ รางนโยบาย
และแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และนโยบาย
รัฐบาล ใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวอยางเปนรูปธรรม เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชนสูงสุด 
ตอประชาชน โดยไดดําเนินการใหสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ รวมท้ังสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

 

                                                 
 ๑ สามารถสืบคนเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา บันทึกการประชุมในวาระท่ีหน่ึง  
ข้ันรับหลักการ และบันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสภาผูแทนราษฎร ไดจากเว็บไซตหอสมุดรัฐสภา สํานักวิชาการ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร https://library.parliament.go.th หรือสแกนขอมูลผาน QR CODE หมายเลข ๑ ถึง 
๔ ในหนาท่ี ๘๔ 

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


๒ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

สําหรับภาวะเศรษฐกิจท่ัวไปซึ่งสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ไดรายงาน ณ วันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เศรษฐกิจไทยในป พ.ศ. ๒๕๖๕ คาดวา  
จะขยายตัวในชวงรอยละ ๓.๕ ถึงรอยละ ๔.๕ โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการฟนตัวของอุปสงค
ภายในประเทศจากการผอนคลายลงของผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ การปรับตัวดีขึ้นของภาคการทองเท่ียวภายใตมาตรการเปดรับนักทองเท่ียวตางชาติ  
และการสงออกสินคาท่ีขยายตัวอยูในเกณฑดีตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก แตยังมีขอจํากัด 
และปจจัยเส่ียงท่ีอาจสงผลตอการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยในป พ.ศ. ๒๕๖๕ ไดแก ผลกระทบ 
ของสถานการณความขัดแยงทางภูมิรัฐศาสตร เงื่อนไขดานฐานะการเงินของภาคครัวเรือน 
และภาคธุรกิจ การกลายพันธุและการระบาดของเชื้อไวรัส และความผันผวนของระบบเศรษฐกิจ
และการเงินโลก โดยคาดวาอัตราเงินเฟอจะอยูในชวงรอยละ ๑.๕ ถึง รอยละ ๒.๕ ทั้งนี้   
ภาวะเศรษฐกิจไทย ไตรมาสแรกของป พ.ศ. ๒๕๖๕ และแนวโนมป พ.ศ. ๒๕๖๕ อัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ป พ.ศ. ๒๕๖๕ อยูในชวง 
รอยละ ๒.๕ ถึง รอยละ ๓.๕ และอัตราเงินเฟออยูในชวงรอยละ ๔.๒ ถึงรอยละ ๕.๒ สวนเศรษฐกิจไทย
ในป พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดวา จะขยายตัวในชวงรอยละ ๓.๒ ถึงรอยละ ๔.๒ โดยมีปจจัยสนับสนุน 
จากการฟนตัวอยางตอเนื่องของอุปสงคภายในประเทศ การขยายตัวของภาคการทองเที่ยวที่คาดวา
จะมีแนวโนมกลับมาฟนตัวชัดเจนมากขึ้น การสงออกสินคามีแนวโนมขยายตัวในเกณฑดี โดยคาดวา
อัตราเงินเฟอจะอยูในชวงรอยละ ๐.๕ ถึงรอยละ ๑.๕ 

ภายใตสภาวการณทางเศรษฐกิจดังกลาว จึงมีความจําเปนตองดําเนินนโยบาย 
การคลังแบบขยายตัวผานการจัดทํางบประมาณขาดดุล เพ่ือสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ 
ใหเปนไปอยางตอเนื่อง โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คาดวา รายไดจะฟนตัวอยางคอยเปนคอยไป
ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจภายหลังสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ 
เริ่มคล่ีคลาย โดยประมาณการวาจะจัดเก็บรายไดจากภาษีอากร การขายส่ิงของและบริการ  
รัฐพาณิชย และรายไดอื่น รวมสุทธิจํานวนประมาณ  ๒,๖๑๔,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลาน 
หกแสนหนึ่งหมื่นส่ีพันหนึ่งรอยลานบาท) เพ่ิมขึ้นรอยละ ๔.๑ จากปกอน และหักการจัดสรร
ภาษีมูลคาเพ่ิมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอน 
การกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพ่ิมเติม จํานวนประมาณ 
๑๒๔,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นส่ีพันหนึ่งรอยลานบาท) คงเหลือเปนรายไดสุทธิ 
ท่ีสามารถนํามาจัดสรรเปนรายจายของรัฐบาล จํานวนประมาณ ๒,๔๙๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(สองลานส่ีแสนเกาหมื่นลานบาท) ทั้งนี้ การดําเนินนโยบายการคลังในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
จึงเปนการดําเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุล โดยกําหนดรายไดสุทธิ จํานวนประมาณ 
๒,๔๙๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานส่ีแสนเกาหมื่นลานบาท) และเงินกูเพ่ือชดเชยการขาดดุล
งบประมาณ จํานวนประมาณ ๖๙๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนเกาหมื่นหาพันลานบาท)  
รวมเปนรายรับ จํานวนประมาณ ๓,๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามลานหนึ่งแสนแปดหมื่น 
หาพันลานบาท) เทากับวงเงินงบประมาณรายจาย 



๓ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

ทั้งนี้ รัฐบาลจะบริหารเงินคงคลังใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมกับฐานะการคลัง  
โดยบริหารรายรับและรายจายของรัฐบาลใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด สวนหนี้สาธารณะ
คงคาง ณ วันท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ มีจํานวนประมาณ ๙,๙๕๑,๙๖๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (เกาลาน 
เกาแสนหาหมื่นหนึ่งพันเการอยหกสิบสองลานเจ็ดแสนบาท) คิดเปนรอยละ ๖๐.๖ ของผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ ซึ่งอยูภายใตกรอบการบริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายวาดวยวินัยการเงิน 
การคลังของรฐัท่ีกําหนดไวที่รอยละ ๗๐ 

สําหรับฐานะและนโยบายการเงินนั้น รัฐบาลดําเนินนโยบายการเงินในชวงท่ีผาน
มายังคงผอนคลายเพ่ือสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยใหมีความตอเนื่อง อัตราเงินเฟอท่ัวไป 
ในป พ.ศ. ๒๕๖๕ มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นเกินกรอบเปาหมายจากราคาพลังงานและราคาอาหาร 
ท่ีปรับสูงขึ้นมาก และจะปรับลดลงอยางคอยเปนคอยไปและกลับเขาสูกรอบเปาหมายในชวงตนป 
พ.ศ. ๒๕๖๖ จากราคาพลังงานและอาหารที่คาดวาจะไมปรับเพ่ิมสูงขึ้นตอเนื่องเชนในป พ.ศ. ๒๕๖๕ 
รวมท้ังปญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและสินคาโภคภัณฑโลกท่ีจะบรรเทาลง ในขณะท่ีแรงกดดัน 
เงินเฟอดานอุปสงคยังอยูในระดับต่ํา ท้ังนี้ คาดการณวาอัตราเงินเฟอในระยะยาวยังคงอยู 
ในกรอบเปาหมาย และระบบการเงินโดยรวมมีเสถียรภาพ ขณะท่ีฐานะการเงินของประเทศไทย 
ในปจจุบันอยูในเกณฑดี มูลคาเงินสํารองระหวางประเทศ ณ วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ มีจํานวน
ประมาณ ๒๓๓,๙๒๖,๗๕๐,๐๐๐ ดอลลารสหรัฐ (สองแสนสามหมื่นสามพันเการอยย่ีสิบหกลาน 
เจ็ดแสนหาหมื่นดอลลารสหรัฐ) หรือคิดเปนประมาณ ๓.๑๕ เทาของหนี้ตางประเทศระยะส้ัน  
ซึ่งถือวาอยูในระดับที่แข็งแกรง 

สวนนโยบายการจัดทํางบประมาณของรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น จัดทําขึ้นโดยมีเปาหมายใหประเทศไดรับการพัฒนาและฟนฟู 
จากผลกระทบของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรมนุษย ความมั่นคง และส่ิงแวดลอม โดยมุงเนนใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
มีการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพตลอดชวงชีวิต มีหลักประกันและความคุมครองทางเศรษฐกิจ
และสังคม กลุมเปราะบางและผูดอยโอกาส เชน ผูสูงวัย ผูพิการ และเด็ก ใหไดรับการดูแล 
และชวยเหลือจากสวัสดิการภาครัฐอยางท่ัวถึงและเปนธรรม เศรษฐกิจมีการเติบโตอยางตอเนื่อง 
และกระจายประโยชนสูประชาชนทุกกลุม โดยเฉพาะกลุมฐานรากใหมีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ 
สามารถยกระดับความเปนอยูท่ีดีขึ้น หลุดพนจากปญหาความยากจน และสามารถพ่ึงพาตนเองได 
เพ่ือลดภาระทางการคลังและสนับสนุนใหเศรษฐกิจในภาพรวมมีความเขมแข็งและเติบโต 
อยางมีเสถียรภาพ 

สําหรับการจัดทํารางพระราชบัญญัติฉบับน้ี รัฐบาลไดดําเนินการใหเปนไป 
ตามกรอบของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และสอดคลองกับภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบัน โดยไดกําหนดแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๖ ท่ีสําคัญ ดังน้ี  



๔ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

(๑) ดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
และแผนยอย รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๓ รางนโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายของรัฐบาล 
เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง การนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยมุงใหความสําคัญกับประเด็นการพัฒนา 
ที่ตองเรงดําเนินการ เพ่ือใหบรรลุ ๑๓ หมุดหมายตามรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ ๑๓ และโครงการสําคัญประจําป พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่สงผลตอการบรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรชาติ
และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ จํานวน ๔๐๖ โครงการ ท่ีคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบ  

(๒) ใหความสําคัญกับการขับเคล่ือนการแกไขปญหาความยากจนแบบพุงเปา  
โดยใชงบประมาณของหนวยรับงบประมาณท้ังในสวนของแผนงานยุทธศาสตร แผนงานพ้ืนฐาน 
และแผนงานบูรณาการ โดยมีเปาหมายเพ่ือแกไขปญหาความยากจนใหเกิดผลสําเร็จได 
อยางเปนรูปธรรม และการขับเคล่ือนเศรษฐกิจหมุนเวียนและลดการปลอยกาซเรือนกระจก  
รวมท้ังใหความสําคัญกับการมีสวนรวมและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี การจัดสวัสดิการ 
ท่ีจําเปนสําหรับประชาชนทุกกลุม ตลอดจนมีการกระจายงบประมาณอยางเปนธรรม ไมซ้ําซอน 
และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดตอประชาชน   

(๓) สงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ิมศักยภาพ 
การถายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะ ลดความเหล่ือมลํ้า รวมท้ังการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การจัดเก็บรายไดและประสิทธิผล การใชจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(๔) จัดทํางบประมาณใหครอบคลุมทุกแหลงเงิน โดยใหหนวยรับงบประมาณ
พิจารณานาํเงนินอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือมาใชดําเนินภารกิจของหนวยรับงบประมาณ
เปนลําดับแรก รวมท้ังตองพิจารณาแหลงเงินอื่นในการดําเนินโครงการลงทุน เพ่ือเปนการลดภาระ
งบประมาณ และทําใหการใชทรพัยากรของประเทศเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

(๕) ดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ 

ทั้งนี้  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีวงเงินงบประมาณจํานวน ๓,๑๘๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามลาน
หนึ่งแสนแปดหมื่นหาพันลานบาท) จําแนกเปนรายจายประจํา จํานวน ๒,๓๙๖,๙๔๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(สองลานสามแสนเกาหมื่นหกพันเการอยส่ีสิบสองลานสองแสนบาท) คิดเปนรอยละ ๗๕.๒๖ 
รายจายลงทุน จํานวน ๖๙๕,๐๗๗,๔๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนเกาหมื่นหาพันเจ็ดสิบเจ็ดลาน 
ส่ีแสนบาท) คิดเปนรอยละ ๒๑.๘๒ และรายจายชําระคืนตนเงินกู จํานวน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งแสนลานบาท) คิดเปนรอยละ ๓.๑๔ ทั้งนี้ รายจายชําระคืนตนเงินกูเปนรายจายลงทุน 
 
 



๕ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

กรณีการกูเพ่ือการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จํานวนประมาณ ๗,๐๑๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดพัน 
สิบเกาลานหกแสนบาท) ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวอยูภายในกรอบวินัยการเงินการคลัง  
โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

(๑) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จําแนกตามกลุม
งบประมาณรายจาย ประกอบดวย  

(๑.๑) งบประมาณรายจายงบกลาง จํานวน ๕๙๐,๔๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หาแสนเกาหมื่นส่ีรอยเจ็ดสิบลานบาท) คิดเปนรอยละ ๑๘.๖ ของวงเงินงบประมาณ  

(๑.๒) งบประมาณรายจายของหนวยรับงบประมาณ จํานวนประมาณ 
๑,๐๙๐,๓๒๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานเกาหมื่นสามรอยย่ีสิบเกาลานหกแสนบาท) คิดเปน 
รอยละ ๓๔.๒ ของวงเงินงบประมาณ  

(๑.๓) งบประมาณรายจายบูรณาการ จํานวน ๒๑๘,๔๗๗,๗๐๐,๐๐๐ บาท 
(สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันส่ีรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานเจ็ดแสนบาท) คิดเปนรอยละ ๖.๙ ของวงเงิน
งบประมาณ จํานวน ๑๑ เรื่อง ดังนี้ 

 ๑) ขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  
 ๒) พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
 ๓) ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๔) เตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย  
 ๕) บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
 ๖) ปองกัน ปราบปราม และบําบัดรกัษาผูตดิยาเสพติด  
 ๗) พัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส  
 ๘) พัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
 ๙) พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต  
 ๑๐) รัฐบาลดิจิทัล  
 ๑๑) สรางรายไดจากการทองเที่ยว  

(๑.๔) งบประมาณรายจายบุคลากร จํานวน ๗๗๒,๑๑๙,๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งรอยสิบเกาลานหนึ่งแสนบาท) คิดเปนรอยละ ๒๔.๒ ของวงเงิน
งบประมาณ 

( ๑ . ๕ )  ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย สํ า ห รั บ ทุ น ห มุ น เ วี ย น  จํ า น ว น 
๒๐๖,๙๘๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหกพันเการอยแปดสิบหาลานหกแสนบาท) คิดเปนรอยละ 
๖.๕ ของวงเงินงบประมาณ 

(๑ .๖ )  งบประมาณรายจ า ย เ พ่ือกา รชํ า ร ะห น้ีภาครั ฐ  จํ านวน 
๓๐๖,๖๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหกพันหกรอยสิบแปดลานบาท) คิดเปนรอยละ ๙.๖  
ของวงเงินงบประมาณ 

 



๖ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

(๒) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จําแนกตาม
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ โดยไดกําหนดไวจํานวน ๖ ยุทธศาสตร ๑ รายการ  
โดยไดนํายุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติมากําหนดเปนกรอบโครงสราง
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สรุปสาระสําคัญได 
ดังน้ี 

(๒.๑) ยุทธศาสตรท่ี ๑ : ดานความม่ันคง  
รั ฐ บ า ล ไ ด จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย ไ ว จํ า น ว น ท้ั ง ส้ิ น 

๒๙๖,๐๐๓,๖๐๐,๐๐๐ บาท  (สองแสนเกาหมื่นหกพันสามลานหกแสนบาท) เพ่ือใหบานเมือง 
มีความมั่นคง ประชาชนมีความสุข ทุกภาคสวนมีความพรอมในการปองกันและแกไขปญหา 
ความมั่นคงของประเทศ และไดรับการยอมรับจากประชาคมระหวางประเทศ จําแนกตามแผนงานได 
ดังนี้  

๑) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  
๒) การรักษาความสงบภายในประเทศ  
๓) การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
๔) การขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  
๕) การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย 
๖) การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด   
๗) การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง  
๘) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหาร

จัดการภัยพิบัติ    
๙) การพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศและความพรอมเผชิญ 

ภัยคุกคามทุกมิติ  
๑๐) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม   
๑๑) การสงเสรมิความสัมพันธระหวางประเทศ  
๑๒) การสนับสนุนดานความมั่นคง  
๑๓) แผนงานพ้ืนฐานดานความมั่นคง 
๑๔) แผนงานบคุลากรภาครัฐ 

(๒.๒) ยุทธศาสตรท่ี ๒ : ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
รั ฐ บ า ล ไ ด จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย ไ ว จํ า น ว น ท้ั ง ส้ิ น 

๓๙๖,๑๒๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนเกาหมื่นหกพันหนึ่งรอยย่ีสิบหาลานหาแสนบาท)  
เพ่ือสงเสริมใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโต และเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันใหมีเสถียรภาพ
และย่ังยืน โดยมีเปาหมายกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ 
จําแนกตามแผนงานได ดังนี้  
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๑) การเกษตรสรางมูลคา  
๒) การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
๓) การสรางรายไดจากการทองเที่ยว 
๔) การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ  
๕) การพัฒนาดานคมนาคมและระบบโลจิสติกส 
๖) การพัฒนาความมั่นคงทางพลังงาน  
๗) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
๘) การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเขมแข็ง แขงขันได 
๙) การพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
๑๐) การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวนัออก   
๑๑) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
๑๒) การพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
๑๓) การสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
๑๔) แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
๑๕) แผนงานบคุลากรภาครัฐ 

(๒.๓) ยุทธศาสตรท่ี ๓ : ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
รั ฐ บ า ล ไ ด จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย ไ ว จํ า น ว น ท้ั ง ส้ิ น 

๕๔๙,๕๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนส่ีหมื่นเกาพันหารอยสิบส่ีลานบาท) เพ่ือใหประชาชนทุกชวงวัย 
มีความรู คุณธรรม จิตสาธารณะ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับการศึกษาและการเรียนรูที่ตอบสนอง
ตอนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลง สามารถเขาถึงระบบสาธารณสุขท่ีไดมาตรฐานและท่ัวถึง รวมท้ัง
เพ่ือสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น พัฒนาศักยภาพทางการกีฬา และพัฒนา
ทักษะแรงงานรองรับอุตสาหกรรมเปาหมายและวางรากฐานเศรษฐกิจในอนาคต จําแนกตามแผนงานได 
ดังนี้  

๑) การปรบัเปล่ียนคานิยมและวัฒนธรรม 
๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  
๓) การพัฒนาคุณภาพการศกึษาและการเรียนรู  
๔) การเสริมสรางใหคนมีสุขภาวะที่ดี  
๕) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬา  
๖) การสนับสนุนดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย  
๗) แผนงานพ้ืนฐานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
๘) แผนงานบคุลากรภาครัฐ 
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(๒.๔) ยุทธศาสตรท่ี ๔ : ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 
รั ฐ บ า ล ไ ด จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย ไ ว จํ า น ว น ท้ั ง ส้ิ น 

๗๕๙,๘๖๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหาหมื่นเกาพันแปดรอยหกสิบเอ็ดลานสามแสนบาท)  
เพ่ือใหคนไทยไดรับสวัสดิการพ้ืนฐานอยางท่ัวถึงและเปนธรรม สรางโอกาสและลดความเหล่ือมลํ้า
ของสังคม สรางหลักประกันทางสังคมใหคนไทยสามารถเขาถึงบริการสุขภาพและการศึกษา 
ท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐาน รวมท้ังสรางหลักประกันสวัสดิการสําหรับแรงงานท้ังในระบบ 
และนอกระบบ และสนับสนุนการเตรียมความพรอมสังคมไทยในการรองรับสังคมสูงวัย  
จําแนกตามแผนงานได ดังนี้  

๑) การเสริมสรางพลังทางสังคม  
๒) การสงเสริมการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
๓) การสงเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ  
๔) การเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย รวมท้ังยกระดับ

คุณภาพชีวิตของผูสูงอายุใหดีขึ้นในดานตาง ๆ ประกอบไปดวย ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม  
ดานสภาพแวดลอม และดานสุขภาพ 

๕) การพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก  
๖) การสรางหลักประกันทางสังคม  
๗) การสรางความเสมอภาคทางการศกึษา  
๘) มาตรการแบบเจาะจงกลุมเปาหมายเพ่ือแกปญหาเฉพาะกลุม  
๙) การสนับสนุนดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
๑๐) แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๑๑) แผนงานบคุลากรภาครัฐ 

(๒.๕) ยุทธศาสตรท่ี ๕ : ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม  

รั ฐ บ า ล ไ ด จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย ไ ว จํ า น ว น ท้ั ง ส้ิ น 
๑๒๒,๙๖๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเการอยหกสิบส่ีลานเกาแสนบาท) เพ่ืออนุรักษ 
ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางสมดุล เพ่ือสรางการเติบโต 
อยางย่ังยืน สรางการเติบโตบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว และบูรณาการความรวมมือกับภาคีเครือขาย 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม จําแนกตามแผนงานได ดังนี้  

๑) การสรางการเติบโตอยางย่ังยืน อนุรักษ ฟนฟู และปองกัน 
การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 

๒) การสรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
๓) การจัดการผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ  
๔) การจัดการมลพิษและส่ิงแวดลอม  
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๕) การยกระดับกระบวนทัศน เ พ่ือกํ าหนดอนาคตประเทศ 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๖) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
๗) การสนับสนุนดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม  
๘) แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม 
๙) แผนงานบคุลากรภาครัฐ 

 (๒.๖) ยุทธศาสตรท่ี ๖ : ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  

รั ฐ บ า ล ไ ด จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย ไ ว จํ า น ว น ท้ั ง ส้ิ น 
๖๕๘,๐๑๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนหาหมื่นแปดพันสิบสองลานเจ็ดแสนบาท) เพ่ือใหระบบการ
บริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนตอประชาชนสวนรวม 
จําแนกตามแผนงานได ดังนี้  

๑) การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ  
๒) รัฐบาลดิจิทัล 
๓) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๔) การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
๕) การสนับสนุนดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
๖) แผนงานพ้ืนฐานดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
๗) แผนงานบคุลากรภาครัฐ 

นอกจากนี้ รั ฐ บ า ล ยั ง ไ ด จั ด สร ร งบประมาณรายจ า ย ไ ว จํ า น ว น 
๔๐๒,๕๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ส่ีแสนสองพันหารอยสิบแปดลานบาท) คิดเปนรอยละ ๑๒.๖ ของวงเงิน
งบประมาณ เพ่ือเปนคาใชจายรองรับเหตุการณท่ีอาจเกิดขึ้นโดยมิไดคาดหมายสําหรับกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน และการบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ ดังนี้  

(๑ )  แผนงานบริหาร เ พ่ือรองรับกรณีฉุก เฉินหรือ จํ า เปน  จํานวน 
๙๕,๙๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เกาหมื่นหาพันเการอยลานบาท) เพ่ือสํารองไวเปนคาใชจาย 
ในการปองกันหรือแกไขสถานการณอันกระทบตอความสงบเรียบรอยของประชาชน ความมั่นคง
ของรัฐ การเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะรายแรง ภารกิจท่ีเปน 
ความจําเปนเรงดวนของรัฐ และการบรรเทา แกไขปญหา และเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบจาก 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวมท้ังชดเชยคางานส่ิงกอสรางเพ่ือชวยเหลือ
ผูประกอบการ  
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(๒) แผนงานบริหารจัดการหนี้  จํานวน ๓๐๖,๖๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(สามแสนหกพันหกรอย สิบแปดล านบาท )  เ พ่ื อชํ า ระคื นต น เ งิ นกู  จํ านวนประมาณ 
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนลานบาท) ดอกเบี้ยและคาธรรมเนียม จํานวนประมาณ 
๒๐๖,๖๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหกพันหกรอยสิบแปดลานบาท) เปนการสนับสนุน 
การบริหารจัดการหนี้ภาครัฐใหเกิดเสถียรภาพทางการคลังและการเงินรวมท้ังการรักษาวินัยทางการคลัง 

๑.๒ การอภิปรายสนับสนุนและแสดงเหตุผลท่ีจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 
โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

หลังจากท่ี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดเสนอรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตอท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎรแลว  
มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ือสนับสนุนและแสดงเหตุผลท่ีจําเปน 
ตองตราพระราชบัญญัตินี้ สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

(๑) รัฐบาลตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
โดยปรับปรุงแกไขแผนงานและโครงการตาง ๆ ดีขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทําใหหนวยงาน
ของรัฐสามารถนํางบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไปใชใน 
การดําเนินการใหเกิดประโยชนกับประชาชนและสรางความกาวหนาในการขับเคล่ือนประเทศ  
และการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทตาง ๆ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เพ่ือการฟนฟูและขยายระบบเศรษฐกิจใหกวางขวางออกไป รวมท้ังนําไปชวยเหลือ 
และบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน เชน ๑) การแกปญหาเศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยใหความสําคัญกับ
ประชาชนกลุมเปราะบาง โดยการจัดสวัสดิการท่ีจําเปนตอการดํารงชีพเพ่ือใหประชาชนกลุมดังกลาว
สามารถดําเนินชีวิตตอไปได ๒) การพัฒนาศักยภาพใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือให
สามารถจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชนในทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
เพ่ิมขึ้น ลดความเหล่ือมลํ้าระหวางทองถิ่นดวยกัน โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบ
ทั่วไป ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวนตาํบล และเทศบาล กับองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นในรูปแบบพิเศษ ไดแก กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา 

(๒) เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
มีความรุนแรง ทําใหรัฐบาลตองมีมาตรการหลายประการมาจํากัดการใชชีวิตของประชาชน เชน 
การปดประเทศ ซงสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก แตขณะนี้สถานการณ
ดังกลาวเริ่มคล่ีคลายแลว รัฐบาลจึงคาดการณวาเศรษฐกิจจะขยายตัวและจะสามารถจัดเก็บรายได
เพ่ิมขึ้น จึงจัดทํารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
โดยมีเปาหมายใหประเทศไดรับการฟนฟูท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรมนุษย ความมั่นคง 
และส่ิงแวดลอม โดยมุงเนนใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ตลอดชวงชีวิตตั้งแตวัยเด็ก วัยกลางคน และวัยชรา ใหมีหลักประกันและความคุมครองทางเศรษฐกิจ 
 



๑๑ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

และสังคม รวมท้ังใหความสําคัญแกกลุมเปราะบาง ผูดอยโอกาส ผูสูงวัย ผูพิการ และเด็ก  
ใหไดรับการดูแลและชวยเหลือจากสวัสดิการภาครัฐอยางท่ัวถึงและเปนธรรม ตลอดจนสงเสริม
เศรษฐกิจใหมีการเติบโตอยางตอเนื่องและกระจายรายไดสูประชาชนทุกกลุมอยางแทจริง 

(๓) รางพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้มีการจัดสรรงบประมาณใหโครงการ 
ท่ีเกี่ยวกับการชวยเหลือเกษตรกรและการลดตนทุนการผลิต รวมท้ังการเพ่ิมจํานวนแหลงน้ํา 
ในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทานและการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบกระจายน้ําใหแกประชาชน 
ท้ังนี้  โครงการตาง ๆ ดังกลาวมีวัตถุประสงคเ พ่ือแกไขปญหาความยากจนของเกษตรกร 
และใหเกษตรกรมีความเปนอยูที่ดีขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานและการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) อีกดวย  

(๔) รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณใหแกศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต (ศอ.บต.) ใหดําเนินโครงการสงเสริมการสรางคนตามหลักการทางศาสนาเพ่ือรวมสืบสาน
รักษาสังคมพหุวัฒนธรรมท่ีดี โดยการอุดหนุนเงินคาอาหารกลางวันใหแกเด็กนักเรียนในโรงเรียน
ทางศาสนาของทุกศาสนา ซึ่งเปนประโยชนอยางมาก จึงขอใหผูท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของติดตาม 
และตรวจสอบความตอเนื่องของโครงการดังกลาวเพ่ือประโยชนของเด็กและเยาวชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใตตอไป 

(๕) เห็นดวยกับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ตามยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดังนี้ 

 ๑ )  รั ฐบาล ได จั ดสรร งบประมาณรายจ าย ไ ว จํ านวนประมาณ 
๕๔๙,๕๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาแสนส่ีหมื่นเกาพันหารอยสิบส่ีลานบาท) คิดเปนรอยละ ๑๗.๒  
ของวงเงินงบประมาณ เพ่ือดําเนินการตามยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย โดยจะพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคสําหรับเด็ก
และเยาวชน สรางความเสมอภาคดานการศึกษาตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เสริมสรางใหคนมีสุขภาวะท่ีดี และสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.)  

 ๒) รัฐบาลควรปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินการ 
ตามยุทธศาสตรดานการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษย เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและสอดคลอง 
กับบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนของหลักสูตร 
การเรียนการสอนท่ีจะตองเปนไปตามแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๙ 
แผนพัฒนากําลังคน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมถึงความตองการของ
ตลาดแรงงานในสภาวการณของสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไปภายหลังจากการเกิด
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงแรงงาน  
และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องคการมหาชน) ดังนั้น งบประมาณของหนวยงานท่ีเกี่ยวของดังกลาว
ในสวนที่เกี่ยวกับการเพ่ิมทักษะและเปล่ียนทักษะของบุคลากรและแรงงานจึงเปนส่ิงท่ีมีความจําเปน



๑๒ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

อยางย่ิง เพราะสถานการณแรงงานโลกตองปรับตัวตามกระแสแรงงานท่ีเปล่ียนแปลงไปพรอมกับ
การพัฒนาดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม สงผลใหแรงงานที่เปนที่ตองการของตลาดแรงงาน 
ในอนาคตจึงตองเปนแรงงานท่ีมีทักษะสูง แตแรงงานสวนใหญในประเทศยังมีศักยภาพไมเพียงพอ 
และขาดการเรียนรูทักษะใหม ในกรณีนี้จึงเปนหนาท่ีและอํานาจของหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะตอง
สงเสริมสนับสนุนใหมีการเรียนรูตลอดชีวิตและมีหลักสูตรท่ีเหมาะสมสําหรับบุคคลทุกชวงอายุ 
เพ่ือตอบสนองความตองการของธุรกิจ 

(๖) เห็นดวยกับการจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลางเพ่ือนําไปใชในการ
แกปญหาท่ีไมอาจคาดการณลวงหนา เชน สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
๒๐๑๙ ภัยสงครามและภัยธรรมชาติ 

(๗) รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดงบประมาณรายจายลงทุนไวจํานวน
ประมาณ ๖๙๕,๐๗๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนเกาหมื่นหาพันเจ็ดสิบเจ็ดลานบาท) คิดเปนสัดสวน
รอยละ ๒๑.๘๒ ของวงเงินงบประมาณท้ังหมด โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะนําเงินงบประมาณจํานวน
ดังกลาวไปใชลงทุนเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สรางงาน และสรางความเจริญใหแกประเทศชาติ  
ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลท่ีเปดประเทศเต็มรูปแบบเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕  
ซึ่งคาดการณวาจะมีนักทองเท่ียวตางชาติเดินทางเขามาเพ่ิมมากขึ้น และจะทําใหเศรษฐกิจ 
ของประเทศมีแนวโนมที่ดีขึ้นตามลําดับ อันจะเปนการสรางความเขมแข็งใหประเทศสามารถเดินหนา
ไปสูความมั่นคงและย่ังยืน 

 (๘ )  กระทรวง ยุติ ธ รรมมี โครงการ ท่ี จัด ทําขึ้ น เ พ่ือประชาชน เชน  
กรมราชทัณฑลดความแออัดภายในเรือนจํา การไกลเกล่ียหนี้ การใหประชาชนเขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรมผานชองทางของกองทุนยุติธรรม กองทุนประกันตัว ซึ่งจะตองมีงบประมาณเพียงพอ 
เพ่ือใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดอยางแทจริง 

 
 ๒. การอภิปรายแสดงความคิดเห็นและขอสังเกตท่ีมีตอเน้ือหาของรางพระราชบัญญัติ
โดยสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดอภิปรายแสดงความคิดเห็นและมีขอสังเกต รวมทั้ง
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
สรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 

๒.๑ ภาพรวมของรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ และภาพรวมตามยุทธศาสตรและแผนงานตาง ๆ 

(๑) ตัวชี้วัดท่ีจะกําหนดอนาคตของประเทศ มี ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้  
ตัวชี้วัดท่ี ๑ มูลคาของ GDP ทั้งนี้ หากพิจารณายอนหลังไปในป พ.ศ. ๒๕๖๓ 

GDP ลดลงไปประมาณรอยละ ๗.๔๓ เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดคาดการณมูลคา GDP  



๑๓ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

ของป พ.ศ. ๒๕๖๕ จากเดิมรอยละ ๓.๕ ถึงรอยละ ๔.๕ เหลือรอยละ ๒.๕ แสดงใหเห็นถึง 
การบริหารและการวางแผนการบริหารงบประมาณการพัฒนาประเทศในอดีตที่ลมเหลว 

ตัวชี้วัดท่ี ๒ ตัวเลขของผูวางงานระยะยาว มีจํานวนประมาณ ๑๗๐,๐๐๐ คน  
และตัวเลขของผู เสมือนวางงาน มี จํานวนประมาณ ๓,๗๘๐,๐๐๐ คน สะทอนใหเห็นถึง 
ความเปราะบางในการบริหารตลาดแรงงานของประเทศไทย และการบริหารงบประมาณของภาครฐั 
หากเศรษฐกิจยังหมุนเวียนชา จะสงผลใหธุรกิจจํานวนมากตองเลิกประกอบกิจการ กลุมคนที่เสมอืน
วางงานก็จะกลายเปนคนตกงาน  

ตัวชี้วัดที่  ๓ อัตราเงินเฟอ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ อยูที่รอยละ ๔.๖๕  
ซึ่งสูงกวาราคาคากลางรอยละ ๔.๕ จึงทําใหประชาชนมีความเดือดรอนเปนวงกวาง ไมวาจะเปน
ราคาพลังงาน อาหารสด และตนทุนอาหารท่ีสูงขึ้นจากสถานการณความขัดแยงระหวางประเทศ
รัสเซียและประเทศยูเครน รวมถึงมาตรการคว่ําบาตรตาง ๆ  สงผลตอหวงโซอุปทานทําใหราคาสินคา 
และบริการปรับตัวสูงขึ้น  

ตัวชี้วัดท่ี ๔ ดัชนีความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจ ซึ่งพิจารณาจากการผลิต  
คําส่ังซื้อ การลงทุน ตนทุนการผลิต ผลประกอบการ และการจางงานตาง ๆ โดยในเดือนมีนาคม 
๒๕๖๕ สูงขึ้นประมาณรอยละ ๕๐.๗ แตในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ปรับลดลงเหลือประมาณ 
รอยละ ๔๘.๒ แสดงถึงความเชื่อมั่นของผูประกอบการและนักลงทุนที่ต่ําลงเนื่องจากเกิดความกังวล 
ตอสภาวะเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอรัฐบาลก็ตกต่ําเชนเดียวกัน  

ตัวชี้วัดท่ี ๕ จํานวนนักทองเท่ียวท่ีเขามาในประเทศไทย โดยตั้งแตวันที่  
๑ มกราคม ๒๕๖๕ จนถึงส้ินเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ มีนักทองเที่ยวนอยลงทําใหรายไดลดลง 

(๒) ประเทศไทยยังคงประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจซึ่งเปนผลมาจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และปญหาภาวะเงินเฟอ 
และสถานการณสงครามความขัดแยงระหวางรัสเซียกับยูเครน สงผลใหราคาน้ํามันดิบและการขนสง
ระหวางประเทศปรับตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ทําใหราคาสินคาอุปโภคบริโภคและสาธารณูปโภค 
ขั้นพ้ืนฐานภายในประเทศปรับราคาสูงขึ้นจนกระทบกับคาครองชีพของประชาชนจนเกิด
วิกฤตการณดานราคาพลังงาน ท้ังนี้ รางพระราชบัญญัติฉบับนี้จึงถือเปนการเตรียมความพรอม
สําหรับการฟนฟูเศรษฐกิจภายหลังจากสถานการณดังกลาว ดังนั้น รัฐบาลจะตองพิจารณาจัดสรร
งบประมาณใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณปจจุบันของประเทศ รวมท้ังตองพิจารณา 
ถึงปจจัยภายในและภายนอก เพ่ือการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศใหเกิดการขยายตัว 
อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณารางพระราชบัญญัตินี้แลวพบวา การจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่รัฐบาลเสนอมานั้น ไมสอดคลองกับ
สถานการณของประเทศและไมสามารถแกไขปญหาวิกฤตการณของประเทศไดอยางแทจริง  
เพราะไมมีการจัดลําดับความสําคัญในการแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น การบริหารจัดการงบประมาณ



๑๔ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

ขาดวิสัยทัศน และไมสามารถบริหารงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงไมเห็นดวย 
กับหลักการจัดทํางบประมาณตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดวยเหตุผล ดังนี้  

(๓) การท่ีรัฐบาลมีการจัดทํางบประมาณแบบขาดดุลแสดงวา รัฐบาลตองมั่นใจ
ความสามารถในการหารายได แตตลอดระยะเวลาท่ีผานมา รัฐบาลมีการใชจายงบประมาณฟุมเฟอย  
เชน การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ ซึ่งไมมีความสอดคลองกับบริบทและยุคสมัยท่ีเปล่ียนแปลงไป  
และไมกอใหเกิดรายไดในการกระตุนเศรษฐกิจ นอกจากนี้ รัฐบาลยังคงมีแผนในการจัดซื้ออาวุธ 
ในระยะยาวอีกเปนจํานวนมาก และเมื่อถึงเวลานั้นส่ิงเหลานี้อาจจะลาสมัยไปแลวเพราะเทคโนโลยี
ที่เปล่ียนแปลงไป 
 (๔) ป พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕ รัฐบาลจัดทํางบประมาณแบบขาดดุล 
มาโดยตลอด แสดงใหเห็นวารัฐบาลไมสามารถจัดเก็บรายไดตามเปาหมายท่ีตั้งไวและการจัดสรร
งบประมาณตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไมมีการกระจายงบประมาณไปสูพ้ืนท่ีอยางเปนธรรม  
และมีโครงการท่ีมีวัตถุประสงคในการสรางรายไดใหแกประชาชนจํานวนนอย อีกท้ังมีโครงการ
จัดซื้อยุทธภัณฑที่ยังไมมีความจําเปน 
 (๕) แมวารัฐบาลไดจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
แบบขาดดุลเพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศใหเกิดการขยายตัวอยางมีประสิทธิภาพ  
แตรัฐบาลกลับกูเงินจนทําใหประเทศมีภาระหนี้สินและกระทบกับสถานะทางการคลังของประเทศ 
และประชาชน และเพ่ือแกปญหาดังกลาวรัฐบาลก็จะมีนโยบายปรับขึ้นอัตราภาษีตาง ๆ  
ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหราคาสินคาปรับตัวสูงขึ้น ในขณะที่รัฐบาลไมมีนโยบายขึ้นคาแรงใหแกประชาชน  
ทําใหประชาชนมีรายรับเทาเดิม แตตองแบกรับภาระคาครองชีพท่ีเพ่ิมสูงขึ้นและมีรายได 
ไมเพียงพอกับรายจาย 
   (๖) รัฐบาลจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
แบบขาดดุลจํานวนประมาณ ๖๙๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนเกาหมื่นหาพันลานบาท)  
หรือคิดเปนรอยละ ๓.๙ ของ GDP ซึ่งอยูในภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา ท้ังการสงออก การทองเท่ียว  
การบริโภคภายในประเทศหยุดชะงักท้ังหมด ประชาชนขาดกําลังซื้อ อัตราการวางงานสูง  
ไมมีการลงทุนของภาครัฐเนื่องจากปญหาการเบิกจายงบประมาณท่ีลาชา ซึ่ งจากรายงาน 
ของกรมบัญชีกลางพบวา การเบิกจายงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในชวง ๕ เดือนแรก 
ต่ํากวาเปาหมาย สงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และกระทบตอการจัดเก็บ
รายได ท้ังนี้ ปจจุบันระดับการขาดดุลเฉล่ียคิดเปนรอยละ ๒ ถึงรอยละ ๓ ของ GDP และจะขยับขึ้น 
เปนรอยละ ๔ ของ GDP ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สงผลให 
หนี้สาธารณะสูงขึ้น ซึ่งจากฐานขอมูลของสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะพบวา หนี้สาธารณะ 
เพ่ิมสูงขึ้นเปนประวัติการณในรอบ ๑๕ ป แมวาจะยังไมเกินกรอบวินัยการเงินการคลังก็ตาม 
เนื่องจากมีการแกไขเพดานหนี้ใหมจากไมเกินรอยละ ๖๐ ของ GPD เปนไมเกินรอยละ ๗๐ ของ GDP  
โดยนายกรัฐมนตรีไดมีการลงนามในประกาศนโยบายการเงินการคลังกําหนดสัดสวนท่ีเปน
สาระสําคัญท่ีสงผลกระทบตอการจัดทํางบประมาณในปถัดไป ดังนี ้



๑๕ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

    ๑) แกไขสัดสวนงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
จากเดิมกําหนดไว ไม เกินรอยละ ๓.๕ ของงบประมาณท้ังหมด เปนไม เกินรอยละ ๗.๕  
ของงบประมาณท้ังหมด  
    ๒) แกไขสัดสวนการชําระคืนเงินตน จากเดิมกําหนดไววาตองชําระคืนเงิน
ตนไมนอยกวารอยละ ๒.๕ ของงบประมาณท้ังหมด แกไขเปนตองชําระคืนเงินตน ไมนอยกวา 
รอยละ ๑.๕ ซึ่งหมายถึงการจายหนี้นอยลง และรัฐบาลจะมีเงินใชจายมากขึ้น แตกลับเปน 
การทําลายความนาเชื่อถือและความมั่นคงทางการคลังของประเทศ สงผลใหหนี้สาธารณะเพ่ิมสูงขึ้น 
เปนภาระของประชาชน ทําใหประเทศขาดความนาเชื่อถือ 

(๗ )  รั ฐบาลควรนํ า เ งินนอกงบประมาณมาใช ให เ กิ ดประโยชน สู ง สุด 
เพ่ือทดแทนการกูเงินและชดเชยเงินท่ีสูญเสียไปจากการจัดทํางบประมาณแบบขาดดุล 

(๘) รัฐบาลคาดการณแนวโนมของเศรษฐกิจไทยในภาพรวมไมสอดคลองกับ 
ความเปนจริงทําใหไมสามารถแกไขปญหาของประชาชนได เนื่องจากรัฐบาลคาดการณวา  
เศรษฐกิจไทยในป พ.ศ. ๒๕๖๕ อัตราเงินเฟอจะอยูในชวงรอยละ ๑.๕ ถึงรอยละ ๒.๕  
แตความเปนจริงแลวอัตราเงินเฟออยูในชวงรอยละ ๔.๒ ถึงรอยละ ๕.๒ แสดงใหเห็นวาเศรษฐกิจ 
มีสถานการณท่ีเปล่ียนแปลงไปและรัฐบาลไมไดนําขอมูลดังกลาวมาพิจารณาประกอบการจัดทํา 
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ท้ังนี้ รัฐบาลตองดําเนินการแกไขวิกฤตทางเศรษฐกิจโดยจัดสรร
งบประมาณเพ่ือแกไขปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้น และจากฐานขอมูลท่ีเปนปจจุบันเพ่ือใหสอดคลองกับ
สถานการณและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

(๙) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รัฐบาลไมสามารถจัดเก็บรายไดตามที่ได
ประมาณการไว และในป พ.ศ. ๒๕๖๖ รัฐบาลไดประมาณการจัดเก็บรายไดในจํานวนท่ีสูงขึ้นจาก 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งไมนาจะสามารถจัดเก็บรายไดไดตามประมาณการท่ีตั้งไว  
เพราะในป พ.ศ. ๒๕๖๖ ราคาน้ํามันในตลาดโลกยังคงมีราคาแพง สงผลใหรัฐบาลอาจตองมีนโยบาย
หรือมาตรการในการลดภาษีสรรพสามิตประเภทน้ํามันเพ่ือลดผลกระทบจากปญหาราคาน้ํามัน  
ทําใหประเทศมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีลดลง อันเปนการแสดงใหเห็นวา รัฐบาลประมาณการรายได
ไมสอดคลองกับบริบทดานเศรษฐกิจของประเทศไทย 

(๑๐) หากรัฐบาลมีรายจายเพ่ือการลงทุน แตไมสามารถจัดเก็บรายไดใหเหมาะสม 
จะทําใหมีความเส่ียงตอการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

(๑๑) การตั้งงบประมาณรายจายควรสอดคลองกับรายรับท่ีจะไดมาจาก 
การจัดเก็บภาษี 

(๑๒) จากขอมูลการจัดเก็บรายไดของรัฐบาลตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  
ถึ งป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รัฐบาลไมสามารถจัดเก็บรายไดตามที่ ไดประมาณการไว   
และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รัฐบาลก็อาจจัดเก็บรายไดไมไดตามเปาหมายท่ีคาดการณไว  
ซึ่งสงผลใหมีงบประมาณไมเพียงพอตอรายจายของประเทศ โดยเฉพาะงบประมาณรายจายประจํา 



๑๖ 
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(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

ที่มีวงเงินสูง คิดเปนรอยละ ๗๐ ของงบประมาณทั้งหมด ทําใหรัฐบาลอาจตองกูเงินเพ่ิมขึ้นจากเดิม
ที่กําหนดวงเงินกูไวจํานวนประมาณ ๖๙๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนเกาหมื่นหาพันลานบาท)  
และดวยสภาวะเงินเฟอท่ีเกิดขึ้นท่ัวโลกยอมสงผลใหอัตราดอกเบี้ยเงินกูมีแนวโนมปรับเพ่ิมสูงขึ้น
อยางตอเนื่อง หากรัฐบาลมีนโยบายในการกูเงินเพ่ิมก็จะตองรับภาระอัตราดอกเบี้ยที่เพ่ิมสูงขึ้นดวย 
นอกจากนี้ การกูเงินยังสงผลตอการจัดทํางบประมาณและทําใหเกิดการสะสมของหนี้สาธารณะ  
ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หากรัฐบาลจัดเก็บรายไดไดต่ํากวาเปาหมายจะทําใหขาดสภาพคลอง
ทางการเงิน ถึงแมวารัฐบาลจะสามารถกูเงินเพ่ิมได แตก็จะสงผลกระทบกับการจัดทํางบประมาณ 
ในปตอ ๆ ไป ทําใหเกิดการสะสมของหนี้สาธารณะ ดังนั้น รัฐบาลไมควรจัดทํางบประมาณ 
แบบขาดดุล แตควรจัดทํางบประมาณแบบสมดุล  

(๑๓) รัฐบาลมีรายรับหลักจากรายไดและเงินกู โดยรายไดนั้นมาจากการจัดเก็บ
ภาษีและรายไดจากรัฐวิสาหกิจ รางพระราชบัญญัติฉบับนี้มีเปาหมายการจัดเก็บรายไดจํานวน
ประมาณ ๒,๔๙๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานส่ีแสนเกาหมื่นลานบาท) และกู เงิน 
เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณอีกจํานวนประมาณ ๖๙๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนเกาหมื่น 
หาพันลานบาท) ซึ่งการกูเงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณเปนไปตามพระราชบัญญัติ 
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 1

๒ มาตรา ๒๑ ซึ่งมีสาระสําคัญวา การกูเงินเพ่ือชดเชย 
การขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจายสูงกวารายไดในปงบประมาณหนึ่ง ใหกระทรวงการคลัง 
กูเปนเงินบาทไมเกินวงเงินรอยละย่ีสิบของงบประมาณรายจายประจําปที่ใชบังคับอยูในขณะนั้น 
และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม  ดังนั้น เพดานงบประมาณท่ีสามารถกูเพ่ือชดเชยการขาดดุล 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คือ ๗๑๗,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันลานบาท) 
    จะ เห็นได ว า  รั ฐบาลตั้ ง ใจปรับลดเงินกู ล ง ให เห ลือเ พียง จํ านวน 
๖๙๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนเกาหมื่นหาพันลานบาท) โดยเปนการกูไมเต็มเพดาน 
เพ่ือใหตัวเลขดูนอยลงกวาปที่แลว และเพ่ิมประมาณการรายไดทดแทน ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ไดมีการประมาณการรายรับเพ่ิมจากปท่ีแลว ถือเปนการเอาเปรียบประชาชน เพราะรัฐบาล 
ลดการกูเงินเพ่ือหลีกเล่ียงการถูกวิจารณ แตกลับเพ่ิมการจัดเก็บรายไดจากรัฐพาณิชยอันเปนการ
ผลักภาระใหแกประชาชนแทน ท้ังนี้ รายไดท่ีมาจากรัฐพาณิชยมาจากรายการท่ีตั้งเปาหมาย 
การจัดเก็บเพ่ิมขึ้นและเปนรายการที่กระทบตอผูประกอบการและคาครองชีพของประชาชน 
    (๑๔) ท้ังนี้ รัฐบาลไดตั้งเปาในการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลเพ่ิมขึ้นจากปท่ีแลว 
ซึ่งท่ีผานมามีขอสังเกตวา รายไดจากภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ ๘๐ มาจากบริษัทขนาดใหญ  
รัฐบาลจึงมีนโยบายหรือมาตรการท่ีเอื้อประโยชนใหแกบริษัทขนาดใหญเหลานี้เพ่ือใหมีรายไดเพ่ิมขึ้น  
และสามารถจายภาษีใหแกรัฐไดตามเปาหมายท่ีวางไว และละเลยไมใสใจดูแลบริษัทขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก โดยป พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนปแรกท่ีรัฐบาลเริ่มเก็บภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสรางเต็มจํานวน  
แตในความเปนจริงไมสามารถจัดเก็บไดจากคนมีฐานะ เพราะกลุมคนเหลานี้จะพยายามหาชองทาง
                                                 

๒ พระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
     



๑๗ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

เพ่ือใหเสียภาษีนอยลง และกลายเปนผูท่ีมีฐานะปานกลางท่ีตองเสียภาษีเต็มจํานวน นอกจากนี้  
ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รัฐบาลยังเรียกเก็บภาษี 
จากรัฐวิสาหกิจเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ ๕ เชน หนวยงานดานพลังงาน ๓ หนวยงาน ไดแก การไฟฟา 
ฝายผลิต การไฟฟานครหลวง และการไฟฟาสวนภูมิภาค เดิมตองนําเงินสงคลังรอยละ ๔๕  
ของกําไร ท้ังหมด แตตั้ งแตป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะตองนําส ง เ พ่ิมอีกรอยละ ๕  
ซึ่งเปนการสะทอนใหเห็นวารัฐบาลไมมีความสามารถในการหารายได ทําใหตองเรียกเก็บภาษี 
จากรัฐวิสาหกิจเ พ่ิมขึ้น และปลอยปละละเลยใหรั ฐวิสาหกิจมาเก็บเงินจากประชาชน  
โดยการประกาศขึ้นคาไฟฟาในรอบ ๒ ป ทําใหในปจจุบันคาไฟฟาปรับเพ่ิมขึ้นเปนหนวยละ ๔ บาท 
ซึ่งสูงสุดเปนประวัติการณ ท้ังนี้ การท่ีคาใชจายและคาครองชีพเพ่ิมสูงขึ้น จึงเปนขอสังเกตไดวา  
การที่รัฐบาลไมกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจเพราะตองการไดสวนแบงกําไรมาจัดทํางบประมาณใชหรือไม  
อยางไรก็ดี แมรัฐวิสาหกิจท้ัง ๓ หนวยงานดังกลาว จะตองนําเงินสงเพ่ิมใหแกรัฐ แตก็ยังคงมีกําไรอยู 
ดังนั้น ในภาวะท่ีเศรษฐกิจถดถอยรัฐบาลจึงควรกํากับดูแลไมใหมีการขึ้นคาไฟฟาเพ่ือเปนการชวย
ประชาชน 
    (๑๕) ตลอดระยะเวลา ๘ ปท่ีผานมา รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายไดตามประมาณการ
ได เพียง ๑ ป ซึ่ งสะทอนใหเห็นวารัฐบาลบริหารประเทศไรประสิทธิภาพและไร ทิศทาง  
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีการกู เงินเพ่ือนํามาใช 
ในการกระตุนเศรษฐกิจ แตยังไมสามารถจัดเก็บภาษีไดตามเปาหมาย และยังเปนการลงทุน 
ในแบบเกา ซึ่งไมใหความสําคัญกับการทํางานตามนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค เพ่ือวางรากฐาน 
ในการหารายไดใหแกประเทศ ตางจากสาธารณรัฐเกาหลีท่ีประสบความสําเร็จเปนอยางมาก 
ในการดําเนินนโยบายดังกลาว ท้ังนี้ นับตั้งแตการทํารัฐประหารทําใหบางหนวยงานถูกยุบ 
หรือถูกปรับลดงบประมาณลง และงบประมาณท่ีรัฐบาลไดจัดสรรใหสวนใหญจะเปนรายจายประจํา 
ทําใหมีงบประมาณเพ่ือการลงทุนเพียงรอยละ ๑๔ กระทรวงวัฒนธรรมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ลดลงจากปท่ีแลว และงบประมาณจํานวนประมาณรอยละ ๔๐ เปนรายจายประจํา เชน สํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยไดรับงบประมาณเปนรายจายประจํารอยละ ๘๐ ทําใหมีงบลงทุน 
เพียงรอยละ ๒๐ จึงสูญเสียโอกาสในการสรางรายไดและการสรางเครื่องมือทางเศรษฐกิจ 
ของประเทศ 

(๑๖) ตลอดระยะเวลาท่ีผานมารัฐบาลจัดสรรงบประมาณและบริหารจัดการ
ประเทศจนทําใหรายไดของประเทศและประชาชนลดลง แตรายจายกลับเพ่ิมมากขึ้น กอใหเกิด
หนี้สินเพ่ิมขึ้น เนื่องจากไมมีนโยบายดึงดูดใหนักลงทุนจากตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทย 
ประกอบกับนักลงทุนดังกลาวขาดความเชื่อมั่นใจในการบริหารประเทศ ทําใหไมสามารถ 
จัดเก็บรายไดไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

(๑๗) รัฐบาลควรสนับสนุนใหมีการแขงขันทางการคาและฟนฟูการทองเท่ียว 
และไมควรแกไขปญหางบประมาณไมเพียงพอโดยการกูเงิน 



๑๘ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

(๑๘ )  รั ฐบาลควรพิจารณาหาแนวทางเพ่ือการจัดเก็บรายได ใหมากขึ้ น 
เชน อาจสงเสริมการทองเท่ียวภายในประเทศและพัฒนาดานการคมนาคมเพ่ือใหการสัญจร 
เปนไปอยางสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยท้ังนี้รัฐบาลอาจพิจารณาการจัดเก็บภาษีสําหรับสถานประกอบ
กิจการการพนันท่ีถูกกฎหมาย โดยการพิจารณาออกกฎหมายวาดวยการพนันออนไลนเพ่ือใหรัฐสามารถ
จัดเก็บรายไดเพ่ิมมากขึ้นและนํามาแกปญหาการจัดทํางบประมาณแบบขาดดุล 

(๑๙) รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ใหความสําคัญกับงบประมาณดานความมั่นคง
ทางการทหารเทานั้น ในขณะท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจกลับไมไดรับ
ความสําคัญ รวมทั้งไมเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม ไมอยูบนพ้ืนฐานความตองการ 
ของประชาชน ไมใหความสําคัญกับสวัสดิการของประชาชน กระจายงบประมาณไมเปนธรรม  
ไมมีความคุมคาและซ้ําซอน รวมทั้งไมเกิดผลสัมฤทธิ์ตอประชาชน 

(๒๐) การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
โดยตั้งงบประมาณรายจายประจํา คิดเปนสัดสวนรอยละ ๗๕.๒๖ และงบประมาณรายจายลงทุน 
คิด เปน สัดส วนรอยละ ๒๑.๘๒ นั้ น  เปนการตั้ ง งบประมาณท่ีมี สัดส วน ไม เหมาะสม  
เพราะงบประมาณรายจายประเภทงบลงทุนมีวัตถุประสงคเพ่ือนําไปใชในการพัฒนาประเทศ 
ใหเจริญกาวหนา จึงควรไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ สวนเหตุผลท่ีรัฐบาลจัดสรร
งบประมาณดังกลาวในจํานวนนอย นาจะเกิดจากประเทศมีภาระการผอนชําระหนี้สินมากมาย เชน 
ยุทธภัณฑ เรือดําน้ํา อยางไรก็ตาม มีความเห็นวา รัฐบาลควรควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ
อยางประหยัดเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยงดโครงการแจกเงิน ลดรายจายบุคลากรภาครัฐ 
และมุงพัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(๒๑) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จําแนกตาม
ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณจํานวน ๖ ยุทธศาสตร ๑ รายการ ไมมีความเหมาะสม 
ดวยเหตุผล ดังนี้ 
  ๑) ยุทธศาสตรดานความมั่นคง แผนงานการขับเคล่ือนการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต ตองเปนหนาท่ีของทุกหนวยงาน ไมใชเปนหนาท่ีและอํานาจของ 
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เทานั้น สวนแผนงานการพัฒนา
ศักยภาพการปองกันประเทศ และความพรอมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ กไ็มมีความชัดเจน 
  ๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันไดรับการจัดสรร
งบประมาณคิดเปนรอยละ ๑๒.๔ ของวงเงินงบประมาณ และยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมไดรับการจัดสรรงบประมาณคิดเปนรอยละ ๓.๙ ของวงเงนิ
งบประมาณ จะเห็นไดวาสัดสวนของการจัดสรรงบประมาณสําหรับยุทธศาสตรท้ังสองดังกลาว 
มีจํานวนนอยเกินไป 
  ๓) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขันมีแผนงานจํานวน 
๑๕ แผนงาน แตไดรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวนไมถึงรอยละ ๓๐ ของงบประมาณท้ังหมด 
ซึ่งไมเพียงพอกับการดําเนินการตามยุทธศาสตรดังกลาว เชน แผนงานการสรางรายไดจาก 
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การทองเท่ียวซึ่งถือเปนรายไดหลักในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ แตรัฐบาลกลับจัดสรร
งบประมาณเพ่ือใชสําหรับการกระตุนเศรษฐกิจนอยกวาเพ่ือใชในดานความมั่นคง แผนงาน 
การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเขมแข็ง แขงขันได ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
ไมเพียงพอตอการสงเสริมสนับสนุนฝกทักษะใหผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
รวมถึงผูประกอบการชุมชน ใหเปนผูประกอบการท่ีมีอัตลักษณชัดเจนและมีความสามารถ 
ในการแขงขันทางธุรกิจ แผนงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
ไมเพียงพอตอการดําเนินการตามภารกิจในการสรางโครงขายบรอดแบนด (Broadband)  
ใหครอบคลุมท่ัวประเทศ เพ่ือใหประชาชนเขาถึงขอมูลและบริการท่ีมีคุณภาพอยางเทาเทียมกัน 
นอกจากนี้ ยังมีการเฝาระวังและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร แผนงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
แมจะไดรับการจัดสรรงบประมาณมากกวาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แตเมื่อมีการเปรียบเทียบกับ
ตางประเทศจะเห็นไดวา  ตางประเทศมีงบประมาณในการทําวิ จัยมากกวาประเทศไทย  
โดยเฉพาะท่ีผานมาท่ัวโลกตางประสบปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการวิจัยเพ่ือหายารักษาโรคติดเชื้อดังกลาว ซึ่งประเทศไทย 
มีความไดเปรียบในเรื่องของพืชสมุนไพรท่ีสามารถใชเปนยารกัษาโรคได หากการวิจัยเปนผลสําเร็จ
อาจสรางมูลคามหาศาลใหแกประเทศและลดการจัดซื้อและนําเขายาจากตางประเทศ ซึ่งจะเปน 
การประหยัดงบประมาณของประเทศอีกดวย สวนแผนงานการพัฒนาศักยภาพดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไดรับการจัดสรรงบนอยเกินไปไมเพียงพอตอการดําเนินการ แผนงาน 
การสนับสนุนดานการสรางความสามารถในการแขงขัน แมจะดูเหมือนวาไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ใหเปนจํานวนมาก แตในความเปนจริงกลับไมเพียงพอท่ีจะดําเนินการตามแผนงานเพ่ือใหประเทศไทย
เปนประเทศที่พัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพและย่ังยืน ยกระดับศักยภาพของประเทศ
ในมิติทางดานเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติได 
อยางแทจริง ดังนั้น รัฐบาลจึงควรเพ่ิมงบประมาณเพ่ือนําไปใชในการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
ดังกลาว ซึ่งจะชวยในการกระตุนเศรษฐกิจและสามารถเก็บภาษีเปนรายไดแผนดินไดอีกดวย 
  ๔) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน แผนงาน 
การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหจํานวนประมาณ 
๑๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันลานบาท) ในขณะที่จัดสรรงบประมาณสําหรับ
แผนงานการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเขมแข็ง แขงขันได จํานวนประมาณ 
๒,๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันเจ็ดรอยลานบาท) แสดงใหเห็นถึงการละเลยและไมใหความสําคัญ
กับผูประกอบการรายยอยที่มีจํานวนประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ คน ทั่วประเทศ 
  ๕) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมควรจัดสรร
งบประมาณใหมากขึ้น เนื่องจากท่ีผานมารัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาเมืองมากกวาการพัฒนา
ทองถิ่น แตการพัฒนาประเทศท่ีถูกตองควรจะเริ่มพัฒนาและสรางความเขมแข็งโดยการกระจาย
อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นกอน เชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําบริการสาธารณะ
ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบเพราะจะทราบความตองของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางแทจริง ทั้งนี้ หากทองถิ่น 
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มีความเขมแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ก็จะทําใหประเทศมีความเจริญกาวหนาตามไปดวย 
ดังนั้น รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ิมมากขึ้น อยางไรก็ดี 
รัฐบาลจะตองปองกันไมใหผูนําทองถิ่นใชความสัมพันธทางการเมืองเพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณจนสงผลใหเกิดความไมชอบธรรม เชน จัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป
แทนการจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็จะสามารถชวยลดปญหา
การขอรับการจัดสรรงบประมาณท่ีไมถูกตองดังกลาวได 

(๒๒) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามยุทธศาสตรในดานตาง ๆ  
แตยังไมไดจัดสรรงบประมาณสําหรับแกไขปญหาคาครองชีพของประชาชนท่ีเพ่ิมสูงขึ้น ดังนั้น 
รัฐบาลควรกําหนดนโยบายหรือมาตรการชวยเหลือประชาชนในเรื่องดังกลาว เชน จัดสรรงบประมาณ
ใหกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง ดําเนินนโยบายชวยเหลือคาไฟฟา แกไขปญหาราคาน้ํามันแพง  
รวมทั้งบรรเทาภาระคาใชจายดานสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานใหแกประชาชน 

(๒๓) รัฐบาลควรมีการจัดสวัสดิการแบบถวนหนาเพ่ือลดปญหาความเหล่ือมลํ้า 
โดยลดรายจายดวยการแกไขปญหาระบบราชการเกี่ยวกับรายจายบุคลากรภาครัฐท่ีเพ่ิมขึ้นทุกป 
จนถึงปจจุบันงบบุคลากรก็ยังเพ่ิมสูงขึ้น โดยมีสัดสวนประมาณรอยละ ๔๐ ของงบประมาณท้ังหมด 
จึงขอเสนอใหมีโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด (Early Retire) โดยสมัครใจ และตองมีแผนระยะยาว 
ท่ีชัดเจนในการลดจํานวนขาราชการ แตเมื่อจํานวนขาราชการลดลงแลวประสิทธิภาพ 
ในการใหบริการจะตองไมลดลง รวมท้ังสงเสริมใหขาราชการยายไปสังกัดสวนทองถิ่นใหมากขึ้น 
ก็จะสามารถประหยัดงบประมาณได สวนปญหาท่ีตองแกไขถัดมาคือ โครงสรางภาษีท่ีไมเปนธรรม 
เชน ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ควรเพ่ิมคาลดหยอนสวนตัวจาก ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาท)  
เปน ๑๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท) ลดเพดานลดหยอนกองทุนและประกันชีวิต 
จาก ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาท) เหลือเพียง ๒๔๐,๐๐๐ บาท (สองแสนส่ีหมื่นบาท)  
ปรับอัตราลดหยอนใหสามารถลดหยอนไดรอยละ ๑๕ เทากันทุกฐานภาษี ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวา 
หากมีการยกเลิกการลดหยอนภาษีสวนนี้ ท้ั งหมด รัฐจะจัดเก็บภาษีได เ พ่ิมขึ้นประมาณ 
๕๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หาหมื่นลานบาท) ซึ่งเปนการจัดเก็บจากผูมีรายไดสูงเปนหลัก  
สําหรับภาษีท่ีดินจะตองอุดชองวางในการหลบเล่ียงภาษี และตองเก็บภาษีท่ีดินแบบรวมแปลง 
เพราะจะทําใหจัดเก็บภาษีไดมากขึ้น 

(๒๔) จากรายงานของธนาคารแหงประเทศไทยพบวา คนไทยเริ่มมีหนี้ตั้งแต 
อายุยังนอย โดยกลุมท่ีเปนหนี้มากท่ีสุด คือวัยทํางาน อายุประมาณ ๒๕ ป ถึง ๓๕ ป สวนใหญ 
เปนหนี้ที่เกิดจากสินเชื่ออุปโภคบริโภค และบัตรเครดิต ทั้งนี้ เมื่อส้ินป พ.ศ. ๒๕๖๕ หนี้ครัวเรือน 
มีแนวโนมสูงถึงระดับรอยละ ๙๐ ถึงรอยละ ๙๒ ของ GDP รัฐบาลจะตองจัดทํางบประมาณ 
ท่ีสอดคลองกับปญหาของประเทศอยางเรงดวน โดยตองจัดลําดับความสําคัญของปญหา 
และวางแผนการแกไขปญหาท้ังระยะส้ันและระยะยาว โดยในระยะส้ันคือ ตองตอบโจทยการกระตุน
และฟนฟูเศรษฐกิจโดยเร็วเพ่ือใหเกิดการจางงาน ตองแกไขปญหาสถานการณการแพรระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ใหมีประสิทธิภาพมากกวาในปจจุบัน ตองลดรายจายที่ไมจําเปน 
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โดยเฉพาะรายจายท่ีไมกอใหเกิดรายไดควรจะชะลอออกไปกอน รวมถึงอาศัยแหลงเงินอื่น
นอกเหนือจากงบประมาณรายจาย เชน โครงการท่ีรัฐสงเสริมใหสถาบันการเงินของรัฐไดเขามา 
มีสวนในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ เชน ธนาคารออมสิน ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร กองทุนหมุนเวียน สถาบันการเงินตาง ๆ โดยรัฐบาลตองมีนโยบายท่ีชัดเจนเพ่ือกระตุน
ใหองคกรเหลานี้เขามาขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ลดงบประมาณที่ตองนําเขาจากตางประเทศที่มีตนทนุสูง 
โดยเฉพาะรายจายท่ีไมกอใหเกิดรายไดทางเศรษฐกิจ เชน การจัดซื้ออาวุธ ซึ่งควรชะลอไวกอน  
เนนการใชวัตถุดิบภายในประเทศใหมากขึ้น เชน นโยบายการกําหนดอัตราสวนขั้นต่ําของวัตถุดิบ 
ในประเทศในการผลิต ตลอดจนการเพ่ิมการจางแรงงานใหสูงขึ้น เปนการกระตุนการใชจาย  
และสรางกําลังซื้อภายในประเทศใหมากขึ้น 

(๒๕) การจัดสรรงบประมาณตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในสวนของ 
การดําเนินการแกไขปญหาหนี้ เมื่อรวมงบประมาณเกี่ยวกับปญหาหนี้และหารดวยยอดหนี้ครัวเรือน
ที่มีอยูจํานวนประมาณ ๑๔,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบส่ีลานหาแสนลานบาท) จะไดผลลัพธ
รอยละ ๐.๐๓ กลาวคือ หากมีหนี้อยู ๑๐๐ บาท (หนึ่งรอยบาท) รางพระราชบัญญัติฉบับนี้จะสามารถ
แกไขปญหาหนีจํ้านวน ๓ สตางคเทานั้น 

(๒๖) รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาถึงผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศท้ังปจ จัยเ ส่ียงและปจจัยสนับสนุน เชน การกลายพันธุของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก รวมท้ังอัตราเงินเฟอและการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู  
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ และสงครามระหวางรัสเซียกับยูเครนที่มีผลกระทบตอราคาน้ํามัน  
ตามสถานการณปจจุบันมากกวายุทธศาสตรชาติ เพ่ือใหการจัดทํางบประมาณของประเทศ 
เกิดประโยชนแกประชาชนอยางแทจริง โดยการกําหนดใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
เปนโรคประจําถิ่น การเพ่ิมปริมาณนักทองเที่ยวตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก และการกูเงิน 
ของรัฐบาล ซึ่งจะทําให GDP เพ่ิมขึ้น 

(๒๗) การดําเนินการของรัฐบาลท่ีผานมาไมมีการเตรียมการรองรับสถานการณ
ของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงตองแกปญหาท่ีเกิดขึ้นดวยการกูเงิน 
โดยออกกฎหมาย ๒ ฉบับ ไดแก พระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินเพ่ือแกไขปญหา 
เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงิน เพื่อแกไขปญหา
เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ทั้งนี้ หวังวารัฐบาลคงจะไมออกพระราชกําหนดเพ่ือกูเงินดังเชนที่ผานมาในป พ.ศ. ๒๕๖๖ อีก 

(๒๘) ประเทศไทยตองเผชิญกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ ทําใหนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ประกาศสถานการณ
ฉุกเฉินในทุกเขตทองท่ีทั่วราชอาณาจักร และออกขอกําหนดและขอปฏิบัติเกี่ยวกับการเขาพ้ืนท่ีเส่ียง
และการเดินทางเขาประเทศไทย ซึ่งขอกําหนดและขอปฏิบัติดังกลาวสงผลกระทบตอธุรกิจทองเที่ยว 
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แตรัฐบาลไมไดจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณท่ีอาจเกิดขึ้นภายหลัง
จากการตราพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ 

(๒๙) โครงสรางของงบประมาณตั้ งแตปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๗ ถึง 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบประมาณจํานวนประมาณรอยละ ๗๐ ของงบประมาณท้ังหมด  
เปนงบประมาณรายจายประจําท้ังส้ินและจะปรับเพ่ิมสูงขึ้นตอไปในอนาคต เชน เงินบํานาญ
ขาราชการ ดังนั้น จึงตองหามาตรการหรือแนวทางแกไขตอไป มิเชนนั้น ในอนาคตประเทศ 
จะไมมีงบประมาณท่ีจะนํามาใชในการบรหิารและพัฒนาประเทศ 

(๓๐) รัฐบาลปรับลดงบประมาณสําหรับภาคธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขนาดยอม (SMEs) ทําใหภาคธุรกิจนี้อาจไมสามารถฟนตัวได ในทางตรงกันขามกลับจัดสรร
งบประมาณดานความมั่นคงเพ่ิมขึ้น ซึ่งไมสงผลตอการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศแตอยางใด 
อีกท้ังยังมีการจัดสรรงบประมาณดานการศกึษาจํานวนนอย ทําใหเยาวชนขาดโอกาสทางการศึกษา 
นอกจากนี้ ผูที่สมควรไดรับการชวยเหลือจากสวัสดิการสังคมก็ถูกละเลยอีกดวย 

(๓๑) เนื่องจากผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)  
จํานวนมากไมสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดทําใหตองกูเงินนอกระบบเห็นควรใหรัฐบาลเรงดําเนินการ
แกไขกฎและระเบียบท่ีเกี่ยวของเพ่ือใหผูประกอบธุรกิจ SMEs เหลานี้สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนได 
หรืออาจจัดตั้งกองทุนเพ่ือรองรับผูประกอบธุรกิจ SMEs ซึ่งจะมีประโยชนในการขับเคล่ือนประเทศได 
และรัฐบาลยังสามารถจัดเก็บเงินภาษีมาเปนรายไดของประเทศไดอีกดวย 

(๓๒) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจายสําหรับโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ
ผานกระทรวงตาง ๆ ในจํานวนท่ีมากเกินความจําเปน ในลักษณะท่ีเปนการตอรองเอื้อประโยชน 
ตอคนบางกลุมและเห็นแกพวกพอง โดยเฉพาะกลุมนายทุนซึ่งถือเปนการทุจริตเชิงนโยบาย  
โดยรัฐบาลอางการเติบโตของรัฐวิสาหกิจ การสรางทาอากาศยาน การสรางรถไฟความเร็วสูง 
เชื่อมสามสนามบิน เพ่ือขอตั้งงบประมาณ โดยไมคํานึงถึงประโยชนของประชาชน 

(๓๓ )  รั ฐบาล ยั ง ไม มี น โยบายหรื อแนวทางการดํ า เนิ นการ เกี่ ย วกั บ 
การลดคาการกล่ันน้ํามันของโรงกล่ันในประเทศไทยใหใกลเคียงกับประเทศอื่น 

(๓๔) รัฐบาลมีนโยบายในการหาเสียงวา รัฐบาลจะดูแลความเปนอยูของแรงงาน
โดยกําหนดอัตราคาจางแรงงานขั้นต่ําจํานวน ๔๒๕ บาท (ส่ีรอยย่ีสิบหาบาท) ตอวัน แตปจจุบัน 
ยังไมสามารถดําเนินการได และปรากฏวามีอัตราการวางงานสูงซึ่งมีสาเหตุมาจากการเลิกประกอบ
กิจการโรงงาน การยายฐานการผลิตของโรงงานขนาดใหญ และการปดกิจการโรงงานตางชาต ิ
ที่ตั้งในประเทศเพราะขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาล นอกจากนี้ การวางงานของบัณฑิตจบใหม 
ในชวง ๒ ถึง ๓ ปท่ีผานมา อาจทําใหสถิติการวางงานภายในประเทศสูงถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน  
จะเห็นไดวา การจัดสรรงบประมาณนั้น ไมมีความชัดเจนวาจะแกไขปญหาอัตราคนวางงานใหลดลงได 
รวมถึงไมมีวิธีการในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานใหดีขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงแรงงาน
ผูสูงอายุ สําหรับนโยบายมารดาประชารัฐนั้น พบวา มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินนโยบาย
ดังกลาวลดลงอยางเห็นไดชัด 
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(๓๕) รัฐบาลไมไดจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลผูประกอบการในภาคธุรกิจ 
การทองเท่ียวอยางเพียงพอ เพราะไมมีการสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับการค้ําประกันสินเชื่อ 
การกู ยืมสําหรับการฟนฟูกิจการ การปรับปรุงอาคารสถานท่ีและรถยนตนําเท่ียว รวมไปถึง 
การอุดหนุนคาจางพนักงานบางสวนและลดภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรางสําหรับธุรกิจนําเท่ียว 

(๓๖) การนํางานวิจัยไปใชประโยชนนั้น ไมมีกระทรวงที่เกี่ยวของตั้งงบประมาณ 
เพ่ือขยายผลงานวิจัยและไมมีการบูรณาการระหวางกระทรวง การตั้งงบประมาณจึงยังไมเกิดประโยชน
อยางแทจริง 

(๓๗) ท่ีผ านมารัฐบาลจะใหความสําคัญกับเศรษฐกิจในระดับมหภาค  
โดยจะเห็นไดจากการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆอยางไรก็ตามเศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจ
ชุมชนก็ควรไดรับความชวยเหลือและเยียวยาจากภาครัฐดวย โดยภาครัฐอาจจัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
หรือการประกอบกิจการในระดับชุมชนเพ่ือใหเกิดเงินหมุนเวียนภายในชุมชนดวยนอกจากนี้ปจจุบัน
รัฐบาลไดมีการจัดตั้งมูลนิธิเกษตรอินทรียไทย แตยังไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เนื่องจากขาดการ
สนับสนุนจากหนวยงานของรัฐในทองถิ่นและขาดการจูงใจ 

(๓๘) รัฐบาลควรกําหนดมาตรการในการลดรายจายและเพ่ิมรายไดใหแก
ประชาชนโดยเฉพาะมาตรการชวยเหลือเกษตรกรท่ีตองประสบปญหาเกี่ยวกับราคาสินคาเกษตร เชน 
ปุยมีราคาเพ่ิมสูงขึ้นซึ่งทําใหตนทุนทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นและเกษตรกรตองแบกรับภาระดังกลาว 
จึงควรมีการกําหนดมาตรการสงเสริมใหใชปุยอินทรีและสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
เกษตรอินทรียใหแกประชาชน จัดหาแหลงพลังงานสําหรับการเกษตรท่ีเพียงพอและจัดหาตลาด 
เพ่ือระบายผลผลิตทางการเกษตรใหแกเกษตรกร นอกจากนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของจะตองบูรณาการ
รวมกันเพ่ือบริหารจัดการเศรษฐกิจชุมชนใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพดวย  

(๓๙) ขอใหรัฐบาลสนับสนุนการลงทุนเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจและเพ่ิมอัตรา 
การจางงานของจังหวัดชายแดนภาคใตโดยการสงเสริมมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา (soft loan)  
ใหเปนระยะยาว เพราะปจจุบันการใหสินเชื่อดังกลาวนี้เปนการใหสินเชื่อปตอป ผลท่ีตามมาคือ 
ผูลงทุนหรือผูประกอบการไมมีความเชื่อมั่นวาในปถัดไปรัฐบาลจะชวยสนับสนุนเงินลงทุนเหลานี้
หรือไม อยางไร และหากสามารถขยายระยะเวลาเปน ๓ ป หรือ ๕ ป จะสงผลใหผูประกอบการ 
หรือผูลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในนโยบายระบบเศรษฐกิจของภาครัฐ 

(๔๐) มีการจัดสรรงบประมาณรายจายท่ีเกินความจําเปน เชน การจัดซื้อ 
รถประจําตําแหนง การเดินทางไปตางประเทศการจางท่ีปรึกษาท้ังนี้ ควรนํางบประมาณดังกลาว 
มาใชในการแกไขปญหาหนี้สินใหแกประชาชนมากกวา 

(๔๑) รัฐบาลควรแกไขกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการท่ีเกี่ยวกับ 
การใชจายเงินงบประมาณ เชน การอนุมัติโครงการตาง ๆ ซึ่งอาจมีลักษณะเปนการเปดโอกาส 
ใหเกิดการทุจริตคอรรัปชัน 

(๔๒) หนวยงานของรัฐควรมีมาตรการในการจายคาชดเชยใหแกประชาชน 
ที่ตองยายออกจากพ้ืนที่อยูอาศัยเพราะเหตุบุกรุกพ้ืนที่ของรัฐ   
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(๔๓) การจัดการขยะควรใชแนวคิดท่ีวา “ ผู ใดสรางขยะตองมีสวนรวม 
ในการกําจัดขยะ”กลาวคือ ประชาชนจะตองมีสวนรวมในการจัดการขยะมากขึ้น โดยภาครัฐ 
จะเปนเพียงผูสนับสนุนเทานั้น จึงจะสามารถจัดการขยะไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๔๔) เมื่อพิจารณาเอกสารรายงานสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นการจัดทํา 
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พบวา มีประชาชน 
ใหความเห็นวา ไมเห็นดวยกับรางพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับนี้ เนื่องจากกองทุนฟนฟู 
และพัฒนาเกษตรกรไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๖ และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดรับการจัดสรรงบประมาณท่ีไมเพียงพอ แตรัฐบาลไมมีการชี้แจงหรือรายงานวา  
จะนําความคิดเห็นของประชาชนดังกลาวไปแกไขปรับปรุงรางพระราชบัญญัติฉบับนี้อยางไร ท้ังนี้ 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ควรจะตองนําไปปรับปรุงแกไข
งบประมาณใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน ดังนี ้
      ๑) งบประมาณรายจายงบกลางควรใชในกรณีฉุกเฉิน เชน การใชเพ่ือบรรเทา
ผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และเพ่ือสรางรายได
ใหแกประชาชน ไมควรนําไปใชเพ่ือจายบําเหน็จบํานาญใหแกขาราชการ เนื่องจากไมกอใหเกิด 
การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ 
      ๒) ทุกปท่ีผานมาการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณจะมีเอกสารรายงานการใชงบประมาณรายจายงบกลางเสมอ แตการเสนอ 
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไมมีเอกสารดังกลาวท้ังท่ีเปนเอกสารสําคัญท่ีจําเปนจะตองนํามาประกอบ 
การพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังนั้น รัฐบาลควรสงเอกสารดังกลาวมายังรัฐสภาเพ่ือแสดง 
ใหเห็นวามีการใชงบประมาณดวยความโปรงใสและตรวจสอบได 
      ๓) เมื่อพิจารณาโครงการตาง ๆ ในเอกสารประกอบการพิจารณา 
รางพระราชบัญญัติฉบับนี้พบวา โครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาสินคาราคาแพง  
ปญหาหนี้สินของประชาชนและปญหาราคาพลังงาน ไดรับการจัดสรรงบประมาณท่ีไมเพียงพอ 
ซึ่งจะตองมีการทบทวนเพ่ือจัดสรรงบประมาณใหม 
      ๔) คณะกรรมาธิการวิสามัญควรจัดสรรงบประมาณใหม โดยใหความสําคัญ
กับปญหาความเปนอยูและสวัสดิการพ้ืนฐานของประชาชน  
      ๕) การจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลางไมควรเกินรอยละ ๓ ถึงรอยละ ๕ 
ของงบประมาณ  
      ๖) ควรเรงปรับโครงสรางภาษีนําเขาสินคาวัตถุดิบและสินคากึ่งสําเร็จรูป 
เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตการณตาง ๆ  
      ๗) ควรปรับลดกําไรของโรงกล่ันน้ํามันและทบทวนราคากาซใหเปนธรรม  
      ๘) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ควรยุติการดําเนินคดีในพ้ืนท่ี 
ทับซอนจนกวาจะมีการดําเนินการจัดทําแผนท่ีแนวเขตท่ีดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน  
๑ : ๔๐๐๐ (One Map) แลวเสร็จ  
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      ๙) ควรตราพระราชกําหนดเพ่ือแกไขปญหาหนี้นอกระบบ 
      ๑๐) การจัดสรรเงินนอกงบประมาณยังไมมีความชัดเจน  
   ๑๑) ควรจัดสรรงบประมาณใหกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเพียงพอ 

  ๒.๒ รางมาตรา ๖ งบประมาณรายจายงบกลาง 
(๑) การจัดสรรงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน

และจําเปน ไมมีรายละเอียดของการใชงบประมาณที่ชัดเจน นอกจากนี้ ในปงบประมาณที่ผานมา 

จังหวัดอางทองซึ่งประสบภาวะน้ําทวมไดตั้งเรื่องขออนุมัติใชงบประมาณในสวนนี้ แตกลับไมไดรับ

การจัดสรรงบประมาณ จึงมีขอสังเกตวาการใชงบประมาณดังกลาวเปนไปอยางสมเหตุสมผลหรือไม 

(๒) เหตุใดรัฐบาลจึงตั้งงบประมาณรายจายงบกลางสําหรับเปนคาใชจาย 

ในการบรรเทา แกไขปญหา และเยียวยาผูท่ีไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งเปนภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข และรัฐบาลก็ยังมีเงินที่กูมาเพ่ือการแกไข

ปญหาดังกลาวเหลืออีกเปนจํานวนมาก นอกจากนี้ การจัดสรรงบประมาณรายการเงินชดเชย 

คางานส่ิงกอสรางมีความซ้ําซอนกับกระทรวงอื่นและตรวจสอบการใชงบประมาณไดยาก ตลอดจน

หนวยรับงบประมาณไดตั้งงบประมาณไวแบบเผ่ือขาดลวงหนาซึ่งเปนส่ิงที่ไมควรทํา แตควรนํา

งบประมาณในสวนนี้ไปใชเพ่ือดูแลประชาชนจะเปนการเหมาะสมมากกวา 

(๓) การนําเงินงบประมาณรายจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉิน

หรือจําเปนไปใชในกรณีท่ีไมใชกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนถือวาเปนการใชเงินงบประมาณผิดวัตถุประสงค 

ดังนั้น จึงควรนํางบประมาณรายจายงบกลางดังกลาวไปเพ่ิมใหแกหนวยงานท่ีมีหนาท่ีปองกัน 

ปราบปรามและบําบัดผูติดยาเสพติด 

  ๒.๓ รางมาตรา ๗ สํานักนายกรัฐมนตรีและหนวยงานในกํากับ 
(๑) หากไมมีการยึดอํานาจโดยการทํารัฐประหาร สํานักนายกรัฐมนตรี 

ก็จะไมตองมีโครงการขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตรชาติ และการสรางความสามัคคี
ปรองดอง และไมตองเสียงบประมาณคาเบี้ยประชุมและคาอาหารเมื่อมีการประชุมในโครงการ
ดังกลาว  

(๒) งบประมาณของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
(กอ.รมน.) ไมเหมาะสมและไมมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุผลดังนี้ 

๑) ตั้งงบประมาณผิดประเภท โดยตั้งงบประมาณไวในงบรายจายอื่น
ประมาณรอยละ ๙๐ เพ่ือเล่ียงขอกฎหมายและการตรวจสอบการใชจายงบประมาณ 

๒) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานขาวกรองไดตั้งงบประมาณประเภท
งบรายจายอื ่นสําหรับใชในการติดตั ้งระบบความปลอดภัยดวยระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 
(CCTV) โดยจ ัดตั ้งเป นงบผูกพันตั ้งแต ป  พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง พ.ศ. ๒๕๗๐ จํานวนประมาณ 
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๖๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกรอยสิบลานบาท) ทั้งนี้ พบวามีการจัดซื้อกลองวงจรปด ตั้งแตป  
พ.ศ. ๒๕๔๗ จุดประสงคของการติดตั้งกลองวงจรปดเพ่ือลดความรุนแรง แตจากเหตุการณความไมสงบ
ที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ มีขอเท็จจริงตามรายงานขาววา กลองวงจรปดที่ติดตั้งไมสามารถใชงานได 
และมีการถอดกลองวงจรปดออกกอนเกิดเหตุ ดังนั้น จึงควรพิจารณาทบทวนวาสมควรท่ีจะจัดสรร
งบประมาณใหอีกหรือไม 

๓) เหตุใดจึงใชงบประมาณประเภทงบรายจายอื่นในการจัดทําโครงการ
รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยจะมีการกอสรางเขื่อนปองกันตล่ิง 
แมน้ําโก-ลก พรอมส่ิงกอสรางประกอบชายแดนไทย-มาเลเซีย อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 
นอกจากนี้ โครงการดังกลาวอาจมีความซ้ําซอนกับการกอสรางตล่ิงท่ีอยูในงบประมาณรายจาย
สําหรับแผนงานบูรณาการของกรมโยธาธิการและผังเมืองอีกดวย 

  ๒.๔ รางมาตรา ๘ กระทรวงกลาโหมและหนวยงานในกํากับ 
(๑) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระทรวงกลาโหมไดรับการจัดสรร

งบประมาณ จํานวนประมาณ ๑๙๗,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเกาหมื่นเจ็ดพันลานบาท) 
ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จํานวนประมาณ ๔,๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ส่ีพันสามรอยลานบาท) 
และคิดเปนประมาณรอยละ ๖.๒ ของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ซึ่งเปนสัดสวนท่ีนอยท่ีสุดในรอบ ๙ ปงบประมาณ แตการจัดสรรงบประมาณดังกลาวยังไมมี
ประสิทธิภาพ ไมกอใหเกิดประโยชนแกประชาชน และไมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 

(๒) โครงการของกระทรวงกลาโหมจํานวนหลายโครงการแสดงรายละเอียด
เพ่ือขอจัดสรรงบประมาณเพียงหนึ่งบรรทัด แตโครงการดังกลาวกลับใชงบประมาณเปนจํานวนมาก 
และกรณีเงินนอกงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีรายไดจากการใชประโยชนจากที่ราชพัสดุ 
เชน โรงแรม ท่ีพักตากอากาศ และสนามกอลฟ เปนจํานวนสูงมาก แตกระทรวงกลาโหมไมเคย 
นําสงเงินสมทบงบประมาณ และไมมีการเปดเผยการใชจายเงินนอกงบประมาณดังกลาวแตอยางใด 

(๓) แมกระทรวงกลาโหมจะปรับลดงบประมาณในการจัดซื้อยุทโธปกรณลง 
และดําเนินแผนงานและโครงการที่มีวัตถุประสงคเกี่ยวกับการรื้อ ซอมแซมอาคาร สิ่งปลูกสราง
และสาธารณูปโภค หร ือสร างอาคารและคร ุภ ัณฑ แต ม ีข อส ัง เกตว าการตั ้งงบประมาณ 
เพ่ือดําเนินงานดังกลาวมีความจําเปนหรือไม  

(๔ )  กระทรวงกลาโหมไม จัดซื้ อ ยุทโธปกรณ ท่ีผ ลิตภายในประเทศ  
แตสวนใหญเปนการซื้อกับผูผลิตในตางประเทศ เชน รถยานเกราะลอยาง เส้ือกันกระสุน  
และหนากากกันสารพิษ ท้ังนี้ หากจําเปนตองจัดซื้อจากตางประเทศ ควรเปนการจัดซื้อท่ีม ี
การถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือใหสามารถผลิตยุทโธปกรณเหมือนตางประเทศได 

(๕) มาตรฐานอุตสาหกรรมปองกันประเทศเปนอุปสรรคในการสงเสริม
อุตสาหกรรมปองกันประเทศ เชน มาตรฐานการทดสอบยุทโธปกรณ ซึ่ งแตละกองทัพ 
มีมาตรฐานแตกตางกันโดยเฉพาะมาตรฐานดานอาวุธ แตมีสนามทดสอบเดียวกันและใชอุปกรณ 
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ในการทดสอบเหมือนกัน ทําใหผูประกอบการภาคเอกชนตองมีตนทุนสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปญหา
เรื่องความลาชาในการออกใบอนุญาตตาง ๆ รวมทั้งกฎหมายท่ีใชในปจจุบันมีความลาสมัย  

(๖) หนวยงานในกํากับของกระทรวงกลาโหมไมปรับตัวเพ่ือทํางานในเชิงรุก
และไมรวมงานกับภาคเอกชน นอกจากนี้ ศูนยอํานวยการสรางอาวุธ ศูนยการอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศและพลังงานทหาร และโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร  
ซึ่งเปนหนวยงานที่มีภารกิจในการผลิตและจําหนายยุทโธปกรณ วิจัยและพัฒนา เพ่ือจําหนาย
ผลิตภัณฑท่ีผลิตไดใหแกสวนราชการกระทรวงกลาโหม สวนราชการอื่น และเอกชน ท้ังภายใน 
และภายนอกประเทศตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด แตกลับมีรายไดจากผลประกอบการ 
อยูในระดับต่ํา ดังนั้น จึงควรใหหนวยงานเหลานี้ไปสังกัดสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  
เพราะสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีผลิต สงเสริมและวิจัยพัฒนา 
ซึ่งจะทําใหการรวมทุนกับภาคเอกชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

(๗) กระทรวงกลาโหมใชจายงบประมาณในโครงการจัดซื้อยุทโธปกรณตาง ๆ  
ไมตรงตามวัตถุประสงค เชน โครงการจัดซื ้ออากาศยานไรคนขับต ิดอาวุธของกองทัพเร ือ  
(MALE UAV) จํานวนอยางนอย ๓ เครื่อง พรอมอุปกรณที่ติดตั้งสําหรับปฏิบัติภารกิจ (Mission 
Payload) ติดตั้งระบบอาวุธ (Weapon System) และสถานีควบคุมภาคพ้ืนดิน พรอมระบบควบคุม
และส่ือสาร (Ground Control) แตไดเพียงอากาศยานไรคนขับโดยไมมีอาวุธ ซึ่งไมสามารถนําไป 
ใชงานตามวัตถุประสงคในการเบิกจายงบประมาณ  

(๘) กระทรวงกลาโหมมีงบประมาณสําหรับการวิจัยนอยมาก คิดเปนประมาณ
รอยละ ๑ สวนสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศซึ่งเปนหนวยงานหลักดานการวิจัยและพัฒนา 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการวิจัยจํานวนนอยกวาสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในขณะท่ี
ผลงานวิ จัยทางการทหารจะชวยขับเคล่ือนอุตสาหกรรมปองกันประเทศและเปนการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการปองกันประเทศอยางย่ังยืน โดยไมตองพ่ึงพาเทคโนโลยีตางประเทศ ดังนั้น  
จึงควรจัดสรรงบประมาณใหแกสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศเพ่ือใหมีการวิจัยดานการทหาร
เพ่ิมมากขึ้น และเปนการสงเสริมอุตสาหกรรมปองกันประเทศ ท้ังนี้  ควรยกเลิกโครงการ 
ท่ีไมตอบสนองภารกิจหลักของกระทรวงกลาโหม เชน การจัดหาแหลงน้ํา และการทําถนน  
ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูเสนอขออนุมัติโครงการตอกระทรวงกลาโหม อยางไรก็ตาม 
แมวาจะมีการยกเลิกโครงการดังกลาว กระทรวงกลาโหมก็ยังสามารถชวยเหลือประชาชน 
เมื่อเกดิภาวะวิกฤตได โดยการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจายงบกลาง 

(๙) กองทัพบก  
- งบบุคลากรของกองทัพบกมีจํานวนมากกวางบดําเนินงาน ซึ่งสาเหตุ 

ที่งบบุคลากรเพ่ิมขึ้น เนื่องจากกองทัพมีกําลังพลท่ีเปนขาราชการทหาร และมีตําแหนง “นายพล”  
เปนจํานวนมาก ซึ่งงบบุคลากรนี้ยังไมรวมถึงงบบุคลากรท่ีอยูภายใตงบดําเนินงานและงบรายจายอื่น 
เชน คาเชาบาน คาตอบแทนกําลังพล คาตอบแทนบุคลากรดานสาธารณสุข คาตอบแทนพิเศษ
สําหรับแพทย คาตอบแทนกําลังพลสํารอง คาตอบแทนทหารกองประจําการ คาตอบแทนเจาหนาท่ี
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ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม คาตอบแทนอาสาสมัครทหารพราน และเบี้ยเล้ียงทหาร โดยกองทัพบกเปนหนวยงาน
ท่ีมีสัดสวนงบบุคลากรจํานวนมาก คิดเปนรอยละ ๗๗ แตมีงบดําเนินงานเพียงรอยละ ๒๓ เทานั้น 
ทําใหมีงบประมาณในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาหรือปรับปรุงขีดความสามารถในดานยุทโธปกรณ 
งานวิจัย และการฝกอบรม เปนจํานวนนอย ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมควรลดกําลังพลโดยดําเนิน
โครงการเกษียณอายุราชการกอนกาหนด (Early Retire) แทนการดําเนินการตามแผนการลดกําลังพล
ภายในระยะเวลา ๑๐ ป  

(๑๐) กองทัพเรือ 
๑) เนื่องจากปจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนไมสามารถจัดซื้อ

เครื่องยนต MTU ที่จะนํามาใชกับเรือดําน้ําที่กองทัพเรือจะซื้อเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการรบ
ของกองทัพเรือได จึงทําใหจํานวนเงินงบประมาณท่ีตองใชจายในปนี้ลดลง อยางไรก็ดี กองทัพเรือ
ยังตองจัดซื้อจัดจางพัสดุรายการอื่นเพ่ือนํามาใชสนับสนุนเรือดําน้ําดังกลาวอีก เชน เรืออเนกประสงค
ยกพลขึ้นบก ทาจอดเรือดําน้ํา โรงซอมบํารุง เรือลากจูงขนาดกลาง ระบบส่ือสารควบคุม  
ซึ่งไดลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจางแลว ทั้งนี้  หากตองเปล่ียนรุนหรือจัดหาเรือดําน้ําใหม 
จะคุมคาหรือเปนประโยชนตอประเทศหรือไม เพียงใด 

๒) การจัดตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเรือดําน้ําที่ไมมีเครื่องยนตและทํา
สัญญาซื้อขายแบบรัฐตอรัฐ (Government to Government – G to G) และจัดซื้ออากาศยาน 
ไรคนขับหรือยูเอวี (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ของประเทศอิสราเอล จํานวน ๓ ลํา  
ซึ่งตองใชงบประมาณจํานวนมาก ไมสอดคลองกับสถานการณของประเทศที่ยังตองเผชิญกับปญหา 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และแนวโนมราคาพลังงานของโลกก็ปรับตัว
สูงขึ้นอยางตอเนื่องอีกดวย 

(๑๑) กองทัพอากาศ 
๑) งบประมาณรายจายประจําปสําหรับการพัฒนาขีดความสามารถของ

กองทัพอากาศมีจํานวนลดลงเล็กนอย เนื่องจากไดจัดซื้ออาวุธขนาดใหญโดยใชงบประมาณผูกพัน
ขามป ซึ่งจะเริ่มตนจายปแรกในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  

๒) การจัดหาเครื่องบินขับไล F-๓๕ จํานวน ๑ ฝูงบิน (เครื่องบินจํานวน 
๑๒ ลํา )  เ พ่ือทดแทนเครื่ องบินขับไล  F-๑๖ ไมมีแผนในการจัดซื้อ ท่ีมีความชัด เจนว า  
จะเปนการจัดซื้อเครื่องบินเกาหรือใหม รวมถึงคุณสมบัติ ตลอดจนผลประโยชนท่ีจะไดจากการซื้อ  
ทั้งนี้  ในการจัดซื้อเครื่องบินขับไล เ พ่ือทดแทนดังกลาว ควรมีการเปรียบเทียบคุณสมบัต ิ
และผลประโยชนท่ีไดจากการซื้อใหชัดเจน เชน ประโยชนในการถายทอดเทคโนโลยีและประโยชน
จากการลงทุน 
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  ๒.๕ รางมาตรา ๑๑ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาและหนวยงานในกํากับ 
(๑) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รัฐบาลประมาณการรายรับเพ่ิมขึ้นจาก 

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แตกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาซึ่งเปนหนวยงานหลักท่ีรับผิดชอบ
ภารกิจดานการทองเท่ียวซึ่งเปนแหลงรายไดหลักของประเทศ กลับไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
ไมเพียงพอทําใหกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาจัดสรรงบประมาณใหแกจังหวัดนํารองสําคัญ 
ดานการทองเท่ียว เชน จังหวัดชลบุรี จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดเชียงใหม จังหวัดสุราษฎรธานี 
และกรุงเทพมหานคร ไดนอยตามไปดวย ทั้ง ๆ ที่ จังหวัดเหลานี้เปนจังหวัดสําคัญที่สามารถหารายได
จากการทองเท่ียวเขาสูประเทศ ดังนั้น รัฐบาลจึงควรจัดสรรงบประมาณใหแกกระทรวง 
การทองเท่ียวและกีฬาเพ่ิมขึ้น เพ่ือใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาสามารถจัดสรรงบประมาณ
กลับคืนใหแกจังหวัดดังกลาวเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะเปนการสงเสริมและพัฒนาดานการทองเท่ียว 
และทําใหประเทศไทยมีรายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมมากขึ้นตามไปดวย สงผลใหเศรษฐกิจ 
ของประเทศฟนฟูและขับเคล่ือนตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

(๒) เห็นดวยกับการจัดสรรงบประมาณของกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 
แตมีขอสังเกต ดังนี้  

๑) ควรยกระดับการทองเท่ียวไทยโดยการเพ่ิมมูลคาการใชจาย 
ของนักทองเท่ียวตางชาติ เชน การเพ่ิมงบประมาณไปท่ีแผนงานบูรณาการสรางรายไดจาก 
การทองเท่ียวแบบใหม เพ่ิมโครงการยกระดับและสงเสริมการทองเท่ียวรูปแบบใหม และควรมีการ
จัดกิจกรรมทองเที่ยวที่แปลกใหม  

๒) พัฒนาเสนทางคมนาคมในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
(GMS Economic Corridors (Greater Mekong Subregion: GMS)) เพ่ือยกระดับระเบียงเศรษฐกิจ
ของไทย  

๓) จัดทํางบประมาณท่ีชัดเจนและครอบคลุมเพ่ือเสริมความแข็งแกรง 
ของการทองเท่ียวไทย  

(๓) กรมพลศึกษาไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวนนอย แตหนวยงาน 
มีภารกิจท่ีสําคัญจํานวนมาก เชน การสรางนักกีฬาเพ่ือแขงขันระดับประเทศ ท้ังนี้ การจัดงาน
แขงขันกีฬาสําคัญในระดับโลกควรจะจัดในตางจังหวัดใหมากย่ิงขึ้น 

๒.๖ รางมาตรา ๑๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
และหนวยงานในกํากับ 

(๑) รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณใหประชาชนมีสวัสดิการอยางครอบคลุม
และเทาเทียมกัน โดยสวัสดิการของประชาชนไมควรดอยกวาสวัสดิการของขาราชการ  
เพ่ือใหประเทศไทยเปนรัฐสวัสดิการตอไปในอนาคต 

(๒) การจัดสรรงบประมาณในโครงการปรับปรุงท่ีอยูและสถานท่ีสาธารณะ 
ใหเหมาะกับคนทุกวัย ไมมีความโปรงใส 
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(๓) โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด เด็กผูมี สิทธิไดรับ 
เงินอุดหนุนไมครบทุกคน และยังมีการปรับลดงบประมาณลงจากเดิมท่ีมีการตั้งงบประมาณไว 
ไมเพียงพอ และตองขอรับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณรายจายงบกลางเพ่ิมขึ้นทุกป 

(๔) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณในการดูแลผูสูงอายุไมสอดคลองกับสถานการณ
ในปจจุบันซึ่งตองเตรียมความพรอมในการเขาสูสังคมผูสูงอายุ โดยเฉพาะกรมกิจการผูสูงอายุ 
ซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณไมไดสัดสวนกับจํานวนผูสูงอายุ ทั้งนี้ รัฐบาลควรใหความสําคัญกับ
การดูแลผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นโดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชดูแลผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นและเพ่ิมเบี้ย
ผูสูงอายุ ซึ่งจะสามารถแกไขปญหาสังคมไดในหลายมิติ 

(๕) รัฐบาลใหความสําคัญในการดูแลผูสูงอายุนอยมาก ซึ่งจะเห็นไดจาก
แผนงานบูรณาการจํานวน ๑๑ แผนงาน มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสู 
สังคมผูสูงอายุเปนจํานวนนอยท่ีสุด แสดงวารัฐบาลไมไดใหความสําคัญเกี่ยวกับสวัสดิการ 
และความเปนอยูของผูสูงอายุเทาท่ีควรจะเปน โดยเฉพาะงบประมาณคาอาหารของผูสูงอายุท่ีเขาพัก
ตามศูนยผูสูงอายุ ๑๒ แหง ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดรับคาอาหาร
โดยเฉล่ียมื้อละไมถึง ๒๐ บาท ในขณะท่ีกรมกิจการผูสูงอายุขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมทุกป 
แตงบประมาณเกี่ยวกับคาอาหารผูสูงอายุกลับไมไดรับการจัดสรรเพ่ิมเติม   

 ๒.๗ รางมาตรา ๑๓ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม
และหนวยงานในกํากับ 

- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดมีการปรับเปล่ียน
นโยบายเปนนโยบายเชิงรุกโดยมีโครงการท่ีนาสนใจและควรสนับสนุนงบประมาณคือ โครงการ
มหาวิทยาลัยไซเบอรไทย (Thailand Cyber University) และโครงการผลิตบัณฑิตพันธุใหม 
นอกจากนี้ เครือขายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ๙ แหงท่ัวประเทศ ไดมีการลงนามความรวมมือ
ในการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัยและการจัดการเรียนรูตลอดชีวิตผานระบบธนาคารหนวยกิต
ดิจิทัล ซึ่งการดําเนินการดังกลาวถือเปนการปฏิรูปการอุดมศึกษาที่ทําใหผูเรียนสามารถเขาถึง 
การเรียนไดตามความตองการของตนเองและตลาดแรงงาน ท้ังนี้ การดําเนินการดังกลาวควรขยาย
ไปยังมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอื่นดวย 

  ๒.๘ รางมาตรา ๑๔ กระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานในกํากับ 
(๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

๑) การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณไมมีความเหมาะสม ไมสามารถทําใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีรายไดเพ่ิมขึ้นได  

๒) กระทรวงเกษตรและสหกรณควรจัดสรรงบประมาณสําหรับโครงการ
หรือแผนงานท่ีเกี่ยวกับเรื่องดังตอไปนี้ ๑. การสงเสริมการใชสารอินทรียแทนการใชสารเคมี 
ในการทํานา ๒. การจัดหาโคเพ่ือใหประชาชนยืมโคไปเล้ียงเปนอาชีพ ๓. การจัดตั้งกลุมเกษตรกร
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ผลิตขาวพันธุดี ๔. การสงเสริมการปฏิรูปท่ีดิน ๕. การยกเลิกสิทธิใหเขาทําประโยชนในเขตปฏิรูป
ท่ีดิน โดยใหออกเปนเอกสารสิทธิแทนเพ่ือใหประชาชนมีความมั่นคงทางทรัพยสินและสามารถ 
นําที่ดินของตนไปแปลงเปนทุนได ๖. ตลาดชุมชน และ ๗. โครงการสวนยางย่ังยืน  

๓) ราคาพืชผลทางการเกษตรปรับเพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับราคาของ
ตลาดโลกและผลจากการทํางานรวมกันระหวางกระทรวงพาณิชยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

๔) กระทรวงเกษตรและสหกรณและหนวยงานที่เกี่ยวของควรท่ีจะ
สามารถกําหนดราคาผลผลิตทางการเกษตร มิใชใหนายทุนเปนผูกําหนด โดยรัฐอาจจัดใหมีสหกรณ
ในทุกตําบลและทุกผลผลิตทางการเกษตร และสรางตลาดกลางใหมในทุกจังหวัดใหมากขึ้น  
อีกท้ังควรจัดตั้งคลังสินคาดานการเกษตรในแตละทวีปท่ัวโลกตามสินคาท่ีแตละประเทศ 
มีความตองการหรือขาดแคลน โดยใหทูตประจําประเทศตาง ๆ สํารวจความตองการผลผลิต 
ทางการเกษตรในแตละประเทศ ทั้งนี้ ภายใตนโยบายหรือแนวคิดการตลาดนําการผลิต มิใชผลผลิต
นําการตลาด หากภาคการเกษตรมีระบบเศรษฐกิจท่ีดีหรือเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ยอมสงผล 
ถึงความมั่นคงของประเทศ  

๕) กระทรวงเกษตรและสหกรณควรควบคุมราคาปจจัยการผลิต 
ที่เกษตรกรตองนํามาใชในการประกอบอาชีพใหต่ําลง เชน ปุย ยา และตองเรงสรางตลาดกลางใหม
ใหแกเกษตรกรในทุกจังหวัด พรอมทั้งสรางระบบท่ีทําใหผลผลิตทางการเกษตรเหมาะสม 
กับความตองการของตลาด 

๖) สถานการณความขัดแยงระหวางรัสเซียกับยูเครนสงผลกระทบตอ
เกษตรกรเปนอยางมาก ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณจะตองเรงสงเสริมภาคการเกษตร
โดยเฉพาะการผลิตขาวโพดเล้ียงสัตว มันสําปะหลัง ยางพารา และปาลมน้ํามัน 

๗) กระทรวงเกษตรและสหกรณไมไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการแกไข
ปญหาโรคเชื้อราใบยางพารารวงในพ้ืนที่ ๑๗ จังหวัด ซึ่งโรคดังกลาวสรางความเสียหายจํานวนมาก
และขยายวงกวาง ทําใหราคายางพาราตกต่ําจนเกษตรกรไดรับความเดือดรอนจากการสูญเสีย
รายไดและสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศเพราะยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย 

๘) กระทรวงเกษตรและสหกรณควรนําสินคาทางการเกษตรไปแลกเปน
น้ํามันหรือนําไปผลิตน้ํามันสําหรับใชภายในประเทศเพ่ือลดตนทุนการซื้อน้ํามันจากตางประเทศ  
ซึ่งจะเปนประโยชนกับภาคการเกษตร และเกษตรกร 

๙) กระทรวงเกษตรและสหกรณควรมีแนวทางในการการดูแลสมาชิก
สหกรณการเกษตร และกลุมลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เนื่องจาก
เกษตรกรคือฐานรากของเศรษฐกิจไทย และควรจัดหาแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ําใหแกเกษตรกร  

๑๐) ปจจุบันเกษตรกรมีหนี้สินเพ่ิมขึ้น แตกระทรวงเกษตรและสหกรณ
จัดสรรงบประมาณไวสําหรับแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกรท่ีประสบภัยธรรมชาติเทานั้น  
ซึ่งไมสามารถแกไขปญหาหนี้สินของเกษตรกรไดอยางแทจริง เนื่องจากยังมีเกษตรกรท่ีเปนลูกหนี้
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ของธนาคารอาคารสงเคราะหและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรอีกเปนจํานวนมาก
ที่มีปญหาหนี้สินและยังไมไดรับการชวยเหลือและแกไขปญหา 

๑๑) เกษตรกรยังมีความลาหลังและเขาไมถึงเทคโนโลยี รัฐบาลควรมุงเนน
สงเสริมงานวิจัยระยะส้ันแตเห็นผลเร็ว โดยเฉพาะงานวิจัยท่ีนําไปสรางความเขมแข็งใหแกเศรษฐกิจ
ฐานราก 

(๒) กรมการขาว 
- กรมการขาวไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นถึงรอยละ ๘.๕  

จากปงบประมาณที่ผานมา เพ่ือนําไปใชพัฒนาพันธุขาว ชวยสรางจุดแข็งทางดานการเกษตร 
ใหแกประเทศ และสนับสนุนใหประเทศเขารวมเขตการคากับประเทศตาง ๆ เพ่ิมมากขึ้น  
เพ่ือสรางแรงจูงใจแกนักลงทุนจากประเทศตาง ๆ  

(๓) กรมชลประทาน  
๑) เนื่องจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

ทําใหภาคการเกษตรไดรับผลกระทบเปนอยางมาก ซึ่งการฟนฟูภาคการเกษตรปจจัยท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งก็คือการบริหารจัดการน้ํา แตเมื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจายใหแก 
กรมชลประทานจะพบวาเพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพียงประมาณรอยละ ๒.๔๓ 
เทานั้น ซึ่งไมเพียงพอที่จะบริหารจัดการน้ําไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒) ผลการดําเนินโครงการของกรมชลประทานในป พ.ศ. ๒๕๖๕ มีพ้ืนที่
ชลประทานและมีปริมาณการกักเก็บน้ําเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนนอย ซึ่งไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
ในแผนงาน นอกจากนี้ ยังมีปญหาการสงน้ําไปยังพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไมเพียงพอและท่ัวถึง  
โดยมีเพียงโครงการบริหารจัดการนํ้าตนแบบบางระกําโมเดลท่ีไดรับการจัดสรรน้ําอยางเพียงพอ  
อีกทั้งไมมีการสงน้ําตามวันและเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการสงน้ํา แตสํานักงานชลประทาน 
กลับรายงานมาท่ีกรมชลประทานวามีการสงน้ําแลว แสดงใหเห็นถึงการบริหารจัดการท่ีไมมี
ประสิทธิภาพและสงผลใหเกิดความเดือดรอนแกเกษตรกร ดังนั้น กรมชลประทานจึงควรปรับปรุง
แผนการสงน้ําเพ่ือใหเกิดความยุติธรรมและทั่วถึง 

๓) ปญหาการขาดแคลนแหลงน้ําเกิดจากกรมชลประทานมีนโยบาย 
แกไขปญหาการขาดแคลนแหลงน้ําท่ีไมมีประสิทธิภาพ โดยเนนการกอสรางแหลงกักเก็บน้ํา 
ขนาดใหญ แตไมสามารถแกไขปญหาการขาดแคลนแหลงน้ําได และปจจุบันโลกกําลังประสบ 
ปญหาสภาพอากาศเปล่ียนแปลง (Climate Change) ซึ่งแหลงกักเก็บน้ําของกรมชลประทาน 
ไมสามารถกักเก็บน้ําฝนได สะทอนใหเห็นถึงความไมมีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการน้ํา 
ของกรมชลประทาน นอกจากนี้ การท่ีกรมชลประทานเนนการสรางแหลงกักเก็บน้ําขนาดใหญ  
เชน การสรางเขื่อน ทําใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมา เชน ปญหาตล่ิงพังซึ่งตองจัดสรรงบประมาณ 
เพ่ือซอมบํารุงตล่ิง ระยะเวลาในการกอสรางแหลงเก็บน้ําขนาดใหญก็ใชเวลานาน มีความซ้ําซอนกัน
หลายหนวยงาน และตองใชงบประมาณจํานวนมาก รัฐบาลควรพิจารณาโครงการสรางเขื่อน 
หรือแหลงกักเก็บน้ําขนาดใหญเทาที่จําเปน เพ่ือประโยชนของเกษตรกรภาคกลางใหมีน้ําใช 
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ในภาคการเกษตรตลอดท้ังป และจะสามารถแกไขปญหาน้ําดื่มมีรสเค็มเนื่องจากมีน้ําทะเลหนุน 
และยังสามารถดําเนินโครงการสรางเขื่อนปาสักเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวม รวมท้ังการดําเนินการ 
สรางฝายมโนรมยเพ่ือใหประชาชนมีน้ําใชตลอดทั้งป 

๔) รัฐบาลควรพิจารณานํางบประมาณของกรมชลประทานไปให 
กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 

(๔) กรมปศุสัตว 
๑) กรมปศุสัตวไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นเพียงรอยละ ๑ เทานั้น 

ทั้ง ๆ ที่ ตองเผชิญสถานการณโรคระบาดในสัตว ท้ังโรคลัมป สกิน อหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF)  
และกาฬโรคมา รวมถึงตองปองกันการแพรระบาดของไขหวัดนก และตองปฏิรูปกระบวนการผลิต
ในสถานการณปศุสัตวของไทยเพ่ือรองรับกับสถานการณโรคระบาดในสัตวอยางเรงดวน  
สะทอนใหเห็นวารัฐบาลไมใหความสําคัญกับการแกปญหาเกี่ยวกับโรคระบาดสัตว และหากมี 
โรคระบาดใหม ๆ ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต รัฐบาลก็อาจไมมีความพรอมดานงบประมาณ 
ในการแกไขสถานการณโรคระบาดนั้นได 

๒) รัฐบาลควรสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทําอาชีพดานการปศุสัตว 
เพราะปจจุบันการทําการเกษตรแบบใชปุยเคมีทําใหดินเส่ือมสภาพ แมจะมีการใหความรู 
แกเกษตรกรในการทําการเกษตรโดยใชปุยอินทรียเพ่ือลดตนทุนการผลิต แตปจจุบันอัตราการผลิต
ปุยอินทรียภายในประเทศยังไมเพียงพอ จึงเปนเหตุผลท่ีรัฐบาลตองสนับสนุนใหมีการทําอาชีพ 
ดานการปศุสัตวใหมากขึน้ นอกจากจะชวยลดตนทุนการผลิตทางการเกษตรไดแลวยังสามารถแกไข
ปญหาสภาพดินเส่ือมโทรมไดอีกดวย ดังนั้น เกษตรกรตองปรับเปล่ียนจากการปลูกพืชแบบเดิม ๆ 
สลับกับการปลูกหญาเพ่ือการปศุสัตวดวย เพ่ือจะทําใหดินกลับมามีสภาพดีและสามารถใช 
ในการเพาะปลูกไดตอไป ซึ่งการจัดสรรเงินงบประมาณใหแกกรมปศุสัตวตามรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
ไมเพียงพอตอการสนับสนุนใหเกษตรกรดําเนินการดังกลาว 

(๕) กรมพัฒนาที่ดิน 
- กรมพัฒนาท่ีดินควรไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นเพ่ือดําเนินงาน

ดานการกระจายการถือครองที่ดิน ออกเอกสารสิทธิการถือครองที่ดิน เพ่ือใหประชาชนมีที่ดินทํากิน
และสํารวจสํามะโนที่ดินเพ่ือการพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้ เพ่ือแกไขปญหาความเหล่ือมลํ้าของสังคม 

(๖) กรมวิชาการเกษตร 
- แมกระทรวงเกษตรและกรณจะไดรับการจัดสรรงบประมาณในสัดสวน 

ท่ีเพ่ิมขึ้น แตเนื่องจากปจจุบันเกษตรกรไทยกําลังประสบปญหาปุยราคาแพง จึงควรจัดสรรงบประมาณ 
ใหแกกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานที่ เกี่ยวของเพ่ิมขึ้น  
เพ่ือใหหนวยงานดังกลาวไดนําไปสรางโรงงานผลิตปุย และจําหนายปุยใหแกเกษตรกรในราคาถูกกวา
ภาคเอกชน ซึ่งจะทําใหเกษตรกรมีตนทุนในการทําการเกษตรต่ําลง และสามารถเพ่ิมศักยภาพ 
ในการแขงขันของประเทศได 
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(๗) การยางแหงประเทศไทย 
- เกษตรกรท่ีปลูกยางพาราจํานวนประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ ไร ไดรับ

ผลกระทบจากปญหายางพาราเสียหายจากเชื้อรา ไมวาจะเปนปญหาราคายางพาราตกต่ํา  
ปญหาการใชสารชีวภัณฑเพ่ือจัดการรักษาตนยางพาราท่ียืนตนตาย ดังนั้น การยางแหงประเทศไทย 
ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินการแกปญหาดังกลาวอยางจริงจัง  

  ๒.๙ รางมาตรา ๑๕ กระทรวงคมนาคม 
(๑) การจัดสรรงบลงทุนของกระทรวงคมนาคมแสดงใหเห็นถึงความเหล่ือมลํ้า 

ไมยุติธรรม และไมเอาใจใสอยางชัดเจน เพราะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการลงทุนใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใตนอยกวาจังหวัดอื่น ท้ัง ๆ ท่ี มีประชากรมากกวาและยากจนกวา จึงควรเรง
พัฒนาการคมนาคมใหแกประชาชนใน ๓ จังหวัดดงักลาว  

(๒) กรมเจาทาไดรับการจัดสรรงบประมาณไม เ พียงพอ ท้ังในสวน 
คาครุภัณฑ การศึกษาพัฒนาประสิทธิภาพตูคอนเทนเนอร การจัดหาระบบตรวจการชายฝง  
หรือการขุดลอกรองน้ําชายฝง  

(๓) กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท มีการจัดทํางบประมาณ 
แบบกระจุก ไมกระจายตัว โดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใชในจังหวัดบุรีรัมย ซึ่งไดรับการ
จัดสรรงบประมาณหลายโครงการ ดังนั้น คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้จึงควรพิจารณางบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรดังกลาววา มีความเปนธรรมหรือไม 

(๔) พบการรองเรียนของผูรับเหมากอสรางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ 
กรมทางหลวงวา เมื่อผูรับเหมากอสรางสงมอบงานและกรมทางหลวงไดตรวจรับงานแลว จากนั้น
กรมทางหลวงจะตองสงเรื่องใหสํานักงบประมาณตรวจสอบงาน และสํานักงบประมาณจะสงเรื่อง
ตอไปยังสํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร กระทรวงคมนาคม และรองนายกรัฐมนตรี
ตามลําดับเพ่ือตรวจสอบงาน เมื่อรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบแลวจะสงเรื่องกลับไปยังกรมทางหลวง
เพ่ือใหสงเรื่องไปยังกรมบัญชีกลางเพ่ือเบิกเงินคากอสราง กระบวนการดังกลาวใชระยะเวลา
ประมาณ ๓ เดือน ซึ่งระยะเวลาดังกลาวผูรับเหมากอสรางเห็นวา เปนการใชระยะเวลานาน 
เกินสมควรและทําใหผูประกอบการสูญเสียโอกาสในการประกอบธุรกิจ 

(๕) ควรซอมบํารุงถนนท่ีมีการใชสัญจรตลอดเสนทาง เนื่องจากท่ีผานมา 
พบวามีการซอมบํารุงทาง แตไมไดทําการซอมบํารุงตลอดเสนทาง และในบางชวงของถนนท่ีไดรับ
ความเสียหายจากการสัญจรของรถบรรทุกขนาดใหญ ไมไดรับการซอมบํารุงแตอยางใด  

(๖) การเบิกจายงบประมาณเพ่ือใชในโครงการซอมแซมถนนของจังหวัด
จันทบุรีไมเหมาะสม เนื่องจากดําเนินการจัดซื้อจัดจางและดําเนินโครงการซอมแซมถนนในชวง 
ฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร สรางความเดือดรอนในการสัญจร และสงผลกระทบตอ 
การทองเท่ียวในชวงฤดูกาลดังกลาว ทําใหยานพาหนะของประชาชนเสียหาย ไมสามารถขนสง
ผลผลิตทําใหเกิดภาวะสินคาลนตลาด ราคาผลผลิตตกต่ํา เกษตรกรไดรับความเดือดรอน นอกจากนี้ 
ถนนบางเสนอาจไมสมควรตองดําเนินการซอมแซมเนื่องจากยังสามารถใชงานไดดี 
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(๗) กรมทาอากาศยานไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ ทั้งในสวนของ
คาครุภัณฑ คาสํารวจ และการออกแบบ  

(๘) การเขาถึงระบบขนสงมวลชนของประชาชนและการบริหารจัดการ 
ระบบตั๋วรวมนั้น มีขอเสนอแนะวารัฐบาลไมควรตอสัญญาสัมปทานระบบรถไฟฟาใหแกเอกชน 
เพราะจะทําใหราคาคาโดยสารแพง ท้ังนี้ ควรสงเสริมใหประชาชนสามารถเขาถึงระบบขนสง 
ไดสะดวก ซึ่งจะชวยแกไขปญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครได สวนของการบริหารจัดการระบบ
ตั๋วรวมนั้น มีขอเสนอแนะวาใหจัดตั้งบริษัทรวมทุนของรถไฟฟาสายตาง ๆ โดยกําหนดราคา 
คาโดยสารใหต่ําสุด ไมเกินรอยละ ๑๐ ของคาแรงขั้นต่ํา  

  ๒.๑๐ รางมาตรา ๑๖ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและหนวยงาน 
ในกํากับ 

(๑) การจัดสรรงบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
สําหรับการจัดทําระบบคลาวดกลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud Services : 
GDCC) คือการพัฒนาการใชประโยชนขอมูลขนาดใหญเพ่ือรวบรวมขอมูลของหนวยงานตาง ๆ  
ไวดวยกัน และสามารถแลกเปล่ียนขอมูลขามหนวยงานได ซึ่งจะทําใหประชาชนไดรับการบริการ
อยางรวดเร็ว ลดปญหาการทุจริตเนื่องจากสามารถตรวจสอบไดงาย มมีาตรฐานสากลดานความปลอดภัย
ของขอมูล ประหยัดงบประมาณในการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน และลดความซ้ําซอนในการดําเนินงาน 
อันจะเปนประโยชนตอรัฐในการเปนรัฐบาลดิจิทัลและสงเสริมการแขงขันของประเทศ 

(๒) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมควรมีมาตรการและบทลงโทษ
อยางเหมาะสมในการดําเนินการกับเว็บเพจออนไลนผิดกฎหมาย เชน การพนัน หมิ่นสถาบัน  
ลามกอนาจาร การกระทําผิดศีลธรรมอันดีของประชาชน และยาเสพติด  

(๓) รัฐบาลควรนําระบบเทคโนโลยีมาใชแทนบุคลากร เพ่ือลดภาระ 
ดานงบประมาณในการจัดสรรเปนรายจายบุคลากร 

  ๒.๑๑ รางมาตรา ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ
หนวยงานในกํากับ 

(๑) สถานการณน้ําเปนปญหาท่ีเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งปญหาภัยแลง 
ปญหาน้ําทวม และปญหาการขาดแคลนแหลงน้ํา ดังนั้น รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณใหแก 
กรมทรัพยากรน้ําและกรมทรัพยากรน้ําบาดาลอยางเหมาะสม เพ่ือใหสามารถดําเนินการบริหาร
จัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

๑) รัฐบาลตองมีแนวทางในการแกไขปญหาน้ํ า เชิง ยุทธศาสตร 
เพ่ือใหเกิดประโยชนตอประชาชน  

๒) รัฐบาลควรพิจารณาแนวทางบริหารจัดการน้ํา โดยบริหารจัดการ 
ลุมน้ําท้ังระบบ ๒๒ ลุมน้ํา จัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการผันน้ําลุมน้ําโขง กก อิง นาน 
เจาพระยา ปาสัก ทาจีน แมกลอง และโครงการผันน้ําลุมน้ําโขง เลย ชี มูล เจาพระยา ปาสัก 
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(๒) กรมทรัพยากรน้ํามีหนาท่ีและอํานาจหลักในการบริหารจัดการน้ํา 
และการพัฒนาแหลงน้ํา โดยมีบุคลากรและวิศวกรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการกํากับ ดูแล ควบคุม  
แตมีบางกรณีหรือบางโครงการที่กรมทรัพยากรน้ําสามารถดําเนินการดวยตนเอง แตกลับให 
องคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภเปนผูดําเนินการแทน จึงเห็นวาไมเหมาะสม 

(๓) กรมปาไมไดรับการจัดสรรงบประมาณใหเปนจํานวนมาก แตการทําแนว
เขตปาขาดประสิทธิภาพและไมสามารถฟนฟูปาไดตามเปาหมาย นอกจากนี้ การทํางานยังมุงเนน 
ไปท่ีงานบริการกับงานอนุญาต แตไมใหความสําคัญกับงานดานการอนุรักษ 

(๔) ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือแกไขปญหาชางปาและสัตวปาท่ีสงผล
กระทบตอราษฎรในพ้ืนที่นอกเขตรักษาพันธุสัตวปา เพ่ือใหครอบคลุมถึงพ้ืนท่ีอําเภอนายายอาม 
และอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรีดวย  

(๕) รัฐบาลควรทบทวนการจัดสรรงบประมาณของสํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (สผ.) ซึ่งเปนหนวยงานสําคัญมีหนาที่ในการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม (Environmental Impact Assessment : EIA) จัดระเบียบเมือง และเปนหนวย
ประสานงานกลางของอนุสัญญาวาดวยการคุมครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ  
เพ่ือสนับสนุนการคุมครอง ปองกัน และอนุรักษแหลงมรดกโลก รวมถึงประสาน ติดตาม  
และใหคําแนะนําในการเสนอแหลงมรดกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ เขาสูบัญชีรายชื่อ
เบื้องตนของศูนยมรดกโลก และนําเสนอเปนมรดกโลก 

๒.๑๒ รางมาตรา ๑๘ กระทรวงพลังงาน 
(๑) สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  

และความขัดแยงระหวางประเทศรัสเซียและประเทศยูเครน สงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยู
ของประชาชนท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย ดังนั้น รัฐบาลจําเปนตองพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
ดานพลังงานใหเหมาะสมเพ่ือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน แตรัฐบาลกลับจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใหแกกระทรวงพลังงานในสัดสวนนอย  
ทั้ง ๆ ที่ กระทรวงพลังงานเปนกระทรวงท่ีเกี่ยวของกับเศรษฐกิจซึ่งมีผลกระทบตอผลิตภัณฑ 
มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) และดานเศรษฐกิจของไทย ทั้งนี้ รัฐบาล
ควรสงเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยี เพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย  
โดยการทําวิจัยรวมกับภาคเอกชนท่ีมีความรูความชํานาญ เชน สงเสรมิความสามารถในการแขงขัน
ดานพลังงานทางเลือก ระบบโซลาเซลล  

อยางไรก็ดี  เมื่อพิจารณาการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แลวพบวา งบประมาณท่ีจะนํามาใชในงานวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 
กลับไมมีความชัดเจน แสดงใหเห็นวารัฐบาลไมไดใหความสําคัญในเรื่องนี้อยางจริงจัง 

 
 
 



๓๗ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

(๒) รัฐบาลดําเนินการบริหารจัดการราคาน้ํามันเชื้อเพลิงผิดพลาด ดังนี้  
๑) รัฐบาลไมมีวิสัยทัศน และไมมีการบริหารความเส่ียง 
๒) คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง (กบน.) บริหาร

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงผิดพลาด กลาวคือ ในชวงที่ราคาน้ํามันดีเซลปรับลดลงคณะกรรมการบริหาร
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง (กบน.) ไมเก็บเงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง โดยอางวาพระราชบัญญัติ
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒ 2

๓ มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง กําหนดใหกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 
ตองมีจํานวนเงินเพียงพอเพ่ือใชในการบริหารจัดการกองทุนอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเมื่อรวมกับ
เงินกูตามวรรคสองแลวตองไมเกินจํานวน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ส่ีหมื่นลานบาท) ท้ังนี้  
หากมีการเก็บเงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในชวงเวลาดังกลาว จะสามารถเก็บเงินได จํานวน
ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามแสนลานบาท) ซึ่งจะสามารถบริหารความเส่ียงจาก
ปญหาวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นในปจจุบันได  

๓) คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง (กบน.) เปนผูกําหนด
นโยบายพยุงราคาน้ํามันใหอยูในระดับราคาท่ีบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน แตกลับประกาศ 
ปรับขึ้นราคาน้ํามันมีผลทําใหราคาสินคาอุปโภคบริโภคสูงขึ้น สรางความเดือดรอนใหแกประชาชน
ในวงกวาง ดังนั้น รัฐบาลจึงควรตรึงราคาน้ํามันดีเซลไมใหเกินราคาตนทุนเพ่ือไมใหสงผลกระทบ 
ตอตนทุนในการขนสงและการผลิตสินคา ทั้งนี้ ความผิดพลาดจากการบรหิารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง
ดังกลาวทําใหปจจุบันกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงติดลบ จํานวนประมาณ ๗๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(เจ็ดหมื่นลานบาท) สงผลใหหนี้สาธารณะเพ่ิมสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งในปลายป พ.ศ. ๒๕๖๔  
มีจํานวนหนี้สาธารณะ ประมาณรอยละ ๕๘.๓๑ ตอ GDP ทําใหรัฐบาลตองปรับเพดานหนี้สาธารณะ
เปนรอยละ ๗๐ ตอ GDP สงผลกระทบตอประชาชน และทําใหมีผลกระทบตอการจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป ซึ่งหากรัฐบาลบริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเก็บเงิน 
เขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงตั้งแตน้ํามันดีเซลราคาถูกอยางตอเนื่อง จะทําใหในปจจุบันกองทุนน้ํามัน
เชื้อเพลิงไมติดลบ ไมมีหนี้สาธารณะเพ่ิมขึ้น ประชาชนไมตองซื้อน้ํามันในราคาแพง และสามารถ 
นําเงินสวนนี้ไปจัดสรรเพ่ือดําเนินโครงการสําคัญตาง ๆ เชน โครงการประกันรายได ซึ่งจะสามารถ
บรรเทาความเดือดรอนของประชาชน และกระตุนเศรษฐกิจของประเทศได 

(๓) ประเทศไทยขาดความมัน่คงทางพลังงาน เนื่องจากตองนําเขาพลังงานไฟฟา
จากประเทศเพ่ือนบาน เนื่องจากโรงไฟฟาภายในประเทศไมสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดเพียงพอ 
ดังนั้น เพ่ือลดปญหาดังกลาวรัฐบาลตองสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนเปนเจาของโรงไฟฟาหรือ
โรงไฟฟาชมุชน เชน โรงไฟฟาจากขยะ โรงไฟฟาชีวมวล โรงไฟฟาพลังงานลม หรือโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย ซึ่งเปนโรงไฟฟาที่มีขนาดเล็กและมีตนทุนต่ํา โดยการสงเจาหนาท่ีที่มีความรูความเชี่ยวชาญ
ไปใหความรูแกประชาชน ใหแหลงเงินทุนในการทําโรงไฟฟา ตลอดจนรับซื้อพลังงานจากโรงไฟฟา
ชุมชนดังกลาว นอกจากนั้น รัฐบาลควรสงเสริมใหมีการใชพลังงานสะอาดเพ่ือลดปญหาส่ิงแวดลอม 
                                                 

๓ พระราชบัญญัติกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 



๓๘ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

โดยการเปล่ียนระบบการขนสงจากระบบน้ํามันมาเปนการขนสงโดยรถไฟฟา เชน เพ่ิมขบวน
รถไฟฟา ใชกองทัพมดขนของดวยรถไฟฟา สงเสริมใหมอเตอรไซครับจางใชมอเตอรไซคไฟฟาในการ
ขนสงผูโดยสาร การไฟฟานครหลวงตองติดตั้งระบบชารตไฟฟาท่ีไดมาตรฐานมีความปลอดภัยและ
เพ่ิมจุดชารตไฟฟาใหเพียงพอตอปรมิาณการใชงาน 

(๔) รัฐบาลควรบริหารงบประมาณดานพลังงานใหมีประสิทธิภาพ เชน  
ลดการนําเขาพลังงานและสนับสนุนใหมีการใชพลังงานที่สามารถผลิตภายในประเทศ เชน พลังงาน
ท่ีมาจากออยและมันสําปะหลังซึ่งสามารถนํามาผลิตแกสโซฮอล หรือพลังงานท่ีมาจากน้ํามันปาลม
สามารถนํามาผลิตเปนไบโอดีเซล ซึ่งหากรัฐบาลมีการสนับสนุนสงเสริมอยางจริงจังโดยการรับซื้อ
ผลิตผลทางการเกษตรเหลานี้  นอกจากจะเปนการผลิตพลังงานใช เองภายในประเทศ  
และลดการนําเขาพลังงานแลว ยังจะทําใหราคาพลังงานภายในประเทศลดลง สามารถแกไขปญหา
การขาดแคลนพลังงานและยังสงผลใหราคาสินคาเกษตรในกลุมพลังงานมีราคาสูงขึ้นอีกดวย 

๒.๑๓ รางมาตรา ๑๙ กระทรวงพาณิชยและหนวยงานในกํากับ 
(๑) รางพระราชบัญญัติฉบับนี้จัดสรรงบประมาณใหแกธุรกิจขนาดกลาง 

และขนาดยอม (SMEs) ไมเหมาะสม เพราะไมเพียงพอตอการชวยเหลือธุรกิจ SMEs ใหสามารถ
ดําเนินการตอไปได ทั้งนี้ รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนและสงเสริมธุรกิจ SMEs 
เนื่องจากธุรกิจดังกลาวเปนเครื่องจักรทางเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหเกิดการจางงาน  
จึงควรสนับสนุนใหธุรกิจ SMEs สามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดโดยงาย มีนโยบายสงเสริมและจูงใจ
ใหผูบริโภคประกอบธุรกิจรวมกับผูประกอบการธุรกิจ SMEs รวมท้ังพิจารณาจัดตั้งกองทุน 
เพ่ือรองรับธุรกิจ SMEs อันจะเปนประโยชนและเปนกลไกในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 
ใหมีการจางแรงงาน และมีเงินหมุนเวียนในประเทศตอไป 

(๒) รัฐบาลควรจัดใหมีบริการสําหรับผูท่ีมีความประสงคจะประกอบธุรกิจ 
SMEs ในลักษณะการใหบริการแบบ One Stop Service โดยการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดตั้ง
ธุรกิจ การหาแหลงเงินทุน วิธีการหาตลาด และการจัดการนวัตกรรม ทั้งนี้ เพ่ือใหประชาชนสามารถ
ประกอบธุรกิจดังกลาวไดอยางสะดวกและมั่นคง 

  ๒.๑๔ รางมาตรา ๒๐ กระทรวงมหาดไทย 
(๑) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ใหแกกระทรวงมหาดไทยเพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือใหหนวยงานในสังกัดท่ีเกี่ยวของ
นําไปใชในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัยใหแกประชาชน ดังนั้น  
กรมที่ดินควรเรงดําเนินการในเรื่องดังกลาวโดยเร็ว โดยเฉพาะท่ีดินซึ่งมีการพิสูจนยืนยันสิทธิแลว 
ท้ังนี้ เพ่ือใหประชาชนมีท่ีดินทํากินและท่ีอยูอาศัย นอกจากนี้ ตองใหความสําคัญในการจัดสรร
งบประมาณสําหรับเจาหนาท่ีปฏิบัติงานโครงการเดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน และจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือดําเนินการออกเอกสารสิทธิในท่ีดิน โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน ซึ่งจะสงผลให 
 



๓๙ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

มูลคาท่ีดินเพ่ิมขึ้น ทําใหรัฐมีรายไดจากการเก็บภาษีท่ีดิน ประชาชนมีท่ีดินทํากินอยางถูกกฎหมาย 
รวมท้ังโครงการตาง ๆ ของรัฐบาลก็จะสามารถดําเนินการไดอยางคลองตัวไมมีอุปสรรคจาก 
การขออนุญาตใชท่ีดิน 

(๒) รัฐบาลควรมีมาตรการในการปองกันและลงโทษกรณีการนําท่ีดิน 
มาปลูกพืชหรือพันธุไมที่ไมใชการทําเกษตรกรรม เพ่ือหลีกเล่ียงการชําระภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 

(๓) รัฐบาลมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการเยียวยา หรือเพ่ือเปนคาชดเชย
กรณีปญหาการรุกท่ีดินของประชาชน และการใหประชาชนยายท่ีอยู หรือไม หากมีงบประมาณ
ดังกลาว ขอใหรัฐเรงดําเนินการจายคาชดเชยใหแกประชาชนโดยเร็ว 

(๔) การจัดสรรงบประมาณของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ยังไมสามารถกระจายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหมวดท่ีดินและส่ิงกอสราง ใหแกเทศบาลและองคการ
บริหารสวนตําบลท้ังประเทศไดอยางท่ัวถึง โดยเทศบาลหรือองคการบริหารสวนตําบลบางแหง 
ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ เชน พ้ืนที่ที่ตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีปา เพราะไมสามารถขออนุญาต 
ใชพ้ืนที่ปาไดทันตามกําหนดหรือใชระยะเวลาการพิจารณาลาชา นอกจากนี้ ยังประสบปญหา 
กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการจัดสรรงบประมาณ แตตองสงงบประมาณคืนใหแก 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ทําใหไมไดรับโอกาสในการใชจายงบประมาณ เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ 
ซึ่งประชาชนสวนใหญในพ้ืนที่ดังกลาวยากจนและเปนกลุมชาติพันธุ ดังนั้น รัฐบาลจึงควรมีแนวทาง
โดยพิจารณาใหเปนขอยกเวน หรือเปนกรณีพิเศษ เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถ 
รับการจัดสรรงบอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าและไดรับ
งบประมาณอยางท่ัวถงึและเปนธรรม 

(๕) กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางการแกไขปญหาสัญชาติ สถานะบุคคล 
คนไทยผลัดถิ่นยังไมเหมาะสม เพราะไมมีผูเชี่ยวชาญในการดําเนินการ ขาดการบริหารจัดการเชิงรกุ 
ขาดการบริหารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ และขาดกลไกการบริหาร ดังนั้น
กระทรวงมหาดไทยจะตองเปล่ียนกระบวนทัศนในการบริหาร โดยใชพ้ืนที่เปนตัวตั้งและดําเนินงาน
จากลางขึ้นบน โดยนําพ้ืนที่ยุทธศาสตรท่ีเปนปญหา ๗ จังหวัด มาจัดจุดปฏิบัติการพ้ืนท่ีจังหวัดละ  
๒ จุด มีเจาหนาท่ีฝายปกครองท่ีมีอํานาจเต็มประจําจุดดังกลาว พรอมผูชวยระดับปฏิบัติการ 
อยางไรก็ดี  ในสวนของภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครซึ่งมีปญหาเกี่ยวกับสัญชาติ   
สถานะบุคคล คนไทยพลัดถิ่น กระจายอยูตามพ้ืนท่ีตาง ๆ รัฐบาลควรกําหนดใหมีหนวยปฏิบัติการ
เคล่ือนท่ีเพ่ือจัดการแกไขปญหาดังกลาว ท้ังนี้ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือแกไขปญหาสัญชาติ 
สถานะบุคคล คนไทยพลัดถิ่น จะสงผลใหประเทศไดทรัพยากรมนุษยมาพัฒนาประเทศ  
ชวยลดปญหาอาชญากรรม และสงผลดีตอภาพลักษณของประเทศไทยในเรื่องสิทธิมนุษยชนในเวทีโลก   

 
 
 
 



๔๐ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

  ๒.๑๕ รางมาตรา ๒๑ กระทรวงยุติธรรมและหนวยงานในกํากับ 
 (๑) คาอาหารผูตองขังเฉล่ียมื้อละประมาณ ๑๕ บาท (สิบหาบาท) ตอคน 
อาจยังไมเหมาะสม  
 (๒) เรือนจําของประเทศไทยไมไดเปนท่ีอยูของอาชญากรและผูกระทํา
ความผิดเทานั้น ในบางกรณีผูบริสุทธิ์อาจตองเขาไปอยูในเรือนจําเพราะความบกพรองของ
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งการปฏิบัติตอผูตองขังโดยจํากัดไมใหรับรูขอมูลขาวสารภายนอก 
อาจไมเหมาะสม ดังนั้น จึงควรใหผูตองขังเหลานั้นมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสารภายนอกเพ่ือปรบัตวั
ใหเขากับโลกภายนอกซึ่งจะเปนประโยชนเมื่อถึงวันที่ผูตองขังไดรับอิสรภาพ  

  ๒.๑๖ รางมาตรา ๒๒ กระทรวงแรงงานและหนวยงานในกํากับ 
(๑) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหแกกระทรวงแรงงานซึ่งมีภารกิจในการ

พัฒนาฝมือแรงงานใหมีศักยภาพ สงเสริมใหประชาชนมีรายได และสามารถพ่ึงพาตนเอง  
ซึ่งมีผลงานท่ีโดดเดนคือ การจัด Job Expo Thailand หางานใหแกแรงงานไทย ตลอดจนมีการเยียวยา
แรงงานในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ผานทางโครงการตาง ๆ 
เชน โครงการ มาตรา ๓๓ เรารักกัน นอกจากนี้ รัฐบาลยังชวยลดภาระของนายจางและผูประกันตน  
โดยการลดการสงเงินสมทบของแรงงานและนายจางตามกฎหมายประกันสังคม การจัดโครงการ
สินเชื่อเพ่ือสงเสริมการจางงาน อยางไรก็ดี การจัดทํางบประมาณสําหรับแรงงานผูประกันตน 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 3

๔ มาตรา ๔๐ ยังไมเหมาะสมเพียงพอ เนื่องจาก 
มีการสนับสนุนใหมีแรงงานนอกระบบเขามาทํางานเพ่ิมขึ้นถึง ๓ เทา 

(๒) สํานักงานประกันสังคมไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอสําหรับ
ภารกิจ ประกอบกับรัฐบาลมีมาตรการลดอัตราเงินสบทบของนายจางและลูกจางตามที่กําหนดไว 
ในกฎกระทรวง กําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เพ่ือบรรเทาภาระ 
ของนายจางและลูกจางผูประกันตนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณตางๆ ในปจจุบัน ดังนั้น  
รัฐบาลจึงตองมีแผนงานหรือแนวทางในการเพ่ิมจํานวนเงินเขาสูกองทุนประกันสังคมเพ่ือไมให 
กองทุนประกันสังคมมีความเส่ียงที่จะไมสามารถประกันสิทธิของผูประกันตนได 

๒.๑๗ รางมาตรา ๒๓ กระทรวงวัฒนธรรมและหนวยงานในกํากับ 
 (๑) รัฐบาลควรผลักดันเศรษฐกิจสรางสรรค (Soft Power) เพ่ือมุงสราง
คุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดทําแผน นโยบาย กําหนดหนวยงาน 
ที่รับผิดชอบใหชัดเจน จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอเพ่ือพัฒนาตอยอด Soft Power และสนับสนุน
เงินทุนพัฒนาใหเอกชนมีความเขมแข็งเพ่ือนําเงินทุนไปพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพ ตลอดจนพัฒนา
บุคลากรใหมีความชํานาญ ท้ังนี้ เพ่ือเสริมสรางอุตสาหกรรมใหเติบโตและสามารถแขงขันกับตางชาติได

                                                 
๔ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 
 
 



๔๑ 
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อยางไรก็ดี กระทรวงวัฒนธรรมกลับจัดสรรงบประมาณโดยไมไดมุงเนนการสราง Soft Power 
อยางแทจริง และการดําเนินการบางโครงการยังไมมีความเหมาะสม เชน โครงการภาพยนตร
เกี่ยวกับเศรษฐกิจสรางสรรคกําหนดดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสําเร็จของงาน (Key Performance 
Indicator หรือ KPI) คือผูชมภาพยนตรเพียง ๕๐,๐๐๐ คน เทานั้น แสดงใหเห็นวากระทรวงวัฒนธรรม
ใชงบประมาณโดยไมกอใหเกิดประสิทธิผล 

นอกจากนี้ ยังขาดการบูรณาการและการวางแผนท่ีชัดเจนเพราะใชงบประมาณ
แบบกระจัดกระจาย และสวนใหญนําไปใชในการจัดกิจกรรมที่ไมใชโครงการตอเนื่องระยะยาว  

(๒) แมรัฐบาลจะมีการสงเสริมและสนับสนุน Soft Power เพ่ือฟนฟูเศรษฐกิจ
แตท่ีผานมาการทํางานเกี่ยวกับ Soft Power ของภาครัฐมีลักษณะแยกกันดําเนินการ มีการใช
งบประมาณแบบกระจัดกระจาย และพ้ืนฐานงบประมาณสวนใหญถูกนําไปใชกับการจัดกิจกรรมท่ีไมใช
โครงการตอเนื่องระยะยาวและไมมีแผนงานชัดเจน ดังนั้น ภาครัฐจึงตองพิจารณาทบทวนการใช
งบประมาณในการพัฒนา Soft Power ๓ ประการ ดังนี้ 

 ๑) การทําความเขาใจเกี่ยวกับ Soft Power ใหถูกตอง เพราะหากเขาใจ
คลาดเคล่ือนจะสงผลกระทบใหการจัดทําแผนนโยบายและการกําหนดยุทธศาสตรคลาดเคล่ือน 
ตามไปดวย ทั้งนี้ ส่ิงสําคัญที่จะผลักดัน Soft Power ของประเทศไทย ไดแก การพัฒนาอุตสาหกรรม 
ส่ือศิลปะและบันเทิง เชน นักรองหญิงมิลลิ (นาวสาวดนุภา คณาธีรกุล) ท่ีรับประทานขาวเหนียว
มะมวงบนเวที Coachella ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเปนการทําหนาท่ีตัวแทน Soft Power 
ใหแกคนไทย โดยผูไดรับประโยชนคือเกษตรกรผูปลูกมะมวงและชาวนาผูปลูกขาวเหนียว รวมไปถึง
ผูประกอบการขาวเหนียวมะมวง ซึ่งจากกระแสดังกลาวเปนจุดเริ่มตนสําคัญท่ีรัฐตองกลับมา 
ใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมศลิปะและบันเทิงใหมคีวามเขมแข็ง 

 ๒) ภาครัฐตองกําหนดหนวยงานท่ีรับผิดชอบใหชัดเจนเพ่ือที่จะสามารถ
ดําเนินงานและจัดทําแผนระยะยาวไดตามยุทธศาสตร ซึ่งปจจุบันยังไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบ 
อยางชัดเจน โดยหนวยงานท่ีควรมีหนาท่ีสงเสริมเรื่องดังกลาวคือกระทรวงวัฒนธรรม แตเมื่อพิจารณา
จากงบประมาณของกระทรวงวัฒนธรรมแลว ยังไมเพียงพอตอการผลักดันใหเกิด Soft Power ได 

 ๓) ภาครัฐตองใหการสนับสนุนเงินทุนท่ีจะพัฒนาสรางเอกชน 
ใหมีความเขมแข็งเพ่ือใหมี เงินทุนตอยอดการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพและบุคลากรท่ีมี 
ความชํานาญ เพ่ือเสริมสรางอุตสาหกรรมใหเติบโตและสามารถแขงขันกับตางประเทศได 
แตงบประมาณสวนใหญของกระทรวงวัฒนธรรมถูกนําไปใชเชิงอนุรักษวัฒนธรรมและศิลปะดั้งเดิม
ของประเทศ 

สวนงบประมาณท่ีจะพัฒนาตอยอดในอนาคตกลับไดรับการจัดสรร
งบประมาณจํานวนนอยซึ่งมีเพียงโครงการเดียวท่ีเกี่ยวของกับ Soft Power มากท่ีสุด คือ การสงเสริม
สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตรและวีดิทัศน ทั้งนี้ แมรัฐบาลจะมีภาระ 
ดานงบประมาณในการชวยเหลือเยียวยาประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาด 
ของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แตก็ ยังมี เงินกองทุนนอกงบประมาณอีกจํานวนมาก 



๔๒ 
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และเพียงพอที่จะพัฒนา Soft Power ไดซึ่งปจจุบันงบประมาณของกองทุนถูกนําไปใชแบบกระจัด
กระจายทําใหไมสามารถเห็นผลลัพธการทํางานจากการสนับสนุนใหเปนรูปธรรมได ดังนั้น  
หากนํางบประมาณของกองทุนตาง ๆ หรืองบประมาณในสวนของการจัดงานของกระทรวง
วัฒนธรรมมารวมกันกจ็ะมีงบประมาณจํานวนเพียงพอในการผลักดัน Soft Power ใหสําเร็จได 

  ๒.๑๘ รางมาตรา ๒๔ กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานในกํากับ 
 (๑) กระทรวงศึกษาธิการควรปรับลดงบลงทุนคาคุรุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง 
เพราะไมมีความจําเปนตอการศึกษา และควรนํางบประมาณท่ีปรับลดดังกลาวมาใชสําหรับแกปญหา 
ที่ครูตองใชเงินสวนตัวจัดซื้อส่ืออุปกรณสําหรับการเรียนการสอน 
 (๒) งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกระทรวง 
ศึกษาธิการรอยละ ๘๐ เปนงบบุคลากร ซึ่งไมสอดคลองกับการพัฒนาดานการศึกษาใหแก 
เด็กนักเรียน ท้ังนี้ รัฐบาลควรเพ่ิมเงินอุดหนุนใหเพียงพอกับคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงใหแกเด็กนักเรียน
ที่ครอบครัวมีฐานะยากจน รวมถึงปรับเปล่ียนรูปแบบการใหเงินอุดหนุนไปเปนการอดุหนนุทียื่ดหยุน 
เชน ใหเงินกับผูปกครองรวมเปนกอนเดียวเพ่ือเปดโอกาสใหผูปกครองไดตัดสินใจวาจะนําไปใชจาย
อะไรบาง 
 (๓) รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณใหแกกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือฟนฟู
การศึกษาอยางเรงดวน สงเสริมศักยภาพครู ดําเนินนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ป อยางเปนรูปธรรม 
สนับสนุนงบประมาณรายหัวเพ่ือใหนักเรียนมีคุณภาพชีวิตทางการศึกษาท่ีดีขึ้น สนับสนุน
อาชีวศึกษา สนับสนุนการศึกษาพรอมกับการทํางาน สนับสนุนกองทุนพัฒนาระบบนิเวศเรียนรู
ตลอดชีวิตเพ่ือใหประชาชนเรียนรูตลอดชีวิต และเรียนฟรีตลอดชีพเพ่ือรองรับตลาดงานในอนาคต  
รวมถึงควรพิจารณาการจัดสรรงบประมาณเพ่ือฟนฟูนักเรียนและครูท่ีไดรับผลกระทบจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 (๔) การพัฒนาการศึกษาตองนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเขามาประยุกตใช 
เชน การนําแอปพลิเคชันมาใชติดตามและประเมินผลการเรียนรายบุคคล โดยวิเคราะหถึงความรู 
ความสามารถ และความถนัด เพ่ือท่ีจะพัฒนาเด็กแตละคนใหเหมาะสมตอไป 
 (๕) รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กไทย 
ไดรับความเสมอภาคทางการศึกษาอยางเทาเทียมและมีประสิทธิภาพในทุกระดับชั้น รวมถึง 
ไดรับประทานอาหารท่ีมีคุณภาพ รวมถึงออกระเบียบใหโรงเรียนสามารถจัดหาอาหารกลางวัน 
ใหนักเรียนเองได  
 (๖) รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงการบริหารจัดการทัง้ดานคณุภาพ
และปริมาณ สงเสรมิการกระจายอํานาจใหแตละพ้ืนที่การศึกษาใหสามารถใชดุลพินิจในการบริหาร
จัดการและพิจารณากําหนดขนาดของโรงเรียน จํานวนบุคลากรครู อาจารย และอาคารไดตาม 
ความเหมาะสม 
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 (๗) รัฐบาลควรดําเนินการเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา ดังนี้  
๑)  เ พ่ิมงบอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ซึ่งปจจุบันไดรับจัดสรรจํานวน ๒๑ บาท (ย่ีสิบเอ็ดบาท) ตอคนตอวัน เปนจํานวน ๒๕ บาท  
(ย่ีสิบหาบาท) ตอคนตอวัน  

๒) เพ่ิมงบอุดหนุนรายหัวสําหรับนักเรียนระดับอนุบาลและระดับ
ประถมศึกษา เปนจํานวนประมาณ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาท) ตอคน 

๓) คืนอัตราครูธุรการ และนักการภารโรง ใหแกโรงเรียน  
๔) จัดสรรงบประมาณเพ่ือสรางบานพักครูและคาอินเทอรเน็ตใหแก

โรงเรียน 
๕) รัฐบาลควรมีมาตรการชวยเหลือปญหาหนี้สินครู 
๖) รัฐบาลควรใหเด็กพิการเรียนรวมกับเด็กปกติ โดยใหไดรับการเรียน 

การสอนและดูแลจากครูเฉพาะทาง 
๗) รัฐบาลควรมีมาตรการชวยคาครองชีพ จัดหาอุปกรณการเรียน 

และอุปกรณเทคโนโลยีสําหรับการเรียนใหแกเด็กยากจนพิเศษ 
๘) รัฐบาลควรใหความสําคัญเปนพิเศษแก เด็กนักเรี ยนระดับ 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากเด็กนักเรียนกลุมนี้สวนใหญ
จะมาจากครอบครัวท่ีมีปญหา โดยอาจจัดทําโครงการอาหารกลางวันฟรี และควรใหเด็กกลุมนี ้
ไดมีโอกาสเรียนตอในโรงเรียนมัธยมใกลบาน  
 (๘) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีขอสังเกตเกี่ยวกับการสงเสริมการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 

๑) เนื่องจากการเรียนรูในปจจุบันเปล่ียนแปลงไป จึงควรยกระดับ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ใหเปนกรมการสงเสริม
การเรียนรู เพ่ือใหไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางเหมาะสม ซึ่งจะมีสวนชวยในการสงเสริม 
การเรียนรูทุกชวงวัย  

๒) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.) ไมมีสถานท่ีปฏิบัติงานเพียงพอ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานสวนใหญเปนเพียงพนักงานราชการ 
และพนักงานจางเหมา ขาดขวัญและกําลังใจ ขาดความมั่นคงและความกาวหนาในอาชีพราชการ 
ดังนั้น จึงควรยกระดับใหเปนสถานศึกษาเพ่ือใหมีอํานาจในการบริหารจัดการ 
 (๙) ตามรายงานของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศดานการศึกษาระบุวา  
เด็กวัยเรียนอายุ ๓ ป ถึง ๑๗ ป จํานวนประมาณ ๖๗๐,๐๐๐ คน อยูนอกระบบการศึกษา  
เพราะมีฐานะยากจน ดอยโอกาสทางสังคม พิการ และปญหาครอบครัว ท้ังนี้ รัฐบาลจัดสรร
งบประมาณใหแกนักเรียนเหลานี้ เพียงรอยละ ๐.๕ ของงบประมาณดานการศึกษาท้ังหมด  
ซึ่งทําใหนักเรียนไดรับเงินอุดหนุนเฉล่ียคนละ ๕ บาท (หาบาท) เทานั้น นอกจากนี้ องคการการศึกษา
วิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ หรือยูเนสโก (The United Nations Educational, 
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Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ไดประเมินวา ความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา
จะสรางความเสียหายแกระบบเศรษฐกิจไทย จํานวนประมาณ ๓๓๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
(สามแสนสามหมื่นลานบาท) ตอป คิดเปนรอยละ ๓ ตอ GDP ทําใหปจจุบันประเทศไทยมีแรงงาน
ทักษะสูงจํานวนต่ํากวารอยละ ๒๐ ซึ่งโดยหลักแลวประเทศที่จะมีรายไดปานกลางจะตองมีแรงงาน 
ที่มีทักษะสูงเกินกวารอยละ ๕๐ 
 นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแทนราษฎร ไดมอบหมาย
ใหคณะอนุกรรมาธิการศึกษาปญหาความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาของประเทศไทย และพบวา  
มีความเหล่ือมลํ้าหลายประการ เชน ครูไมครบชั้นเรียนและสอนไมตรงวิชาเอก โรงเรียนขนาดเล็ก 
ไมมีผูบริหารโรงเรียน นักเรียนในโรงเรียนของรัฐมีความพรอมแตกตางกันตามขนาดของโรงเรียน 
โรงเรียนของรัฐในระบบกับโรงเรียนของรัฐนอกระบบมีความเหล่ือมลํ้าแทบทุกดาน การไดรับ 
เงินอุดหนุนรายหัวในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และระดับมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย มีความแตกตางกัน รายไดของผูปกครองมีความเหล่ือมลํ้ากันมาก และโรงเรียน 
ของรัฐและเอกชนมีความแตกตางกันมากในเรื่องความปลอดภัย ความสะดวกสบาย ความไมพรอม
ในหองเรียนและหองปฏิบัติการ และมีความเหล่ือมลํ้าดานการบริหารจัดการและงบประมาณ 
ของโรงเรียน ซึ่งแมวาท่ีผานมารัฐบาลไดจัดทําโครงการเพ่ือลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา 
อยางตอเนื่องจํานวนหลายโครงการ เชน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการอาหาร
กลางวัน โครงการเรียนฟรี ๑๕ ป และมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
แลวก็ตาม แตหากการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปไมสามารถลดความเหล่ือมลํ้าทางการ
ศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแลว ก็จะทําใหการจัดการศึกษาของประเทศไทยยังคงไมมี
คุณภาพ และไมสามารถลดความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาลงไดอยางแทจริง 
 (๑๐) รัฐบาลควรพัฒนาการอาชีวศึกษาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ 
การอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ เพราะนักเรียนสายอาชีวศึกษาจะเปนกําลังหลักในการขับเคล่ือน
อุตสาหกรรมของประเทศ โดยดาํเนินการ ดังนี้ 

๑) จัดการศึกษาในระบบทวิภาคี โดยรวมมือกับสถานประกอบการ  
เพ่ือใหผูเรียนมีทักษะและเกิดประโยชนกับสถานประกอบการ  

๒) สนับสนุนการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กและกระจาย
งบประมาณใหแกสถานศึกษาขนาดเล็กไดพัฒนาตนเอง 

๓) กระจายอํานาจใหสถาบันการอาชีวศึกษาท้ัง ๒๓ แหง ซึ่งมีฐานะเปน 
นิติบุคคลและเปนหนวยรับงบประมาณได  

๔) จัดสรรงบประมาณเปนเงินคาตอบแทนใหแกครูอัตราจาง 
เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

๕) ใหความสําคัญกับการพัฒนาครูอยางตอเนื่อง 
๖) การเรียนสายอาชีวศึกษาหรือสายอาชีพควรมีความเชื่อมโยง 

กับภาคธุรกิจ หรือใชศักยภาพที่มีอยูของเอกชนในการจัดการศึกษา  
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(๑๑) กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายมุงเนนการสงเสริมการเรียนอาชีวะ
ศึกษาหรือสายอาชีพโดยไดจัดทําโครงการอาชีวะอยูประจํา เรียนฟรี มีอาชีพ เพ่ือเปนการสราง
โอกาสทางการศึกษาใหแกเยาวชนในกลุมท่ีตกหลนจากระบบการศึกษา และกลุมท่ีขาดโอกาส 
ทางการศึกษาและยากจน ตลอดจนอยูในพ้ืนท่ีหางไกล ซึ่งเห็นวาเปนโครงการท่ีมีประโยชนและคุมคา 
กับการใชงบประมาณ อยางไรก็ตาม ตองพิจารณาใหนักเรียนไดรับสวัสดิการแรงงานและการคุมครอง
ความปลอดภัยใหเหมาะสมดวย 

(๑๒) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีขอสังเกตเกี่ยวกับโรงเรียนคุณภาพประจํา
ตําบล ดังนี้ 

๑) การจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดทําโรงเรียนคุณภาพประจําตําบล 
ไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ท่ีบัญญัติวา “รัฐตอง
ดําเนินการใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษาเปนเวลาสิบสองป ตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบการศึกษา 
ภาคบังคับอยางมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” เพราะรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดทําโรงเรียน
คุณภาพประจําตําบล หรือ ๑ ตําบล ๑ โรงเรยีนคุณภาพเทานั้น  

นอกจากนี้ งบประมาณสวนใหญท่ีโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลไดรับ
การจัดสรรเปนงบลงทุนคุรุภัณฑท่ีดินและส่ิงกอสราง แสดงใหเห็นวารัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 
ไมมีความเหมาะสมและไมมีระบบการบริหารจัดการ เชน เมื่อตําแหนงผูอํานวยการโรงเรียน 
และบุคลากรครูวาง ก็ไมจัดสรรบคุลากรมาบรรจุซึ่งสงผลทําใหการศึกษาของนักเรียนไมไดคุณภาพ 

๒) โครงการโรงเรียนคุณภาพประจําตําบลทําใหโรงเรียนขนาดเล็ก 
ขาดศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน ท้ังนี้ อาจพิจารณาแกไขปญหาดังกลาวโดยใหมี 
การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเขากับโรงเรียนขนาดใหญ  

๓) โรงเรียนคุณภาพประจําตําบลท่ีมีจํานวนนักเรียนนอยอาจเขาเกณฑ
ถูกยุบโดยการควบรวมโรงเรียน 

(๑๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีขอสังเกตเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็ก ดังนี้ 
๑) โรงเรียนขนาดเล็กมักมีปญหาการขาดแคลนตําแหนงผูอํานวยการ

โรงเรียนและบุคลากรครู ขาดงบประมาณในการพัฒนาการศึกษา สงผลตอคุณภาพการศึกษา 
ของนักเรียน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน ซึ่งในท่ีสุดเด็กเหลานี้จะเขาสูตลาดแรงงาน 
เปนแรงงานคาแรงต่ํา กลายเปนปญหาความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษาท่ีมาจากวงจรของความยากจน
ที่ไมจบส้ิน ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการตองบรรจุแตงตั้งขาราชการครูใหเหมาะสมกับปริมาณ
นักเรียนในทุกระดับการศึกษาเพ่ือลดปญหาความเหล่ือมลํ้าดานการศึกษาและควรจัดทําแผน 
การใชจายงบประมาณใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

๒) การท่ีกระทรวงศึกษาธิการไมบรรจุผูบริหารใหแกโรงเรียนขนาดเล็ก
รวมถึงยุบโรงเรียนขนาดเล็กเพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนครูและลดภาระดานงบประมาณ  
เปนการดําเนินการท่ีเหมาะสมแลวหรือไม 

 



๔๖ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

๒.๑๙ รางมาตรา ๒๕ กระทรวงสาธารณสุขและหนวยงานในกํากับ 
(๑) เหตุใดกระทรวงสาธารณสุขจึงไดรับการจัดสรรงบประมาณลดลง  

ทั้ง ๆ ที่ ปจจุบันประเทศไทยตองแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
และเตรียมพรอมในการปองกันการแพรระบาดของโรคระบาดใหม เชน โรคฝดาษวานร 

(๒) เหตุใดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงไดรับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือจัดซื้อครุภัณฑเครื่องคอมพิวเตอรเปนจํานวนมาก ทั้ง ๆ ที่ ประเทศไทยกําลัง
เตรียมการประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เปนโรคประจําถิ่น เพ่ือใหประชาชนกลับเขาสู
วิถีชีวิตตามปกติและไมจําเปนตองใชการทํางานระบบออนไลนแลว  

(๓) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพ่ือดูแลประชาชนตั้งแตวัยแรกเกิด ปฐมวัย 
วัยเรียน จนถึงวัยทํางานและผูสูงอายุ ไมเพียงพอ ทั้งนี้ งบประมาณสวนใหญจะใชสําหรับการอบรม
สัมมนา การจัดประชุม การกอสรางอาคาร และคาใชจายของบุคลากร 

(๔) กระทรวงสาธารณสุขควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจ
ใหแกเจาหนาท่ีและบุคลากรทางการแพทย เชน คาปวยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมูบาน (อสม.) และควรเรงรัดการเบิกจายคาเส่ียงภัยใหแกบุคลากรทางการแพทยและบุคลากร
ดานหนา   

(๕) รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาเครื่องมือทางการแพทย 
ที่จําเปนในการรักษาและบริการประชาชนและสนับสนุนใหนําเทคโนโลยีมาใชในการรักษาพยาบาล 
เพ่ือใหบริการประชาชนฟอกไตฟรีและโครงการบัตรทอง ๓๐ บาทรักษาทุกโรค 

(๖) การกอสรางโครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพกระจุกตัวอยูเพียง 
บางจังหวดั อีกทั้งโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) จํานวนหลายแหงไมไดรับการจัดสรร
งบประมาณ  

(๗) ปญหาการบริหารจัดการภายในโรงพยาบาลท่ีไมมีประสิทธิภาพ 
อันเนื่องมาจากขาดงบประมาณในการบริหารจัดการสงผลใหประชาชนผูใชบริการเกิดความไมเชื่อมั่น 
ในระบบสาธารณสุขชุมชน 

(๘) กรมควบคุมโรคไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอตอการควบคุม
โรคระบาดใหม เชน โรคฝดาษวานร ท่ีอาจมีการแพรระบาดรุนแรงเหมือนการแพรระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
 (๙) สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
ไมเพียงพอตอการใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนไดอยางเทาเทียมและทั่วถึง เพราะไมสามารถ
จัดหารถพยาบาลสําหรับรับสงผูปวยไดเพียงพอกับความตองการ 
 (๑๐) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขไดรับการจัดสรรงบบุคลากรเพ่ิมขึ้น 
แทนท่ีจะเปนงบประมาณสําหรับดําเนินงานสนับสนุนใหเกิดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม 
ดานสาธารณสุข เชน งานวิจัยระบบสมุนไพรไทยท่ีสามารถใชรักษาโรคได 



๔๗ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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 (๑๑) รัฐบาลควรทบทวนการจัดสรรงบประมาณใหแกสํานักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ (สปสช.) เพ่ือใหสามารถนํางบประมาณมาชวยเหลือประชาชนอยางเปนรูปธรรม
และทั่วถึงมากขึ้น เพราะท่ีผานมาหนวยงานดังกลาวไมสามารถใหบริการ อํานวยความสะดวก  
และจัดยาที่เหมาะสมใหแกประชาชนที่เปนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไดอยางเหมาะสม   

(๑๒) การถายโอนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ไปยังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น คือ องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เปนการดําเนินการตามพระราชบญัญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  
ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับปจจุบันไดมีการออกประกาศคณะกรรมการ
การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑและขั้นตอนการถายโอน
ภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลใหแกองคการบริหารสวนจังหวัด ลงวันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทําใหมีบุคลากรทางการแพทย
จํานวนมากขอโอนยายไปยังองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) แตยังไมไดรับอนุมัติ ทั้งนี้ บุคลากร
ทางการแพทยท่ีขอโอนยายดังกลาวมีขอเรียกรองใหมีการปรับเปล่ียนงบบุคลากรจากตนสังกัดเดิม
ไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีรับโอน และขอใหสํานักงบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไป 
ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ฉบับดังกลาว สวนโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ที่ไดมีการถายโอนบุคลากร 
ทางการแพทยเรียบรอยแลวมีขอเรียกรองใหรัฐบาลสนับสนุนเงินอุดหนุนท่ัวไปใหครบถวน 
ตามจํานวนท่ีควรไดรับ  

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ผานมาการจัดสรรเงินอุดหนุนดังกลาวไมเปนไปตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่อง หลักเกณฑการจัดสรร 
เงินอุดหนุนท่ัวไปใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละปงบประมาณ เพราะโรงพยาบาล 
ขนาดเล็ก จะตองไดรับเงินอุดหนุนจํานวนประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานบาท) โรงพยาบาล
ขนาดกลางจะตองไดรับเงินอุดหนุนจํานวนประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนบาท)  
และโรงพยาบาลขนาดใหญจะตองไดรับเงินอุดหนุนจํานวนประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาท)  
แตคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหโรงพยาบาลขนาดเล็กไดรับเงินอุดหนุนจํานวนประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
(ส่ีแสนบาท) โรงพยาบาลขนาดกลางไดรับเงินอุดหนุนจํานวนประมาณ ๖๕๐,๐๐๐ บาท (หกแสน 
หาหมื่นบาท) และโรงพยาบาลขนาดใหญไดรับเงินอุดหนุนจํานวนประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งลานบาท)  

  ๒.๒๐ รางมาตรา ๒๗ สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง  
หรือทบวง และหนวยงานภายใตการควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตร ี

(๑) การจัดสรรงบประมาณตามรางมาตรานี้ ไมมีการวิเคราะหปญหา 
เพ่ือใชเปนขอมูลในการจัดสรรงบประมาณทําใหไมสามารถแกไขปญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
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(๒) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหแกศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต (ศอ.บต.) ไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได 

(๓) สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
๑) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหแก สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

เปนงบบุคลากรหรืองบเงินเดือนประมาณรอยละ ๗๐ และเปนงบลงทุนคาคุรุ ภัณฑท่ีดิน 
และส่ิงกอสราง เชน สรางอาคารท่ีพัก และอาคารสํานักงาน ประมาณรอยละ ๒๐ สวนท่ีเหลือ 
เปนงบประมาณสําหรับใหบรกิารประชาชน การบังคบัใชกฎหมาย และการปฏิรูปตํารวจ ประมาณ
รอยละ ๑๐ เทานั้น  

๒) ตําแหนงตํารวจทองเที่ยว ตํารวจปาไม และตํารวจรถไฟ ไมมีความจําเปน
เพราะมีภารกิจซ้ําซอนกับตํารวจภูธร  

สําหรับตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) เปนตํารวจผูปฏิบัติหนาท่ี 
เพ่ือเปนกําลังเสริมแทนการใชกําลังทหารในการรักษาความสงบตามพ้ืนที่ชายแดน มีหนาที่
ปราบปรามยาเสพติดท่ีเขามาในประเทศไทย แตในปจจุบันพ้ืนท่ีชายแดนก็มีบริบทท่ีแตกตาง 
จากที่ผานมาโดยส้ินเชิง โดย ตชด. ไดปฏิบัติหนาท่ีเปนครูสอนหนังสือเด็กและเยาวชน แตในปจจุบัน
ท่ีการศึกษาทางไกลมีประสิทธิภาพ การคมนาคมและการขนสงเขาไปถึงพ้ืนท่ีชนบทแลว ก็ควรปรับลด
งบประมาณของ ตชด. เพ่ือนําไปใชสนับสนุนภารกิจหลักอยางอื่นของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

๓) รัฐบาลควรทบทวนคําส่ังของหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  
ที่ ๗/๒๕๕๙ เรื่อง การกําหนดตําแหนงของขาราชการตํารวจซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการสอบสวน  

  ๒.๒๑ รางมาตรา ๒๘ จังหวัดและกลุมจังหวัด 
(๑) รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณใหแกจังหวัดและกลุมจังหวัดเพ่ิมขึ้น 

ไมใชตัดงบประมาณเหมือนในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ 
   (๒) รัฐบาลควรมีการทบทวนการจัดจังหวัดและกลุมจังหวัดใหม เชน  
จัดใหจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสตูลอยูในจังหวัดและกลุมจังหวัดเดียวกัน  
เพราะมีลักษณะพ้ืนท่ีเหมาะกับการดําเนินธุรกิจคลายกัน 
   (๓) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจายใหแกจังหวัดและกลุมจังหวัด 
เพ่ือใชดําเนินโครงการในลักษณะท่ีมีความซ้ําซอนกัน เชน โครงการพัฒนาและเสริมสราง 
ความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 

  ๒.๒๒ รางมาตรา ๒๙ รัฐวิสาหกิจ 
(๑) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

ใหแกรัฐวิสาหกิจเพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณท่ีแลวเ พ่ือเปนการชําระหนี้ ท่ีรัฐบาลยืมมาใช   
สวนงบประมาณท่ีเหลือจะเปนงบประมาณรายจายสําหรับงานบริการสาธารณะหรือใชในการลงทุน 
เชน จัดสรรงบประมาณใหแกการรถไฟแหงประเทศไทย เพ่ือชําระหนี้เงินกูโครงการรถไฟฟาสายตาง ๆ 
ชําระหนี้ในโครงการกอสรางทางรถไฟสายตาง ๆ และเปนงบอุดหนุนคาบริการรถไฟ จัดสรรงบประมาณ



๔๙ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

ใหแกธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรเพ่ือชดเชยกรณีท่ีรัฐบาลใชเงินของธนาคาร
ดังกลาวไปในโครงการประกันรายไดเกษตรกรและโครงการจํานําผลผลิตทางการเกษตร และจัดสรร
งบประมาณใหแกธนาคารออมสิน เพ่ือชดเชยตนทุนเงินและภาระดอกเบี้ยเงินกูดอกเบี้ยต่ํา SMEs 
ชดเชยหนี้สาธารณะ (NPL) ที่เกิดจากโครงการสินเชื่อรายยอยเพ่ือใชจายฉุกเฉินในสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(๒) เนื่องจากการเคหะแหงชาติไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เปนจํานวนมาก แตกลับไมสามารถทําใหประชาชนผูมีรายไดนอย
มีท่ีอยูอาศัยท่ีไดมาตรฐานในราคายอมเยาว อีกท้ังการใชจายงบประมาณในการปรับปรุงซอมแซม
อาคารก็ขาดประสิทธิภาพเพราะไมสามารถบรรเทาความเดือดรอนหรือดูแลคุณภาพความเปนอยู
ของประชาชนได ดังนั้น จึงควรมีการตรวจสอบการใชจายงบประมาณของหนวยงานดังกลาว  
เพ่ือใหการใชจายงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีท่ีอยูอาศัยท่ีไดมาตรฐาน  
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดอยู ในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม พรอมดวยสาธารณูปโภคท่ีจําเปน 
ตอการดํารงชีวิตอยางแทจริง 

(๓) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน เปนโครงการพัฒนา 
ระบบรางระดับชาติตามยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
ดานคมนาคมขนสงของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๕ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๖๔) มีการลงนามในสัญญาตั้งแตวันที่ ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๖๒ โดยเปนการรวมลงทุนระหวางการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) กับ บริษัท รถไฟความเร็วสูง
สายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จํากัด แตปจจุบัน ยังไมไดเริ่มดําเนินการกอสรางแตประการใด 
และมีการพยายามแกไขสัญญาเพ่ือเอื้อประโยชนใหแกภาคเอกชนท่ีเปนคูสัญญา เชน ในสัญญา
กําหนดใหภาคเอกชนตองจายเงินงวดแรกใหแกภาครัฐทันทีที่มีการลงนามในสัญญา แตภาคเอกชน 
ขอแบงจายเปน ๗ งวด เพ่ือลดตนทุนจากการกูเงินมาจายใหแกภาครัฐ นอกจากนี้ ภาคเอกชน 
ยังอางวาเหตุท่ีไมสามารถดําเนินการกอสรางไดเปนเพราะภาครัฐยังสงมอบพ้ืนท่ีการกอสรางให 
ไมครบรอยละ ๑๐๐ อันเปนการแสดงใหเห็นวารัฐบาลไมสามารถนํางบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร
มาใชประโยชนใหเกิดแกประชาชนไดอยางแทจริง 

๒.๒๓ รางมาตรา ๓๑ หนวยงานของศาล 

 - ไมควรใหผู พิพากษาเขารวมหลักสูตรฝกอบรมตาง ๆ ท่ีมีลักษณะ 
สรางความสัมพันธระหวางผูฝกอบรม (Connection) รวมถึงหลักสูตรภายในซึ่งมีระยะเวลา
การศึกษาหลักสูตรละ ๑ เดือน กับวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) เพราะเปนการส้ินเปลือง
งบประมาณ อีกท้ังประสบการณสวนใหญจะไดจากการทํางานอยูแลว 

 

 



๕๐ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

  ๒.๒๔ รางมาตรา ๓๒ หนวยงานขององคกรอิสระและองคกรอัยการ 
-  สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ควรสงเสริมและสนับสนุนใหบุคคล

ทุกกลุมโดยเฉพาะนักโทษในเรือนจําและผูปวยติดเตียงใหสามารถไปใชสิทธิออกเสียงเลือกตั้งได  
และควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการมีสวนรวมและสังเกตการณเลือกตั้ง ตลอดจน 
เสรมิสรางองคกรเครือขายสังเกตการณเลือกตั้งเพ่ือสรางความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งใหแกประชาชนดวย 

  ๒.๒๕ รางมาตรา ๓๓ องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (๑) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณรายจายใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เปนไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ แลว ทั้งนี้ การที่กรุงเทพมหานครไดรับ
การจัดสรรงบประมาณใหมากท่ีสุดเพราะเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษขนาดใหญ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละแหงมีวิธีการใชงบประมาณที่แตกตางกัน ซึ่งตองผาน 
การพิจารณาจากสภาทองถิ่นกอนดวย 
 (๒) รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ิมขึ้น  
เพราะองคกรปกครองสวนทองถิ่นตองทําภารกิจของทุกกระทรวง และมีความยืดหยุนในการใช
งบประมาณ เนื่องจากสามารถโอนเปล่ียนแปลงงบประมาณดานอื่นมาใชเ พ่ือแกไขปญหา 
ความเดือดรอนของประชาชนไดอยางเรงดวน และหากองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเขมแข็ง 
ประชาชนในจังหวัดตาง ๆ ก็จะมีคุณภาพชีวิตท่ีดี สงผลใหประเทศมีความเจริญตามไปดวย 
 (๓) องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ  
รัฐบาลควรใหการดูแลทองถิ่นโดยการกระจายงบประมาณใหแกทองถิ่นอยางท่ัวถึง เหมาะสม เพียงพอ  
และเปนธรรม ท้ังนี้ ท่ีผานมาพบวาสถานท่ีสําคัญ ๆ ซึ่งอยูในการดูแลของทองถิ่นหลายแหงถูกละเลย  
ไมไดรับการพัฒนาปรับปรุง หรือไมมีการซอมบํารุง เหตุผลสวนหนึ่งมาจากการขาดงบประมาณ 
 (๔) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นในลักษณะ
ท่ีเรียกวา งบอุดหนุนเฉพาะกิจ ทําใหผูนําทองถิ่นตองใชความสัมพันธทางการเมืองเพ่ือของบประมาณ  
ซึ่งหากผูนําทองถิ่นใดไมรูจักนักการเมืองก็จะไมไดรับการจัดสรรงบประมาณซึ่งไมเปนธรรม ดังนั้น 
รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณใหในลักษณะของงบอุดหนุนท่ัวไป เพ่ือปองกันการใชความสัมพันธ
ทางการเมือง และพิจารณาจากความจําเปนของแตละพ้ืนที่ 
 (๕) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รัฐบาลไดตั้งงบประมาณรายจายใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นประมาณรอยละ ๒๙.๕ ของรายได สุทธิของรัฐบาล สําหรับ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ รัฐบาลไดตั้งงบประมาณรายจายไวประมาณรอยละ ๒๙.๖  
ซึ่งมากกวาปที่ผานมาประมาณรอยละ ๐.๑ ซึ่งถือวาเพ่ิมขึ้นนอยมาก ทั้งนี้ รัฐบาลควรจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
อยางเปนธรรมและเปนไปตามพ้ืนที่ของแตละจังหวัดโดยใชเขตพ้ืนท่ี การเก็บภาษีและจํานวน
ประชากรมาเปนตัวชี้ วัด โดยตองไมนอยกวาประมาณรอยละ ๓๕ ซึ่ งจะสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ (๔) ซึ่งบัญญัติไวดังนี้ 



๕๑ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

 “มาตรา ๓๐ แผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ใหดําเนินการดังนี้ 
   ฯลฯ     ฯลฯ 
 (๔) กําหนดการจัดสรรภาษีและอากร เงินอุดหนุน และรายไดอื่นใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเ พ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินการตามอํานาจและหนา ท่ี 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทอยางเหมาะสม โดยตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เปนตนไป ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดคิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาล 
ไมนอยกวารอยละย่ีสิบหา และโดยมีจุดมุงหมายท่ีจะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีรายไดเพ่ิมขึ้น
คิดเปนสัดสวนตอรายไดสุทธิของรัฐบาลในอัตราไมนอยกวารอยละสามสิบหา โดยการจัดสรร
สัดสวนท่ีเปนธรรมแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น และคํานึงถึงรายไดขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นนั้นดวย 
 การเพ่ิมสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตอรายไดสุทธิ 
ของรัฐบาลตามวรรคหนึ่งใหเพ่ิมขึ้นตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมแกการพัฒนาใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นสามารถดําเนินกิจการบริการสาธารณะไดดวยตนเอง และใหเปนไปตามภารกิจ 
ท่ีถายโอนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีถายโอนเพ่ิมขึ้นภายหลังปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
เปนตนไป แตไมวากรณีจะเปนประการใดเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรใหตองมี จํานวนไมนอยกวา 
เงินอุดหนุนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   ฯลฯ     ฯลฯ” 
 ดังนั้น รัฐบาลตองกระจายอํานาจ โดยเฉพาะกระจายเงินงบประมาณไปสู
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางเปนธรรม เชน หากมีองคการบริหารสวนจังหวัด ๗๖ จังหวัด  
ในประเทศไทย ไมวาจะไดรับการจัดสรรงบประมาณมาจํานวนเทาใดควรท่ีจะแบงออกเปน ๔ สวน 
ไดแก สวนที่ ๑ รอยละ ๓๐ หารเทากันหมดท้ัง ๗๖ จังหวัด สวนท่ี ๒ รอยละ ๓๐ โดยพิจารณาวา
จังหวัดใดมีประชากรมากก็ควรท่ีจะไดรับงบประมาณมาก จังหวัดใดท่ีมีจํานวนประชากรนอย 
ก็ควรจะลดลงตามลําดับ สวนที่ ๓ รอยละ ๓๐ โดยพิจารณาตามแหลงกําเนิดภาษี คือ จังหวัดใด 
ที่เก็บภาษีมาไดมากก็ควรที่จะจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดนั้นมาก และสวนที่ ๔ รอยละ ๑๐  
โดยจังหวัดใดที่มีพ้ืนที่มากก็ควรที่จะไดรับการจัดสรรงบประมาณมาก จังหวัดใดที่มีพ้ืนท่ีนอย 
ก็ควรท่ีจะไดงบประมาณนอย 
 (๖ )  แต ในขณะเดี ยวกัน  ก็ มี สมาชิ กสภา ผู แทนราษฎรอ ภิปราย 
แสดงความคิดเห็นวา การจัดสรรงบประมาณตามกลุมพ้ืนท่ี ไมไดสะทอนถึงการกระจาย 
การจัดสรรงบประมาณแตอยางใด ควรใชเกณฑแบงตามรายไดมากกวา ท้ังนี้ หากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใดมีรายไดมาก ก็ควรจะไดรับการจัดสรรงบประมาณนอยกวา เพ่ือเปนการลด 
ความเหล่ือมลํ้า นอกจากนี้ รัฐบาลตองนําเงินกูมาคํานวณรวมเปนรายไดสุทธิเพ่ือคํานวณจัดสรร
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวย เชน กรณีกูเงินเพ่ือนํามาใชแกปญหาสถานการณแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อยางไรก็ดี การจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครอง 



๕๒ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

สวนทองถิ่นตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เปนแบบกระจุกตัว  
ทําใหเกิดปญหารวยกระจุกจนกระจาย ไมสามารถลดความเหล่ือมลํ้าได เนื่องจากย่ิงเปนจังหวัด 
ที่มีรายไดมากจะย่ิงไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุนตอหัวสูงกวาจังหวัดท่ีมีรายไดนอย การไดรับ 
เงินอุดหนุนจํานวนนอยจะย่ิงทําใหเกิดความเหล่ือมลํ้ามากขึ้น 
 (๗) การจัดสรรงบประมาณในสวนของงบลงทุน จะทําใหเกิดการกระจาย
ความเจริญไปยังตางจังหวัดได แตรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดจัดสรรงบลงทุนกระจุกตัวอยูที่
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนจังหวัดที่ไดรับงบลงทุนสูงกวาจังหวัดอื่น ๆ ประมาณ ๕ เทา ถึง ๖ เทา  
สวนงบลงทุนที่กระจายตัวอยูในตางจังหวัด จะไดรับผานกระทรวงคมนาคมและกระทรวงเกษตร
และสหกรณ เพ่ือซอมบํารุงรักษาถนน และพัฒนาระบบชลประทาน นอกจากนี้ สํานักงบประมาณ
ของรัฐสภาไดศึกษาวิเคราะหงบประมาณและความเหล่ือมลํ้าเชิงพ้ืนท่ี ในป พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงป  
พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีศึกษางบกระทรวงแยกตามจังหวัดและงบลงพ้ืนท่ีจังหวัดแยกตามกระทรวง 4

๕ 
พบวา มีการกระจุกตัวของงบกระทรวงอยูที่กรุงเทพมหานคร รอยละ ๖๘ และกระจายไปยัง  
๗๖ จังหวัดท่ัวประเทศ รอยละ ๓๒ ซึ่งถือเปนการจัดสรรงบประมาณแบบรัฐรวมศูนย  

ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณท่ีจะชวยลดความเหล่ือมลํ้าไดนั้น จะตองเปน
แบบรัฐกระจายศนูย โดยการกระจายและถายโอนบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานใหแกองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นเปนผูรับผิดชอบ เชน โรงพยาบาล โรงเรียน ตํารวจ การบรรเทาสาธารณภัย การพัฒนา
สาธารณูปโภค การจัดเก็บขยะ และถนน นอกจากนี้ จะตองมีการจัดสรรเงินอุดหนุนใหแก 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยใชวิธีการคํานวณแบบประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนประเทศตนแบบ 
การกระจายอํานาจท่ีดี กลาวคือ นํางบประมาณท่ีตองใชในการใหบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน 
แกประชาชนตามจํานวนประชากร (คาใชจายตอหัวคูณดวยจํานวนประชากร) ลบดวยรายได 
ท่ีทองถิ่นจัดเก็บได จํานวนท่ีคงเหลือคือจํานวนงบประมาณท่ีรัฐตองจัดสรรใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ซึ่งจะทําใหจังหวัดท่ีมีรายไดมากไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวนนอยลง  
สวนจังหวัดที่มีรายไดนอยก็จะไดรับการจัดสรรงบประมาณจํานวนมากขึ้น 

(๘) รัฐบาลควรปรับเปล่ียนรูปแบบในการจัดสรรงบประมาณใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือเปนการปรับเปล่ียนและเสริมสรางบทบาทใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
มีหนาท่ีขับเคล่ือนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ เพ่ือสงเสริมใหองคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นมีความเขมแข็งและสามารถหารายไดดวยตนเอง โดยไมจําเปนตองจัดสรรเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ท้ังนี้ รัฐบาลสามารถดําเนินการโดยการกระจายภารกิจ
ของกระทรวงบางสวนท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินการและแกปญหาใหแก
ประชาชนในพ้ืนที่รับผิดชอบเองได เชน ปญหาท่ีดินทํากิน ปญหารายไดต่ํา ปญหาราคาพืชผล 

                                                 
๕ การวิเคราะหงบประมาณและความเหลื่อมล้ําเชิงพ้ืนท่ี ป ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ : งบกระทรวงแยกตามจังหวัด 

และงบลงพ้ืนท่ีจังหวัดแยกตามกระทรวง 
 
 



๕๓ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

ทางการเกษตรตกต่ํา และปญหาดานการจัดการศึกษา ทั้งนี้ เมื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับ 
การจัดสรรงบประมาณแบบใหมดังกลาวแลว ก็จะตองมีการติดตามประเมินผลการใชจาย
งบประมาณเพ่ือใหทราบวา ไดนํางบประมาณดังกลาวไปกอใหเกิดการลงทุนและพัฒนา  
รวมทั้งแกไขปญหาตาง ๆ ไดหรือไม อยางไร 

(๙) รัฐบาลไมควรดึงอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นกลับไปไวท่ี
สวนกลาง เชน การแบงอํานาจการบริหารงานบุคคลของทองถิ่นมาไวที่สวนกลาง ท้ังนี้ การกระจาย
อํานาจไปสูทองถิ่นนั้นมีขอดี ๓ ประการ กลาวคือ ไมมีบุคคลใดที่จะรูปญหาของทองถิ่น 
ไดดีกวานักการเมืองที่มาจากทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น ไมมีบุคคลใดที่จะรูวิธีการแกปญหาใหแก
ทองถิ่นไดดีไปกวาผูบริหารทองถิ่น และผูบริหารทองถิ่นจะเอาใจใสประชาชนที่อยูในทองถิ่นของตน 
เพราะจะตองมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นในวาระตอไป หากผูบริหาร
ทองถิ่นปฏิบัติหนาท่ีไมเปนท่ีประทับใจของประชาชนหรือปฏิบัติงานไมดีก็จะไมไดรับคะแนนเสียง
จากประชาชนในทองถิ่นอีก 
   (๑๐) รัฐบาลประมาณการรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่นสูงเกินจริง 
จนทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนรอยละ ๑๓  
และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีงบประมาณของกระทรวงตาง ๆ ท่ีจัดสรรงบประมาณภายใต
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน เบี้ยผูสูงอายุ เบี้ยคนพิการ เบี้ยผูติดเชื้อไวรัสเอชไอวี (HIV) 
คาอาหารกลางวันนักเรียน และคานมโรงเรียน ซึ่งเมื่อหักเงินอุดหนุนจํานวนนี้แลว จะทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นคงเหลือรายไดตอรายไดสุทธิของรัฐบาลไมถึงรอยละ ๒๕ ตามที่กฎหมาย
กําหนด 
   (๑๑) ท่ีผานมารัฐบาลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําเงินสะสม 
ของตนเองไปชวยเหลือประชาชนในทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จนทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงไมมีงบประมาณ
เหลือจายใหแกเจาหนาที่ 
    (๑๒) กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับจัดสรรงบประมาณแตกอหนี้
ผูกพันไมทัน หรือกอหนี้ผูกพันแลวแตจายเงินไมทัน หรือมีเงินเหลือจาย ก็ควรใหเงินงบประมาณ
ดังกลาวตกเปนเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามท่ีไดรับเงินอุดหนุน ไมควรเรียกเงิน
ดังกลาวคืน  
   (๑๓) แมวาองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว  
แตเมื่อจะไปดําเนินการตามภารกิจกลับตองมีการขออนุญาตจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของกอน  
ซึ่งหากไมไดรับอนุญาตก็จะไมสามารถดําเนินการได ทําใหไมสามารถเบิกจายงบประมาณท่ีไดรับ
การจัดสรรดังกลาวได 
  (๑๔) การใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่นควรม ี
การบูรณาการรวมกนั เพราะจะเกิดประโยชนแกประชาชนในพ้ืนที่มากขึ้น 
 



๕๔ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

 ๒.๒๖  รางมาตรา ๓๗ แผนงานบูรณาการ 
  (๑) แผนงานบูรณาการขับเคลือ่นการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  

 ๑) รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณสําหรับแผนงานบูรณาการขับเคล่ือน
การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตเปนระยะเวลาตอเนื่องประมาณ ๑๐ ป แตการขับเคล่ือน 
การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตตามแผนบูรณาการดังกลาวยังคงไมมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้  ยังเปนการจัดสรรงบประมาณแบบกระจุกตัวท่ีสวนกลางและแบบรวมศูนย   
ทําใหเกิดความเหล่ือมลํ้าของประชาชนแตละพ้ืนที่อีกดวย 

๒) รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณสําหรับแผนงานบูรณาการขับเคล่ือน
การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตโดยแบงออกเปน ๒ สวน ไดแก ๑) งบประมาณสําหรับ
แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต และ ๒) งบประมาณ 
ของกระทรวง ทบวง กรม และหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการแกไขปญหาดังกลาว ท้ังนี้   
ตลอดระยะเวลาเกือบ ๒๐ ปที่ผานมา จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับงบประมาณสําหรับดําเนิน
โครงการตาง ๆ เปนจํานวนมาก แตก็ไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จได เชน การนําสายไฟฟาลงดิน 
นอกจากนี้ การจัดทําโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ก็ไมมีอะไรแตกตางจากปงบประมาณ 
ท่ีผานมา เพียงแตเปล่ียนชื่อโครงการเทานั้น เชน โครงการจัดเสริมสรางภูมิคุมกันเพ่ือสันติสุข 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ก็เปล่ียนชื่อเปนโครงการพัฒนาตามศักยภาพของพ้ืนท่ี  

๓) รัฐบาลไมควรมอบหมายใหกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปนผูรับผิดชอบจัดทําโครงการเพ่ือการสงเสริมบทบาทสตรี   
เด็ก และเยาวชน เพ่ือรวมสรางสันติสุขชายแดนใต แตควรมอบหมายใหศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต  (ศอ.บต.) หรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  
เปนผูดําเนินโครงการดังกลาวแทนเพราะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชน มากกวา 
กอ.รมน. นอกจากนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยกรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว ก็มีงบประมาณสําหรับดําเนินโครงการเกี่ยวกับสตรี เด็ก และเยาวชนในพ้ืนที่
จังหวดัชายแดนภาคใตอยูแลว 

๔) รัฐบาลควรใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยเปดโอกาสใหประชาชนไดแสดงความคิดเห็นและรวมวางแผนการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือใหเปนไปตามความตองการของประชาชนในแตละพ้ืนที่ตามบริบทท่ีเหมาะสมตอไป 

๕) รัฐบาลยังคงจัดสรรงบประมาณของแผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
การแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต โดยมุงเนนในเรื่องความมั่นคงเพ่ือลดความรุนแรงในพื้นที่
แบบเดิม ไมมีการเปลี่ยนแปลง ทําใหปญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่ไมไดรับการแกไข
แตอยางใด ท้ังท่ีมีงบประมาณตามแผนงานบูรณาการและงบปกติจัดสรรไปเปนจํานวนมาก  
แสดงใหเห็นวาการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลไมตรงตามความตองการหรือความเดือดรอน 
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
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ทั้งนี้ การแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตตองแกปญหาสันติภาพ
เชิงลบและเชิงบวก โดยสันติภาพเชิงลบ คือ การลดเหตุความรุนแรง และสันติภาพเชิงบวก คือ  
การลดความเหล่ือมลํ้าและใหความเปนธรรมท้ังทางเศรษฐกิจและทางสังคมใหแกประชาชน 
ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

๖) งบประมาณดานงานขาวกรองในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต   
มีหนวยงานที่รับผิดชอบจํานวน ๖ หนวยงาน ซึ่งงานขาวกรองถูกวิพากษวิจารณถึงประสิทธิภาพ 
ในการทํางานมาโดยตลอด แตยังคงไดรับจัดสรรงบประมาณเปนจํานวนมาก ดังนั้น ควรนํางบประมาณ
ในสวนนี้ไปชวยแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีมากกวา เพราะประชาชนจํานวนมาก
ไมมีงานทําและเกษตรกรมีรายไดนอย ทําใหตองไปทํางานตางจังหวัด รัฐบาลควรคํานึงถึง 
ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีอยางแทจริง 

๗) ท่ีผานมามีการจัดงานสงเสริมอัตลักษณการแตงกายชุดมลายูโดยเปน
การรวมตัวของเยาวชนในพ้ืนท่ี เพ่ือตองการฟนฟูประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งหากรัฐบาล
ตระหนกัและเขาใจถึงแกนแทของความเปนชาติพันธุมลายู อาจทําใหไมตองตั้งงบประมาณมาใชเพ่ือ
แกไขปญหาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต นอกจากนี้  ในวาระท่ีสอง ขั้นพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ควรจะมีการเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของ
มาชี้แจงถึงความโปรงใสของการจัดสรรงบประมาณ 

๘) การใชจายงบประมาณดานความมั่นคงตองมีประสิทธิภาพ 
และใหเกิดประสิทธิผลลดเงื่อนไขเหตุความรุนแรงในพ้ืนท่ีสงเสริมกระบวนการเจรจาเพ่ือสันติภาพ
แมปจจุบันหนวยงานราชการไดใหความสําคัญมากขึ้นเปนลําดับแตการเพ่ิมประสิทธิภาพในการอํานวย
ความยุติธรรมเพ่ือสรางความไว เนื้อเชื่อใจท่ีประชาชนมีแกภาครัฐตองจัดสรรงบประมาณ 
ใหเกิดประโยชนตามเปาหมายท่ีวางไววาจะคืนพ้ืนท่ีโดยยกเลิกการบังคับใชพระราชกําหนด 
การบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหหมดไปจากจังหวัดชายแดนภาคใต 
ภายในป พ.ศ. ๒๕๗๐ 
   (๒) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๑) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสําหรับแผนงานบูรณาการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกนอยกวาการจัดสรรงบประมาณใหแกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) ซึ่งถือวาเปนการละเลยไมใหความสําคัญกับผูประกอบการรายยอยในเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออกและจัดสรรงบประมาณไมเปนธรรม 

๒) รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสําหรับแผนงานบูรณาการเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณท่ีแลวเปนจํานวนมาก เพ่ือใชสําหรับจัดหาที่ดิน 
และผูประกอบการภาคเอกชนท่ีจะมารวมลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษดังกลาว ตลอดจนอุดหนุน
คาใชจายในการดําเนินงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งไมมีความเหมาะสมเปนอยางมาก
เพราะตั้งงบประมาณไวสูงเกินความจําเปน 
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๓) การจัดทําผังของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไมไดรับฟง 
ความคิดเห็นของประชาชน มีการนําพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมกับการทําเกษตรกรรมไปตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
ซึ่งจะสงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

๔) กลุมศึกษาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  
(EEC Watch) ไดคัดคานโครงการตาง ๆ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แตรัฐบาลยังคงจัดสรร
งบประมาณจํานวนมากสําหรับใชในการดําเนินโครงการดังกลาว 

๕) การดําเนินโครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะท่ี ๓ 
ทําใหชาวประมงประกอบอาชีพลําบากมากขึ้น  

๖) รั ฐบาลไม ใหความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
เพราะจัดสรรงบประมาณเอื้อประโยชนใหแกกลุมนายทุนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

๗) รัฐบาลควรพิจารณาความพรอมของพ้ืนท่ีและการสาธารณูปโภค 
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกอนที่จะดําเนินการโครงการใด ๆ เพราะจะสงผลกระทบ 
อยางใหญหลวงตอประชาชนในเขตพ้ืนที่ดังกลาว 
   (๓) แผนงานบูรณาการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย 

- รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสําหรับแผนงานบูรณาการเตรียมความพรอม
เพ่ือรองรับสังคมสูงวัยนอยท่ีสุดในจํานวน ๑๑ แผนงานบูรณาการ แสดงใหเห็นวารัฐบาลไมได 
ใหความสําคัญกับผูสูงอายุอยางแทจริง  
   (๔) แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

- แมวาการดําเนินงานตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานไดมากขึ้น และเกษตรกรไดรับประโยชน
อยางท่ัวถึง แตรัฐบาลก็ควรจัดทําแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท่ีมีความสมดุล 
กับความตองการน้ําของแตละพ้ืนที่ และควรจัดสรรงบประมาณในการจัดทําคันกั้นน้ําตาง ๆ  
ใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือใหการบริหารจัดการน้ําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งจะทําใหผลผลิตทางการเกษตรเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะการปลูกปาลมน้าํมันที่ตองใชน้ําเปนจํานวนมาก  
   (๕)  แผนงานบูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษา 
ผูติดยาเสพติด     

- การจัดสรรงบประมาณสําหรับแผนงานบูรณาการปองกัน 
ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติดไมสามารถแกไขปญหายาเสพติดใหลดลงได  
ทั้งที่หนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบมีผลการประเมินตามตัวชี้วัดผานเกณฑทุกประการ อันเปนการแสดง 
ใหเห็นไดวาการประเมนิไมเกิดผลสัมฤทธิ์อยางแทจริง 
   (๖) แผนงานบูรณาการสรางรายไดจากการทองเท่ียว 

- รัฐบาลจัดสรรงบประมาณสําหรับแผนงานบูรณาการสรางรายได
จากการทองเที่ยว ซึ่งเปนแหลงรายไดหลักที่จะขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศนอยกวาการจัดสรร
งบประมาณท่ีเกี่ยวกับความมั่นคง 
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๒.๒๗ รางมาตรา ๓๘ แผนงานบุคลากรภาครัฐ 
(๑) การท่ีรัฐบาลจัดสรรงบประมาณสําหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐสูงขึ้น 

เชน เพ่ิมเงินเดือนใหแกบุคลากรทางการแพทย ก็เพ่ือดูแลทุกขสุขของประชาชนใหไดรับบริการท่ีดี
ยามเจ็บปวย  
   (๒) เมื่อรัฐบาลนําระบบเทคโนโลยีมาใชแทนบุคลากรภาครัฐแลว  
เพราะเหตุใดงบประมาณรายจายบุคลากรจึงมีจํานวนเพ่ิมขึ้นตอเนื่องทุกป แสดงใหเห็นวารัฐบาล 
ตั้งงบประมาณไมความสอดคลองกับความเปนจริง และไมสอดคลองกับนโยบายที่จะลดอัตรา
บุคลากรภาครัฐ 

๒.๒๘ รางมาตรา ๔๐ แผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ 
(๑) รัฐไดซอนหนี้สาธารณะไวโดยการตั้งงบประมาณผูกพันขามป   

ซึ่งอาจเปดชองใหมีการฮั้วประมูลในอนาคต 
   (๒) เหตุใดรัฐบาลจึงตองใชวิธีการกูเงินชดเชยการขาดดุลงบประมาณ 
แทนที่จะนําเงินนอกงบประมาณมาใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด 

  (๓) ปจจุบันประเทศไทยมีตัวชี้วัดหนี้สาธารณะ และหนี้ครัวเรือนตอ GDP 
สูงสุดในรอบ ๑๘ ป และการจัดเก็บรายไดต่ํากวาประมาณการหลายปติดตอกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤตรายแรง อยางไรก็ดี หากรัฐบาลสามารถบริหารจัดการโดยการใช
งบประมาณอยางคุมคาและรักษาทรัพยากรที่มีคาที่สุดไวไดก็จะสามารถแกไขปญหาหนีส้าธารณะได 
แตรัฐบาลกลับไมสามารถดําเนินการดังกลาวไดจนตองไปกูเงินมาใชทําใหประชาชนทั้งประเทศ 
ตองแบกรับหนี้สาธารณะ 
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 ๓. คณะรัฐมนตรีไดตอบชี้แจง สรุปสาระสําคัญได ดังน้ี 
๓.๑ ประเด็นเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณ ประมาณการรายได และการประมาณการ

เศรษฐกิจ 
(๑) รัฐบาลใหความสําคัญกับการจัดสรรงบประมาณใหแกทุกหนวยรับงบประมาณ

อยางเทาเทียมและเปนธรรม โดยผานการพิจารณาจากคณะกรรมการกล่ันกรอง และคณะรัฐมนตรี  
ซึ่งใชหลักเกณฑการพิจารณาตามความจําเปนและความเรงดวนมาประกอบการพิจารณา 

(๒) รัฐบาลไมไดปรับลดงบประมาณรายจายงบลงทุน หากแตตั้งงบประมาณ
ดังกลาวใหสอดคลองกับสถานการณความเปนจริงตามพ้ืนท่ีที่มีการลงทุน โดยไมมีการทุจริต 
แตประการใด 

(๓) การใชงบประมาณรายจายงบกลางในโครงการตาง ๆ ตองเสนอให
คณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบกอน ซึ่งคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาการใชจายงบประมาณดังกลาว 
ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชนในแตละพ้ืนที่ และหากพบวามีการทุจริตก็สามารถ 
ฟองคดีตามกระบวนการยุติธรรมตอไปได 

(๔) เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
สงผลกระทบรุนแรงตอระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศท่ัวโลกรวมท้ังประเทศไทย รัฐบาลตองใช
งบประมาณจํานวนมากเพ่ือชวยเหลือประชาชน โดยการมีนโยบายตาง ๆ ที่คํานึงถึงการสราง 
ความสมดุลท้ังมิติดานสุขภาพและมิติทางเศรษฐกิจมาโดยตลอด ท้ังนี้ งบประมาณท่ีรัฐบาล 
นํามาใชนั้นมาจากหลายแหลง เชน งบประมาณรายจายประจําป เงินกู เงินจากรัฐวิสาหกิจ รวมถึง
เงินนอกงบประมาณ โดยโครงการลงทุนท่ีไมปรากฏในงบประมาณรายจายประจําปจะเปน 
การลงทุนรวมกับภาคเอกชน และมีความกาวหนาของโครงการตามลําดับ อยางไรก็ดี ในชวงท่ี 
เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทําใหหนี้สาธารณะเพ่ิมสูงขึ้น 
เพราะรัฐบาลตองกูเงินมาใชในการแกไขปญหาและชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ 
จากสถานการณดังกลาว แตก็ยังอยูในกรอบวินัยการการเงินการคลังและยังคงระดับความเชื่อมั่น
ทางการเงินของประเทศ 

(๕) รัฐบาลไดดําเนินการในดานตาง ๆ เพ่ือใหประชาชนมีอนาคตที่ดีขึ้น  
เชน ลดภาระคาครองชีพของประชาชน โดยออกมาตรการชวยเหลือเพ่ือซื้อกาซหุงตม มาตรการ
ชวยเหลือคาน้ํามันใหแกผูขับขี่มอเตอรไซดรับจาง มาตรการลดภาระคาไฟ มาตรการตรึงราคา 
ขายปลีกน้ํามันดีเซล มาตรการลดอัตราเงินสมทบของนายจางและลูกจางในระบบประกันสังคม  
การประกันราคาขาวและสินคาทางการเกษตร เพราะไมตองการใหเกษตรกรขาดแคลนรายได 
ขณะเดียวกันก็ตองหามาตรการอื่น ๆ เพ่ือที่จะไดไมตองเพ่ิมการประกันราคาสินคาดังกลาว 
มากกวานี้ นอกจากนี้ รัฐบาลยังสงเสริมนโยบายเศรษฐกิจ BCG หรือ เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ซึ่งจะชวยพัฒนาและตอยอด
ธุรกิจทางการเกษตรและผลักดันใหมีการแปรรูปอาหารและผลิตภัณฑการเกษตรดวยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม และการขยายตลาดออนไลน อันเปนการสงเสริมและสนับสนุนภาคการเกษตร 
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ท้ังระบบ รวมทั้งไดลงทุนในรูปแบบตาง ๆ เชน การรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน (Public 
Private Partnership หรือ PPP) กองทุนรวมโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย (Thailand 
Future Fund : TFFIF) โครงการระบบรถไฟฟาชานเมือง โครงการสรางทางรถไฟสายเดนชัย - 
เชียงราย - เชียงของ โครงการกอสรางทางรถไฟสายบานไผ - มหาสารคาม - รอยเอ็ด - มุกดาหาร - 
นครพนม โครงการรถไฟไทย - จีน เพ่ือยกระดับระบบคมนาคมขนสง  

นอกจากนี้ ยังมีการดําเนินการเกี่ยวกับโครงสรางพ้ืนฐานท่ัวประเทศเพ่ือเชื่อมโยง
แตละภูมิภาคเขาดวยกัน โดยเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๗ มีถนนท่ีเปนเสนทางหลักระยะทางประมาณ 
๔,๒๗๑ กิโลเมตร และในป พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ิมขึ้นเปนระยะทางประมาณ ๑๑,๕๘๓ กิโลเมตร  
โดยมีการสรางมอเตอรเวย (Motorway) เพ่ิมอีก ๓ เสนทาง ไดแก เสนทางบางปะอิน - นครราชสีมา 
เสนทางบางใหญ - กาญจนบุรี และเสนทางพัทยา - มาบตาพุด สรางรถไฟฟาในกรุงเทพมหานคร 
และปริมณฑลอีก ๑๐ สาย เปนระยะทางประมาณ ๒๐๔.๙ กิโลเมตร และมีโครงการท่ีอยูระหวาง
การพิจารณาอีก ๒ สาย ไดแก โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน และรถไฟความเร็วสูง
ไทย - จีน นอกจากนี้ ยังมีโครงการท่ีอยูระหวางการดําเนินการ เชน โครงการสรางสถานีกลางบางซื่อ
ซึ่งเปนชุมทางรถไฟขนาดใหญและทันสมัยท่ีสุดในอาเซียนเพ่ือเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูง รถไฟฟา 
รถไฟชานเมอืง และสนามบินเขาดวยกัน รวมทั้งเพ่ิมปริมาณการขนสงทางน้ํา พัฒนาทาเรือมาบตาพุด 
ทาเรือแหลมฉบัง เปดการเดินเรือเฟอรรี่เสนทางพัทยาไปยังหัวหิน โดยใชเวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง 
ปรับปรุงสนามบินท่ัวประเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการรองรับผูโดยสาร  

ในสวนโครงสรางพ้ืนฐานดานดิจิทัล รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการพัฒนา
เทคโนโลยี ๕G ใหครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทยเปนประเทศแรก ๆ  
ในอาเซียนท่ีพรอมเปล่ียนผานสูโลกดิจิทัล ทําใหการสงผานขอมูลรวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาล 
ยังไดดําเนินโครงการระบบอินเทอรเน็ตหมูบานรวมท้ังสายเคเบิ้ลใตน้ํา เพ่ือรองรับใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางดิจิทัลของเอเชียในการเชื่อมตอไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศอินเดีย 
ในอนาคต 

(๖) รัฐบาลดําเนินการพัฒนาและสานตอนโยบายเพ่ือไปสูอุตสาหกรรมเปาหมาย 
ที่ไดเริ่มตนไวตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีอยูเพียง ๕ อุตสาหกรรมเปาหมายใหมีความทันสมัย 
และนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินการใหมากขึ้น รวมถึงพัฒนาฝมือแรงงานในอุตสาหกรรม
ดังกลาว ทั้งนี้ รัฐบาลไดเพ่ิมอุตสาหกรรมเปาหมายอีก ๗ อุตสาหกรรม โดยรวมมือกับภาคเอกชน
และกําลังไดรับความสนใจจากนักลงทุนตางประเทศเปนอยางมาก เชน อุตสาหกรรมยานยนต
สมัยใหม อุตสาหกรรมอิเ ล็กทรอนิกสอัจฉริยะ อุตสาหกรรมการทองเ ท่ียวกลุมรายไดดี 
และการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม 
การแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และอุตสาหกรรมการแพทย 
ครบวงจร ซึ่งอุตสาหกรรมดังกลาวจะสามารถสรางรายไดใหแกประเทศเปนจํานวนมหาศาล  
อยางไรก็ดี รัฐบาลมีความจําเปนตองแกไขกฎหมายบางฉบับเพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
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และเปนที่ยอมรับของตางประเทศ รวมถึงแกไขมาตรการทางภาษีและใหสิทธิประโยชนบางประการ
แกนักลงทุนเพ่ือดึงดูดใหมีการลงทุนเพ่ิมมากขึ้น 

(๗) จากปญหาความขัดแยงในภูมิภาคยุโรป ประเทศตาง ๆ เริ่มใชนโยบาย 
ในการจํากัดการสงออกสินคาประเภทอาหารและปจจัยการผลิต เชน ขาวสาลี ปุยเคมี ซึ่งประเทศไทย
ตองนํามาใชในการเกษตร ซึ่งแมจะไดรับผลกระทบแตก็ยังสามารถใชผลิตภัณฑทางการเกษตรอื่น
มาทดแทนได เชน ใชปุยชีวภาพเพ่ือทดแทนปุยเคมี โดยกระทรวงพาณิชยและกระทรวง 
การตางประเทศไดเจรจากับประเทศพันธมิตรในการแกไขปญหาดังกลาวแลว เพ่ือใหไดปุยเคมีมาใช 
ในฤดูกาลเพาะปลูก รวมท้ังผอนคลายมาตรการในการนําเขาสินคาจําเปนสําหรับการผลิตอาหารสัตว 
จากประเทศอื่น เพ่ือใหตางประเทศมั่นใจวาประเทศไทยยังคงสามารถผลิตสินคาเกษตรสําหรับ 
การบริโภคภายในประเทศไดอยางเพียงพอ และสามารถสงออกสินคาอาหารซึ่งตลาดโลกตองการ 
ไดอยางตอเนื่อง 

(๘) รัฐบาลไดมีการประกาศมาตรการตาง ๆ ใหทุกหนวยงานปรับแผนงบประมาณ
เพ่ือแกปญหาหนี้ครัวเรือนใหตรงกับความตองการ โดยมีการสํารวจพ้ืนท่ี สอบถามขอเท็จจริง 
จากประชาชน และจะออกมาตรการเพ่ือสนับสนุนใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น  

๓.๒ รางมาตรา ๘ กระทรวงกลาโหมและหนวยงานในกํากับ 
(๑) กระทรวงกลาโหมพยายามใชงบประมาณดานความมั่นคงอยางจํากัด  

เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณความเปล่ียนแปลงทุกรูปแบบท่ีอาจเกิดขึ้น 
ในอนาคต มีการจัดหายุทโธปกรณเทาที่จําเปน เชน ยุทโธปกรณสําหรับการตรวจการท้ังทางบก 
และทางทะเลเพ่ือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ ในชวง ๒ ป ที่ผานมา ไดมีการลดงบประมาณ
สําหรับจัดซื้อยุทโธปกรณลงมาก ในขณะท่ีประเทศเพ่ือนบานไดเพ่ิมงบประมาณในการจัดซื้อ
ยุทโธปกรณ นอกจากนี้ ประเทศไทยไมไดรับการชวยเหลือดานยุทโธปกรณจากตางประเทศ 
มาเปนเวลาหลายปแลว และพ่ึงพาตนเองมาโดยตลอด ดังนั้น จึงตองตั้งอุตสาหกรรมการปองกัน
ประเทศเพ่ือพัฒนายุทโธปกรณขึ้นมาทดแทนการจัดซื้อจากตางประเทศ และจัดซื้อเทาที่จําเปน
เฉพาะยุทโธปกรณที่พัฒนาหรือจัดทําขึ้นเองไมไดเทานั้น 

(๒) กระทรวงกลาโหมไดดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 
ในยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหม 
ซึ่งจะตองมีการเตรียมกําลังไวใหพรอมท้ังในเรื่องของกําลังพล หลักนิยม การฝกศึกษา การจัดหนวย 
ยุทโธปกรณที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอในการที่จะใชกําลังในการปฏิบัติภารกิจในดานการปองกัน
ประเทศและการรักษาความมั่นคงของชาติ 

นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหมยังจัดกําลังพลและยุทโธปกรณไวใชในการดําเนินการ
แกไขปญหาความมั่นคงของชาติในรูปแบบอื่น ๆ เชน ปญหายาเสพติด อาชญากรรมขามชาติ  
โรคระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงการใหความชวยเหลือประชาชนท่ีประสบความเดือดรอน
ในดานตาง ๆ ตลอดจนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ใหอยูดีกินดี และสรางความเขมแข็งในพ้ืนท่ีชายแดน โดยเฉพาะในชวงการแพรระบาด 
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ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ที่ผานมากระทรวงกลาโหมไดใชศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยู 
เชน กําลังพล เครื่องมือ บุคลากรทางการแพทย สถานพยาบาล และโรงพยาบาล โดยรวมกับกระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการปองกันการแพรระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อยางตอเนื่อง  

(๓) นับตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงปจจุบัน กระทรวงกลาโหม 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณลดลงอยางตอเนื่อง ซึ่งหากคิดเปนสัดสวนตอ GDP ตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เฉล่ียรอยละ ๑.๓๒ และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
คิดเปนสัดสวนตอ GDP รอยละ ๑.๑๐ นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบงบประมาณทางการทหาร 
ของกลุมประเทศอาเซียนเปรียบเทียบกับ GDP ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีคาเฉล่ียรอยละ ๑.๙๘ 
ของ GDP ดังนั้น กระทรวงกลาโหมจึงไดปรับลดงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนงานดานตาง ๆ  ลง 
เชน แผนงานพ้ืนฐาน แผนงานยุทธศาสตร แผนงานบูรณาการ สวนงบประมาณรายจายบุคลากรภาครัฐ
ของกระทรวงกลาโหมที่เพ่ิมขึ้นนั้น เนื่องจากตองจัดสรรงบประมาณสําหรับการเล่ือนขั้นเงินเดือน 
และบําเหน็จประจําปของขาราชการตามสิทธิ ซึ่งงบประมาณในสวนนี้ของกระทรวงกลาโหม 
จัดอยูในงบบุคลากรภาครัฐจึงมีความแตกตางจากสวนราชการอื่น แตไมใชกรณีที่มีกําลังพลเพ่ิมขึ้น 
ท้ังนี้ กระทรวงกลาโหมไดใหความสําคัญและมีแผนการดําเนินการปรับลดจํานวนกําลังพล 
ภายในระยะเวลา ๑๐ ป   

(๔) กระทรวงกลาโหมมีแนวทางในการเตรียมกําลังดานยุทโธปกรณ คือ  
๑) เนนการซอมหรือปรับปรุงเพ่ือยืดอายุการใชงาน ๒) จัดหาทดแทนเฉพาะที่ไมสามารถซอมแซมได 
หรือไมคุมคาในการซอมแซม ๓) จัดหาใหมเทาท่ีจําเปน ๔) ใหความสําคัญกับการวิจัยพัฒนา
ยุทโธปกรณ ๕) เพ่ิมขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และ ๖) ลดการนําเขาจากตางประเทศ  

ทั้ งนี้  ในการจัดหายุทโธปกรณนั้น  กระทรวงกลาโหมจะจัดหาเ พ่ือใหม ี
ความตอเนื่อง ทันสมัย และจะตองมีการถายทอดเทคโนโลยีดวย ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบงบประมาณ
ในป พ.ศ. ๒๕๖๖ กับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แลวจะเห็นไดวา งบซอมแซมอุปกรณมีสัดสวน
เพ่ิมขึ้น และงบจัดหายุทโธปกรณมีสัดสวนลดลง 

(๕) กระทรวงกลาโหมใหความสําคัญกับอุตสาหกรรมการปองกันประเทศ  
ซึ่งมีหนา ท่ีในการวิ จัยและพัฒนาเพ่ือผลิตยุทโธปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ใช เอง ทั้งนี้  
กระทรวงกลาโหมมีนโยบายชัดเจนวา นับแตป พ.ศ. ๒๕๖๖ เปนตนไป ทุกเหลาทัพตองจัดหา
ยุทโธปกรณและเครื่องมือที่ผลิตโดยอุตสาหกรรมการปองกันประเทศท่ีมาจากการวิจัยและพัฒนา  
มีการกําหนดหลักการเกี่ยวกับงบประมาณดานการวิจัย กลาวคือ งบประมาณดานการวิจัย 
ของแตละเหลาทัพจะเปนการวิจัยตามหลักนิยมหรือเปนการวิจัยเพ่ือพัฒนายุทโธปกรณท่ีมีอยูแลว
ใหมีเทคโนโลยีสูงขึ้น โดยสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศจะเปนผูรับผิดชอบการวิจัยเพ่ือการผลิต
ซึ่งสามารถรวมลงทุนกับภาคเอกชนเพ่ือทําการวิจัยและการผลิต ไมใชเฉพาะการผลิตเพ่ือใช
ภายในประเทศเทานั้น แต ยังสามารถรวมทุนและสงออกไปตางประเทศในเชิงพาณิชย   
เพ่ือนํางบประมาณเขาประเทศไดดวย เชน ปจจุบันกองทัพบกไดมีการวิจัยพัฒนาจรวดตอสู  
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และรถถังขนาดเบาและขนาดกลาง ทั้งนี้ หากสามารถผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพจะไดรับ 
การรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการมาตรฐานยุทโธปกรณกระทรวงกลาโหม (กมย.กห.)  
ซึ่งรับผิดชอบในการกําหนดมาตรฐานใหเปนไปตามหลักมาตรฐานสากล ซึ่งมาตรฐานดังกลาวจะทําให
ภาคเอกชนหรือบริษัทรวมทุนไดใชเปนแนวทางในการวิจัยและผลิตเพ่ือนํามาใชในกองทัพ  
และสงออกไปยังกองทัพของประเทศตาง ๆ ไดดวย 

(๖) กรณียานเกราะลอยางสะเทินน้ําสะเทินบก และอากาศยานไรคนขับ  
ซึ่งไดผานการวิจัยและรับรองมาตรฐานแลว ปจจุบันอยูระหวางขั้นตอนการผลิตตามจํานวน 
ความตองการ โดยในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระทรวงกลาโหมไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๕ ป 
(ระหวางป พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง ป พ.ศ. ๒๕๗๐) มุงเนนการสงเสริมการวิจัยพัฒนายุทโธปกรณ 
ยุทธภัณฑ อุตสาหกรรมของประเทศใหสามารถพ่ึงพาตนเอง สามารถทดแทน และเปนหลักประกัน
ความมั่นคง รวมท้ังลดการนําเขายุทโธปกรณจากตางประเทศ 

(๗) กรณีการจัดหายุทโธปกรณนั้น ทุกเหลาทัพจะตองแตงตั้งคณะกรรมการ 
เพ่ือทําหนาท่ีคัดเลือกแบบใหตรงกับความตองการและสอดคลองกับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพ
มากท่ีสุด จากนั้นจะกําหนดแผนงานโครงการเพ่ือดําเนินการจัดหา เชน กรณีการจัดหาเครื่องบิน 
ขับไลโจมตีนั้น เปนการจัดหาเพ่ือทดแทนเครื่องบินขับไลโจมตีเดิมท่ีใชมาเปนเวลานาน ท้ังนี้ 
เครื่องบินขับไลโจมตีบางลํามีอายุประมาณ ๔๑ ป ทั้ง ๆ ที่ โดยเฉล่ียแลวมีอายุใชงานประมาณ ๒๘ ป  
โดยเริ่มปลดประจําการตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๔ และจะปลดประจําการตอเนื่องจนถึงป พ.ศ. ๒๕๗๔  
ซึ่งจะทําใหกองทัพอากาศมีเครื่องบินขับไลโจมตีเหลืออยูประมาณ ๑ ใน ๓ จากทั้งหมด และสงผลให
ประเทศไทยมีความเส่ียงในการปกปองผลประโยชนของชาติ และปกปองนานฟาของประเทศไทย 
รวมท้ังเปนอันตรายตอนักบินและผูโดยสารดวย สวนกรณีงบปฏิบัติการและการสงกําลังบํารุง 
ตามแบบท่ีไดคัดเลือกใหมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีความใกลเคียงกับแบบท่ีกองทัพอากาศ 
มีอยูในปจจุบัน ไมไดมีความแตกตางกันมาก และระบบอาวุธของเครื่องบินขับไลโจมตีที่มีอยู 
ในปจจุบันสามารถใชกับแบบเครื่องบินขับไลโจมตีที่จัดหาใหมนี้ได เพราะเปนเครื่องบินท่ีอยู 
ในตระกูลเดียวกนั 

(๘) สําหรับโครงการอากาศยานไรคนขับประจําฐานบินชายฝงกองทัพเรือ 
กองทัพเรือไดจัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อและไดกําหนดคุณลักษณะเฉพาะตามความตองการ 
ทางยุทธการในเรื่องการลาดตระเวนในนานน้ํา การปองกันภัยพิบัติในทะเล รวมทั้งไดกําหนด
หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกโดยใชเกณฑราคาและเกณฑอื่น ๆ เชน เกณฑเทคนิค ทั้งนี้ 
โครงการดังกลาวไดรับการคัดเลือกใหเขารวมการจัดทําขอตกลงคุณธรรมประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริตไดจัดใหมีคณะผูสังเกตการณ 
จากองคกรตอตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) และภาคประชาชน เขารวมสังเกตการณและใหคําแนะนํา
ตั้งแตเริ่มตนจนส้ินสุดโครงการ ซึ่งสามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน สวนกรณีท่ีกลาวหาวาประเทศ 
ที่จัดหาอากาศยานไรคนขับใหแกประเทศไทยมีประวัตเิครื่องบินรุนที่จัดหาใหเคยตกนัน้ ขอยืนยันวา
เปนคนละแบบหรือคนละรุนกับแบบที่กองทัพเรือไดคัดเลือก  
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(๙) กรณีการจัดหาเรือดําน้ําของกองทัพเรือนั้น เปนการดําเนินการโดยรัฐบาล 
ตอรัฐบาล (G to G) ซึ่งเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ  
ในกรณีท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีนไมสามารถจัดหาเครื่องยนต MTU ตามท่ีกําหนดไวในสัญญานั้น 
กองทัพเรือไดประสานงานและเชิญผูแทนหรือเจาของบริษัทผูผลิตมาปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทาง 
ในการแกปญหาดังกลาวแลว ซึ่งกองทัพเรือยืนยันวาจะตองดําเนินการไปตามสัญญาและขอตกลง 
รวมท้ังระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวของทุกประการ และคาดวาในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ นี้  
ทางบริษัทผูผลิตจะจัดสงเจาหนาท่ีมาประสานงานกับกองทัพเรือ ท้ังนี้ กองทัพเรือจะยึดถือสัญญา
และผลประโยชนของชาติเปนสําคัญ 

(๑๐) กรณีกองทัพเรือไดเขาไปดําเนินการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
(EEC) นั้น เพ่ือการพัฒนาสนามบินอูตะเภาใหเปนสนามบินนานาชาติ ซึ่งที่ผานมาสนามบินอูตะเภา
ถูกใชในดานความมั่นคงเปนหลัก แตในอนาคตจะใชศักยภาพของสนามบินอูตะเภาในเชิงพาณิชยดวย 
นอกจากนี้  สนามบินอูตะเภายังเปนพ้ืนที่ ท่ีกองทัพเรือใชประโยชนอยู เดิมซึ่งจะทําใหเกิด 
ความสะดวกในการประสานงานและการปฏิบัติได สงผลใหโครงการประสบผลสําเร็จโดยไมมีปญหา
ขอขัดของ สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กองทัพเรือมีโครงการยายหนวยงานในสังกัด
กองทัพเรือบางหนวยท่ีไดรับผลกระทบจากการขึ้นลงของเครื่องบิน รวมท้ังเสนทางผานของ 
รถไฟความเร็ว สูง เ พ่ือใหสนามบินอูตะเภาได ใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดอยางเต็ม ท่ี   
ในขณะเดียวกันก็สามารถใชประโยชนดานความมั่นคงเมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณวิกฤต 
หรือเกิดเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นไดดวย  

(๑๑) กรณีเงินนอกงบประมาณของกระทรวงกลาโหมนั้น โดยหลักจะเปน 
เงินรายรับจากสถานพยาบาลหรือจากการศึกษา ซึ่งจะมีระเบียบวิธีการในการใชจาย การรายงาน 
การใชจาย และการตรวจสอบ ซึ่งสามารถตรวจสอบการใชจายไดวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม  

(๑๒) กองทัพทุก เหล าทัพได จัดสวัสดิการกํา ลังพลในลักษณะเดียวกับ 
การจัดสวัสดิการของตางประเทศ และไดดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการจัดสวัสดิการภายในสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยในการใชจายจะมีคณะกรรมการ 
ในการกํากับดูแล มีการรายงาน และตรวจสอบการใชจายจากหนวยงานภายในและหนวยงาน
ภายนอก เพ่ือใหมีการใชจายใหเปนไปตามวัตถุประสงคของแตละสวนกําลังพล 

(๑๓) กระทรวงกลาโหมไดจัดทําแผนแมบทการปฏิรูปกองทัพ พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึง 
พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีเปาหมายท่ีจะลดกาํลังพลลงจํานวนประมาณ ๑๒,๐๐๐ นาย หรือคิดเปนรอยละ 
๕ ภายในระยะเวลา ๑๐ ป  ซึ่ งจะทําใหสามารถลดงบบุคลากรลงได  จํานวนประมาณ 
๒,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองพันหนึ่งรอยลานบาท) ทั้งนี้ สาเหตุท่ีตองใชระยะเวลาในการดําเนินการ 
เปนระยะเวลานาน เนื่องจากไมสามารถท่ีจะปลดกําลังพลออกไดทันที แตจะดําเนินการได 
ก็ตอเมื่อมีการเกษียณอายุราชการไปจํานวนหนึ่งก็จะบรรจุเขามาทดแทนใหนอยลง รวมท้ัง 
จะแตงตั้งบรรจุใหมใหนอยลง สวนทหารกองประจําการท่ีเรียกเขากองประจําการทุกป โดยในป  
พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น มีทหารกองประจําการ จํานวนประมาณ ๗๕,๐๐๐ คน ซึ่งมาจากการรับสมัคร
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จํานวนประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน และมาจากการตรวจเลือก จํานวนประมาณ ๔๕,๐๐๐ คน ทั้งนี้  
ในอนาคตจะมีการประชาสัมพันธใหมีการสมัครมากขึ้น โดยผู ท่ีสมัครเขามาจะไดรับสิทธิ 
ในการสอบคัดเลือกเปนนักเรียนนายสิบหรือการใหสิทธิอื่น ๆ เพ่ือจูงใจใหทหารกองเกิน 
สมัครเขาเปนทหารกองประจําการมากขึ้น  

ทั้งนี้ กระทรวงกลาโหมมีความจําเปนที่จะตองพัฒนาศักยภาพและเตรียมกําลังพล
ของกองทัพเพ่ือใหมีความสมบูรณพรอมรองรับสถานการณความมั่นคงภายใตงบประมาณท่ีมีอยู
อยางจํากัด เพ่ือปองกันตนเอง พิทักษรักษาสถาบันหลักของประเทศ ปกปองผลประโยชนชาติ  
ดูแลความปลอดภัยใหแกประชาชน พัฒนาประเทศ และชวยเหลือประชาชน ท้ังนี้ ตามหนาท่ี 
ความรับผิดชอบตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและกฎหมายที่ เกี่ยวของ ทั้ งนี้  
กระทรวงกลาโหมจะใชงบประมาณใหเปนไปอยางคุมคามากท่ีสุด โดยคํานึงถึงผลประโยชนของชาติ
และความมั่นคงของชาติเปนสําคัญ 

 ๓.๓ รางมาตรา ๙ กระทรวงการคลังและหนวยงานในกํากับ 
  (๑) ตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมารัฐบาลสามารถจัดเก็บภาษีไดสูงกวา 
ที่ประมาณการไว อยางไรก็ดี ระยะหลังนี้รัฐบาลจัดเก็บภาษีไดลดลง เนื่องจาก ๑) การลดอัตรา 
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ๒) การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งทําใหตอง 
ปดประเทศ งดรับนักทองเท่ียว และยกเวนภาษีเงินไดจากการนําเขาและการบริจาคยา  
เวชภัณฑตาง ๆ ที่จะนํามาใชแกไขปญหาดังกลาว ๓) การขยายเวลาชําระภาษีเงินไดบคุคลธรรมดา
และการผอนชําระหนี้  ๔) การหักภาษี ณ ท่ีจาย ท่ีมี จํานวนลดนอยลง ๕) การสงเสริม 
การออมระยะยาว ดังนั้น รัฐบาลจึงมีความจําเปนตองกูเงินเพ่ือทดแทนการขาดดุล อยางไรก็ดี  
รัฐบาลคาดวาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะสามารถจัดเก็บภาษีไดตามท่ีประมาณการไว 
  (๒) คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามัน  
เพ่ือชวยบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชนและภาคธุรกิจ เปนระยะเวลา ๒ เดือน ตั้งแตวันท่ี 
๒๑ พฤษภาคม ถึง วันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
  (๓) รัฐบาลจะรักษาวนิัยการเงินการคลังใหมีความเหมาะสม ทําใหเกดิความย่ังยืน
ทางการคลัง โดยมีการลงทุนโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหมากขึ้น 
  (๔) หลายปท่ีผานมาผู ท่ีกู เงินจากกองทุนเงินใหกู ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
เมื่อจบการศึกษาแลวไมมีงานทํา หรือติดขัดเรื่องคาใชจาย ซึ่งนายกรัฐมนตรีเล็งเห็นความสําคัญ 
ของปญหานี้จึงไดกําชับวา หนี้คาปรับและหนี้ดอกเบี้ยท่ีมีการฟองคดีในศาล หากสามารถ 
ยกใหเปนประโยชนแกผูกู ก็ขอใหพิจารณาเปนกรณีพิเศษ ขณะนี้อยูระหวางการปรึกษาหารือ
รวมกันของทุกฝายท่ีเกี่ยวของวา หากสามารถชวยเหลือผูกูไดก็จะใหการชวยเหลือ นอกจากนี้  
จะไดมีการเสนอรางพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตอรัฐสภา 
เพ่ือผอนปรนภาระหนี้และชวยเหลือนักเรียนอีกดวย 
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 ๓.๔ รางมาตรา ๑๐ กระทรวงการตางประเทศ 
  - รัฐบาลใหความสําคญักับเรื่อง Gastronomy Tourism โดยจะทําใหประเทศไทย
เปนที่รูจักดานอาหาร กีฬา การทองเท่ียว ซึ่งมีสวนชวยสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศ 

 ๓.๕ รางมาตรา ๑๑ กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาและหนวยงานในกํากับ 
  (๑) เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  
ทําใหการทองเท่ียวของประเทศไทยไดรับผลกระทบอยางมากเพราะตองปดประเทศ อยางไรก็ดี 
ขณะนี้สถานการณดังกลาวเริ่มคล่ีคลายแลวและเริ่มมีการเปดประเทศอีกครั้ง โดยเริ่มจาก 
จังหวัดภูเก็ตหรือภูเก็ตแซนบ็อกซ (Phuket Sandbox) ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จากนั้น 
จึงเริ่มมีเทสแอนดโก (Test & Go) ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ทําใหนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
เริ่มเขามายังประเทศไทยแลวจํานวนประมาณ ๔๓๐,๐๐๐ คน ซึ่งถือเปนจุดเริ่มตนของการทองเที่ยว
ในประเทศภายหลังจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทั้งนี้  
คาดการณวาจะมีนักทองเท่ียวชาวตางชาติ เขามาทองเท่ียวในประเทศไทยจํานวนประมาณ 
๑,๓๑๐,๐๐๐ คน ภายหลังการยกเลิกระบบเทสตแอนดโก (Test & Go) และในปนี้คาดวาจะเพ่ิมอีก
จํานวนประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ คน ถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ คน อยางไรก็ตาม ในระยะตอไป 
จะมีการพิจารณายกเลิกระบบ Thailand Pass ดวย 
  (๒) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาไดใหความสําคัญกับเรื่อง Soft Power เชน 
การนํามโนราหมาจัดแสดงในเวทีการแสดง World Expo และ Sport Tourism โดยเปนการบูรณาการ 
รวมกันระหวางกีฬาและการทองเท่ียวผานการจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การจัด Motor GP  
การจัดการแขงขันวิ่งเทรล World Mountain & Trail Running Championships ที่จะจัดขึ้นที่
ดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ซึ่งจะทําใหมีรายไดเขาประเทศ 
เปนจํานวนมาก 
  ทั้งนี้ กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬาหวังวาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะรวมมือกัน 
ทําใหนักทองเท่ียวตางชาติเขามาทองเที่ยวในประเทศไทยมากย่ิงขึ้น 

 ๓.๖ รางมาตรา ๑๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
และหนวยงานในกํากับ 
  (๑) รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการจัดสวัสดิการสังคมและการรักษาพยาบาลใหแก
ประชาชนโดยจําแนกตามกลุมได ดังนี้ 
   ๑) กลุมเด็กแรกเกิดอายุ ๐ ป ถึง ๖ ป จํานวนประมาณ ๒,๕๘๐,๐๐๐ คน  
โดยจะสนับสนุนเบี้ยเด็กแรกเกิด จํานวนประมาณ ๖๐๐ บาท (หกรอยบาท) ตอคนตอเดือน  
ซึ่งตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนตนมา รัฐบาลไดจายเงินดังกลาวใหแกบิดามารดาของเด็กท่ีมี 
รายไดเฉล่ียไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาท) ตอป ไปแลว 
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   ๒) กลุมเด็กวัยเรียน จํานวนประมาณ ๑๐,๗๗๐,๐๐๐ คน โดยการจัดโครงการ
เรียนฟรี ๑๕ ป เริ่มตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และจัดกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา (กสศ.) เพ่ือชวยเหลือกลุมนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษจํานวนประมาณ 
๒,๖๒๐,๐๐๐ คน 
   ๓) กลุมผูสูงอายุ จํานวนประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ คน โดยแบงออกเปนชวงอายุ
ระหวาง ๖๐ ป ถึง ๖๙ ป จะจายเงินใหจํานวน ๖๐๐ บาท (หกรอยบาท) ตอคนตอเดือน ชวงอายุ
ระหวาง ๗๐ ป ถึง ๗๙ ป จะจายเงินใหจํานวน ๗๐๐ บาท (เจ็ดรอยบาท) ตอคนตอเดือน ชวงอายุ
ระหวาง ๘๐ ป ถึง ๘๙ ป จะจายเงินใหจํานวน ๘๐๐ บาท (แปดรอยบาท) ตอคนตอเดือน และ 
ชวงอายุ ๙๐ ป ขึ้นไป จะจายเงินใหจํานวน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท) ตอคนตอเดือน นอกจากนี้ 
ยังไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการปรับปรุงซอมแซมบานใหแกผู สูงอายุจํานวนประมาณ  
๑๐,๐๐๐ คน อีกดวย 
   ๔) กลุมผูดอยโอกาส จะไดรับสวัสดิการ เชน โครงการบัตรสวัสดิการ 
เพ่ือลดคาใชจายในครัวเรือนและลดคากาซหุงตมผานบัตรสวัสดิการแหงรัฐ เงินสงเคราะห 
ผูมีรายไดนอยและผูไรท่ีพ่ึง บานพอเพียงชนบทและบานมั่นคง ซึ่งเปนการพัฒนาท่ีอยูอาศัยใหแก 
ผูมีรายไดนอย 
   นอกจากขอ ๑) ถึง ขอ ๔) แลว รัฐบาลยังจัดสวัสดิการดานการรักษาพยาบาลตาง ๆ 
ใหแกประชาชนดวย เชน เพ่ิมสิทธิประโยชนใหแกลูกจางแรงงานท่ีเขาสูระบบประกันสังคม 
กรณีทุพพลภาพใหไดรับเงินทดแทนจากการขาดรายไดจากเดิมรอยละ ๕๐ เปนรอยละ ๗๐ ของคาจาง 
และเพ่ิมสิทธิประโยชนกรณีคลอดบุตร โดยใหไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตร
รอยละ ๕๐ ของคาจาง จากจํานวน ๙๐ วัน เปน ๙๘ วัน คาปวยการอาสาสมัครสาธารณสุข 
ประจําหมูบาน (อสม.) และหมอประจําบาน โดยไดปรับคาตอบแทนจากจํานวนประมาณ ๖๐๐ บาท 
(หกรอยบาท) ตอคนตอเดือน เปนจํานวนประมาณ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาท) ตอคนตอเดือน 
  (๒) การตั้งงบประมาณสําหรับคาปลงศพ จะดําเนินการเบิกจายตามจํานวน
ผูเสียชีวิต ซึ่งไมสามารถคาดการณลวงหนาได และหากมีการคางคาใชจายก็จะดําเนินการเบิกจาก
งบประมาณรายจายงบกลาง 
  (๓) การจัดสรรงบประมาณถวนหนายังคงไมเปนไปตามท่ีคาดการณไว เพราะตอง
จัดสรรงบประมาณมาใชในการแกไขปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
  (๔) ปจจุบันรัฐบาลไดมุง เนนตรึงคาครองชีพใหแกประชาชน โดยการนํา
งบประมาณท่ีไมจําเปนไปสนับสนุนการดําเนินการในสวนนี ้
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 ๓.๗ รางมาตรา ๑๕ กระทรวงคมนาคม 
  (๑) ประเด็นการแกปญหาดานการคมนาคมในภาพรวม 
   ๑) เนื่องจากระบบการขนสงสาธารณะภายในเมืองมีไม เพียงพอและ 
ขาดประสิทธิภาพ ทําใหประชาชนสวนใหญตองใชรถยนตเปนพาหนะในการดินทางจึงทําให
การจราจรติดขัด ไมสามารถวางแผนการเดินทางได และเกิดมลพิษฝุน PM 2.5 สวนระบบการขนสง
ระหวางเมืองนั้นจะใชการขนสงทางถนนโดยรถบรรทุกเปนสวนใหญ ซึ่งทําใหเกิดการจราจรติดขัด
เชนเดียวกัน นอกจากนี้ ยังทําใหเกิดอุบัติเหตุทางถนนเปนประจําอีกดวย ดังนั้น กระทรวงคมนาคม
จะพยายามดําเนินการขับเคล่ือนระบบการขนสงสาธารณะภายในเมืองใหมีประสิทธิภาพ สะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัย และกําหนดราคาคาโดยสารใหมีความเหมาะสม เพ่ือจูงใจใหประชาชนใชรถไฟฟา
ในการเดินทางสัญจรเปนหลัก ตามดวยรถเมลขับเคล่ือนดวยไฟฟาและเรือโดยสารขับเคล่ือน 
ดวยไฟฟาซึ่งจะชวยแกปญหาการจราจรติดขัดได สวนระบบการขนสงระหวางเมืองนั้น จะสนับสนุน
ใหดําเนินการโดยระบบรางเปนหลักเพราะมีตนทุนในการขนสงนอยกวาการขนสงดวยรถบรรทุก 
และมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุนอยกวา นอกจากนี้ จะดําเนินการจัดทําศูนยเปล่ียนถายสินคาเพ่ือเปน
ศูนยรวมและกระจายสินคาไปในทุกภูมิภาคอีกดวย 
   ๒) สําหรับการขนสงระหวางภูมิภาคนั้นพบวา ขาดการจัดระเบียบที่เหมาะสม
จึงทําใหการจราจรบริเวณชายแดนติดขัด ลาชา และเส่ียงตอการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้น จึงตองแกไข
ปญหาดังกลาวโดยการจัดใหมีศูนยขนสงสินคาชายแดนและระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ 
ท้ังตามแนวชายฝงทะเลและบนบก เชน โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมตอระหวางประเทศ 
อยางไรรอยตอ จัดทําโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมืองและระบบราง (MR-MAP) เพ่ือให
ประเทศไทยเปนศูนยกลางในดานโลจิสติกสของเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางแทจริง 
   ๓) ประเทศไทยยังไมสามารถใชประโยชนจากความไดเปรียบดานภูมิศาสตร 
ที่อยูในเสนทางเดินเรือระดับโลกเพ่ือทําการเชื่อมโยงการขนสงระดับโลก และทาอากาศยานระหวาง
ประเทศยังพัฒนาไมเต็มศักยภาพจึงทําใหสูญเสียโอกาสในทางเศรษฐกิจ 
   ดังนั้น จึงตองเรงพัฒนาโครงการ Land Bridge โดยการยกระดับทาเรือแหลมฉบัง 
ใหมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นและใหมีกองเรือพาณิชยแหงชาติของไทย เพ่ือเชื่อมโยง
ระหวางทะเลอาวไทยและทะเลอันดามันใหเปนศูนยกลางธุรกิจการขนสงสินคาระดับโลก  
ซึ่งจะสามารถสรางรายไดใหแกประเทศไทยอยางมหาศาล นอกจากนี้ จะตองยกระดับและ 
เตรียมความพรอมของทาอากาศยานของประเทศไทยเพ่ือใหเปนศูนยกลางการบินของภูมิภาค 
เอเชียแปซิฟกซึ่งจะชวยใหมีนักทองเที่ยวและนักลงทุนเดินทางเขามาในประเทศไทยเปนจํานวนมาก 
อีกดวย 
   ท้ังนี้ การดําเนินการตามขอ ๑) ถึงขอ ๓) เปนไปตามแผนยุทธศาสตรชาติ  
๒๐ ป และเปนการดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของ มติคณะรัฐมนตรี   
และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือประโยชนของประชาชนและประเทศชาติอยางแทจริง 
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  (๒) ประเด็นการการตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ของกระทรวงคมนาคม 
   ๑) กระทรวงคมนาคมตั้ งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยยึดหลักการแกปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน สรางโอกาส สรางรายได 
และสรางความปลอดภัยในการเดินทาง 
   ๒) กระทรวงคมนาคมมีงบลงทุน ๔ ดาน ประกอบดวย การคมนาคม 
ทางถนน ทางน้ํา ทางอากาศ และทางราง โดยมีการกระจายงบประมาณไปยังทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศ 
   ๓) การกอสรางถนนของกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทจะพิจารณา
ถึงการกระจายตัวของประชากรในแตละภูมิภาค ลักษณะความเสียหายของทางหลวง ปริมาณ
การจราจร รวมถึงสภาพการจราจรวาติดขัดหรือไม การเพ่ิมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการใช
เสนทาง และการสงเสริมการพัฒนาดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียว เพ่ือสรางรายไดทางเศรษฐกิจ
ใหแกทองถิ่นและประชาชน โดยภาคกลางมีประชากรจํานวนประมาณรอยละ ๓๐ ของประเทศ  
จึงจัดสรรงบประมาณใหจํานวนประมาณรอยละ ๓๒.๓๐ ภาคเหนือมีประชากรจํานวนประมาณ 
รอยละ ๙.๕๕ ของประเทศ จึงจัดสรรงบประมาณใหจํานวนประมาณรอยละ ๙.๙๔ ภาคตะวันตก 
มีประชากรจํานวนประมาณรอยละ ๕.๒๕ ของประเทศ จึงจัดสรรงบประมาณใหจํานวนประมาณ
รอยละ ๕.๙๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรจํานวนประมาณรอยละ ๓๒.๙๙ ของประเทศ 
จึงจัดสรรงบประมาณใหจํานวนประมาณรอยละ ๒๙.๗๐ ภาคตะวันออกมีประชากรจํานวน
ประมาณรอยละ ๗.๓๘ ของประเทศ จึงจัดสรรงบประมาณใหจํานวนประมาณรอยละ ๙.๔๑  
และภาคใตมีประชากรจํานวนประมาณรอยละ ๑๔.๓๕ ของประเทศ จึงจัดสรรงบประมาณให
จํานวนประมาณรอยละ ๑๒.๗๔ 
   ๔) เครือขายคมนาคมของจังหวัดบุรีรัมยไมไดรับงบประมาณมากกวา 
จังหวัดอื่นเปนพิเศษ แตเปนเพราะจังหวัดบุรีรัมยมีกิจกรรมท่ีสงเสริมการทองเท่ียวระดับโลก  
สรางรายไดใหประเทศ ไมวาจะมีสนามแขงขันรถระดับโลก การสรางสนามกีฬาระดับโลก  
และกิจกรรมอื่น ๆ ทําใหมีประชาชน นักทองเท่ียว และนักกีฬา เดินทางมายังจังหวัดบุรีรัมย 
เปนจํานวนมาก ทั้งนี้ หากยอนไปในอดีตตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๔ จะพบวาเครือขายคมนาคม 
ของจังหวัดบุรีรัมยมีไมเพียงพอเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่น ๆ 
  (๓) ประเด็นแผนพัฒนารถไฟฟาขนสงมวลชน (Urban Mall Transit)  
   กระทรวงคมนาคมจะพัฒนาระบบทางรางเพ่ือแกปญหาการเดินทางใหแก
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยดําเนินโครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนจํานวน 
๒๗ เสนทาง ๑๔ สี เปนระยะทางประมาณ ๕๕๔ กิโลเมตร ซึ่งคาดวาจะดําเนินการไดแลวเสร็จ 
ในป พ.ศ. ๒๕๗๒ ดังนี้ 
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   ๑) เสนทางที่เปดใหบริการแลว จํานวน ๑๑ เสนทาง ระยะทางประมาณ 
๒๑๒ กิโลเมตร เชน สายสีเขียววิ่งจากหมอชิตไปจังหวัดสมุทรปราการ หมอชิตไปสะพานใหม  
และคูคตไปสนามกีฬาแหงชาติไปบางหวา สายสีน้ําเงินวิ่งจากบางซื่อไปหัวลําโพง หัวลําโพงไปบางแค 
บางซื่อไปทาพระ แอรพอรทเรียลลิงคไปพญาไทและสุวรรณภูมิ สายสีมวงวิ่งจากบางใหญไปเตาปูน 
สายสีทองวิ่งจากกรุงธนบุรีไปคลองสาน สายสีแดงเขมวิ่งจากบางซื่อไปรังสิต สายสีแดงออนวิ่งจาก
บางซื่อไปตล่ิงชัน สายสีชมพูวิ่งจากแครายไปมีนบุรี ศิริราชและเมืองทองธานี สายสีเหลืองวิ่งจาก
ลาดพราวไปสําโรง แยกรัชดา ลาดพราวและแยกรัชโยธิน และสายสีสมวิ่งจากศูนยวัฒนธรรมไปมีนบุรี 
   ๒) เสนทางท่ีอยูระหวางเรงรัดดําเนินการ จํานวน ๓ เสนทาง ระยะทาง
ประมาณ ๙๓ กิโลเมตร เชน สายสีมวงวิ่งจากเตาปูนไปราษฎบูรณะ สายสีแดงออนวิ่งจากบางซื่อ 
ไปหัวหมาก ตล่ิงชัน และศาลายา และจากตล่ิงชันไปศิริราช สายสีแดงเขมวิ่งจากบางซื่อไปหัวลําโพง 
รังสิต และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต สายสีสมวิ่งจากบางขุนนนทไปศูนยวัฒนธรรม  
   ๓) เสนทางที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน ๘ เสนทาง ระยะทางประมาณ 
๑๒๓ กิโลเมตร เชน สายสีเขียววิ่งจากคูคตไปลําลูกกา สายสีเขียวเขมวิ่งจากสมุทรปราการไปบางปู 
สายสีแดงเขมวิ่งจากหัวลําโพงไปวงเวียนใหญและมหาชัย สายสีน้ําตาลวิ่งจากแครายไปลําสาลี  
สายสีฟาวิ่งจากดินแดงไปสาทร สายสีน้ําเงินวิ่งจากบางแคไปพุทธมณฑลสาย ๔ สายสีทองวิ่งจาก
คลองสานไปถนนประชาธปิก สายสีเทาวิ่งจากวัชรพลไปทาพระ 
  (๔) ประเด็นแผนพัฒนารถไฟรางคู 
   ๑) การพัฒนารถไฟรางคูระยะทางประมาณ ๓,๒๐๐ กิโลเมตร เปนแผนงาน
ที่จะดําเนินการเพ่ือรองรับการขนสงสินคา ลดตนทุนการขนสง และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 
โลจิสติกสของประเทศ ซึ่งคาดวาจะสามารถดําเนินการไดแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๗๘ ทั้งนี้ ปจจุบัน
สามารถดําเนินการกอสรางรถไฟรางคู เสร็จแลวจํานวน ๔ เสนทาง ระยะทางประมาณ  
๕๖๘ กิโลเมตร เชน รถไฟรางคูเสนทางจังหวัดลพบุรีไปปากน้ําโพ จังหวัดนครปฐมไปหัวหิน 
และหัวหินไปจังหวัดประจวบคีรีขันธ และจังหวัดประจวบคีรีขันธไปชุมพร รวมระยะทางประมาณ 
๑,๑๑๑ กิโลเมตร หรือรอยละ ๒๗.๔๗ ของระยะทางที่ตองดําเนินการทั้งหมด  
   ๒) คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาอนุมัติใหมีการกอสรางรถไฟรางคูเพ่ิมอีก  
๒ เสนทาง ระยะทางประมาณ ๖๗๘ กิโลเมตร ไดแก เสนทางภาคเหนือจากเดนชัยไปจังหวัด
เชียงราย ระยะทาง ๓๒๓ กิโลเมตร และเสนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางไปชายแดน 
ที่จังหวัดมุกดาหาร คือ บานไผไปมุกดาหารและจังหวัดนครพนม ระยะทาง ๓๕๕ กโิลเมตร  
   นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังพิจารณาอนุมัติใหมีการกอสรางเพ่ิมเติมจาก 
ที่มีอยูเดิมอีก ๗ เสนทาง เชน เสนทางจังหวัดขอนแกนไปจังหวัดหนองคาย ระยะทางประมาณ 
๑๖๗ กิโลเมตร เสนทางชุมทางถนนจิระไปจังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ ๓๐๘ กิโลเมตร 
เสนทางจังหวัดชุมพรไปจังหวัดสุราษฎรธานี ระยะทางประมาณ ๑๖๘ กิโลเมตร เสนทางจังหวัด 
สุราษฎรธานีไปชุมทางหาดใหญและจังหวัดสงขลา ระยะทางประมาณ ๓๒๑ กิโลเมตร เสนทาง 
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ปากน้ําโพไปเดนชัย ระยะทางประมาณ ๒๘๕ กิโลเมตร เสนทางชุมทางหาดใหญไปปาดังเบซาร 
ระยะทางประมาณ ๔๕ กิโลเมตร และเสนทางเดนชัยไปจังหวัดเชียงใหม ระยะทางประมาณ  
๑๘๙ กโิลเมตร  
  (๕) ประเด็นโครงการรถไฟความเร็วสูง (High Speed Rail)  
   ๑) กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบดําเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง เสนทาง
กรุงเทพมหานครไปจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดหนองคาย เพ่ือเชื่อมตอกับรถไฟความเร็วสูงของ
สาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยแบงเสนทางออกเปน ๓ ชวง 
ไดแก ชวงที่ ๑ กรุงเทพมหานครไปจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ ๑๕๓ กิโลเมตร ปจจุบัน
อยูระหวางการกอสรางและคาดวาจะสามารถเปดใหบริการไดในป พ.ศ. ๒๕๖๙ ชวงที่ ๒ จังหวัด
นครราชสีมาไปจังหวัดหนองคาย ระยะทางประมาณ ๓๕๖ กิโลเมตร ปจจุบันดําเนินการออกแบบ
เสนทางเสร็จแลวและอยูระหวางการจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม (EIA) คาดวา 
จะสามารถเสนอใหคณะรัฐมนตรพิีจารณาอนุมัติในป พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งจะกอสรางแลวเสร็จประมาณ 
ป พ.ศ. ๒๕๗๑ ชวงท่ี ๓ จังหวัดหนองคายไปเวียงจันทร ระยะทางประมาณ ๑๖ กิโลเมตร  
โดยเปนเสนทางท่ีอยูในประเทศไทยประมาณ ๔ กิโลเมตร ประกอบดวยสะพานประมาณ  
๑.๕ กิโลเมตร สวนระยะทางที่เหลืออีกประมาณ ๑๐.๕ กิโลเมตรอยูในพ้ืนที่ของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ขณะนี้อยูระหวางการหารือรวมกันระหวางประเทศไทย สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือดําเนินโครงการดังกลาว  
   ๒) โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม ๓ สนามบิน ไดแก สนามบินดอนเมือง 
สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินอูตะเภา ระยะทางประมาณ ๒๒๐ กิโลเมตร ปจจุบันอยูระหวาง
การรื้อยายส่ิงกีดขวางและเวนคืนท่ีดิน คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งเปนปที่
โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เริ่มดําเนินการ ซึ่งจะสามารถสรางประโยชน
ในเรื่องของการสรางงานตลอดหวงโซอุปทาน (Supply Chain)  
   ๓) การกอสรางรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดพิษณุโลก 
ระยะทางประมาณ ๓๘๐ กิโลเมตร กรุงเทพมหานครไปหัวหิน ระยะทางประมาณ ๒๑๑ กิโลเมตร 
อยูในระหวางการทบทวนและศึกษาการดําเนินโครงการดังกลาว สวนเสนทางจังหวัดพิษณุโลก 
ไปจังหวัดเชียงใหม ระยะทางประมาณ ๒๘๘ กโิลเมตร จากหัวหินไปจังหวัดสุราษฎรธานี ระยะทาง
ประมาณ ๔๒๔ กิโลเมตร และจากจังหวัดสุราษฎรธานีไปปาดังเบซาร ระยะทางประมาณ  
๓๓๕ กิโลเมตร อยูระหวางดําเนินการเพ่ือเชื่อมตอไปยังประเทศเพ่ือนบาน ไดแก ประเทศมาเลเซีย
และสาธารณรัฐสิงคโปร 
  (๖) ประเด็นการขนสงทางถนน 
   ๑) โครงการสรางถนนเพ่ือเชื่อมตอระหวางเมืองท่ีดําเนินการอยูในขณะนี้ 
เชน ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองสายบางปะอินไปจังหวัดนครราชสีมา (M6) มีระยะทางประมาณ 
๑๙๖ กิโลเมตร ซึ่งคาดวาจะเปดใหบริการไดบางสวนในป พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะเปดใหบริการ 
ไดครบท้ังโครงการในป พ.ศ. ๒๕๖๗ 
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   ๒) ทางหลวงพิเศษระหวางเมืองสายบางใหญไปจังหวัดกาญจนบุรี (M81) 
ระยะทางประมาณ ๙๖ กิโลเมตร เปนเสนทางท่ีจะเดินทางสูภาคตะวันตกสามารถเชื่อมตอกับ
ประเทศเพ่ือนบาน คือ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาไดในอนาคต โดยจะเรงรัดการกอสราง 
ใหแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๖๕ และจะเปดใหเอกชนเขามารวมลงทุนเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่บริเวณ 
ที่พักริมทางซึ่งคาดวาจะเปดใหบริการไดในป พ.ศ. ๒๕๖๖  
   ๓) โครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมืองและระบบราง (MR-MAP)  
เปนการเชื่อมตอระหวางถนนมอเตอรเวย รถไฟรางคู และรถไฟความเร็วสูงเขาดวยกัน รวมจํานวน 
๑๐ เสนทาง เชน เสนทางจากจังหวัดเชียงรายไปจังหวัดนราธิวาส เสนทางจากจังหวัดหนองคายไป
จังหวัดชลบุรี และเสนทางจากจังหวัดบึงกาฬไปจังหวัดสุรินทร อีกท้ังในปจจุบันกําลังดําเนินการ
กอสรางสะพานมิตรภาพแหงท่ี ๕ จากจังหวัดบึงกาฬไปแขวงบอลิคําไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ซึ่งจะสามารถเดินทางจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปสาธารณรัฐ 
สังคมนิยมเวียดนามได เสนทางจากภาคตะวันออกไปยังภาคตะวันตก ไดแก เสนทางจากจังหวัดตราด
ไปจังหวัดนครพนม เสนทางจากจังหวัดกาญจนบุรีไปจังหวัดอุบลราชธานี เสนทางจากจังหวัด
กาญจนบุรีไปจังหวัดสระแกว เสนทางจากจังหวัดชลบุรีไปจังหวัดตราด เสนทางจากจังหวัดชุมพร 
ไปจังหวัดระนอง และเสนทางจากจังหวัดภูเก็ตไปจังหวัดสุราษฎรธาน ี
   ๔) การดําเนินการกอสรางทางหลวงพิเศษสายบางปะอินไปจังหวัดสระบุรี
และจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางประมาณ ๑๙๖ กิโลเมตร มีการลงนามในสัญญาท้ังหมด  
๔๐ สัญญา ปจจุบันดําเนินการเสร็จแลว ๑๕ สัญญา ทั้งนี้ ปญหาอุปสรรคท่ีพบในการกอสราง เชน 
สภาพพ้ืนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมทําใหตองมีการปรับปรุงรูปแบบทางวิศวกรรมใหสอดคลองกับ
สภาพทางกายภาพพ้ืนท่ีในปจจุบัน ตองมีการปรับรูปแบบตามโครงการท่ีตัดผาน ตองปรับรูปแบบ
การกอสรางเพ่ือบรรเทาผลกระทบใหแกประชาชนในพ้ืนท่ี ซึ่งกระทรวงคมนาคมไดมีการแตงตั้ง
กรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงทางดานวิศวกรรม ประกอบดวยคณาจารยและผูทรงคุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา สภาวิศวกร และวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย เพ่ือพิจารณา
ศึกษาและหาทางแกไขปญหาดังกลาวแลว และคาดวาจะสามารถเปดใหบริการไดในป พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ถึง ป พ.ศ. ๒๕๖๗ 
   ๕)  ประเทศไทยมีถนนระยะทางประมาณ ๗๐๓,๐๗๑ กิ โล เมตร  
ซึ่งถนนแตละสายจะมีหลายหนวยงานดูแลรับผิดชอบ เชน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท  
และการทางพิเศษแหงประเทศไทย กระทรวงคมนาคม กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย ท้ังนี้ ในการดูแลบํารุงรักษาถนนสายตาง ๆ นั้น จะพิจารณาจากปริมาณ
การจราจรและน้ําหนักรถบรรทุกท่ีวิ่งผานทาง จึงทําใหงบประมาณในการซอมบํารุงรักษาถนน 
แตละเสนแตกตางกันไป 
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   ๖) กระทรวงคมนาคมให ความสํ าคัญกั บการสร างความปลอดภัย 
ในการใชรถใชถนนของประชาชน โดยดําเนินการศึกษารวมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
เพ่ือพัฒนาความปลอดภัยทางถนน เชน การติดตั้งแบริเออรคอนกรีตหุมดวยยางพารา (RFB)  
แทนเกาะสี ซึ่งดําเนินการไดประมาณรอยละ ๑๐ แลว และในป พ.ศ. ๒๕๖๖ จะของบประมาณ 
เพ่ือนํามาใชในการดําเนินการดังกลาวอีกประมาณรอยละ ๒๐ ทั้งนี้ คาดวาจะใชเวลาอีกประมาณ  
๓ ป ถึง ๔ ป ก็จะแลวเสร็จ และจะสามารถชวยลดอุบัติเหตุทางถนนได 
  (๗) ประเด็นการขนสงทางนํ้า 
   ๑) กระทรวงคมนาคมไดเรงดําเนินการโครงการพัฒนาทาเรือท่ีสําคัญ 
ของประเทศไทยจํานวน ๒ แหง ไดแก โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะท่ี ๓ ซึ่งจะสามารถ
รองรับการขนสงสินคาดวยตูคอนเทนเนอรจากเดิมจํานวนประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ ตูตอป  
เพ่ิมขึ้นเปนจํานวนประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ ตูตอป ทั้งนี้ คาดวาโครงการดังกลาวจะแลวเสร็จ 
ในป พ.ศ. ๒๕๖๘ และโครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะท่ี ๓ ซึ่งจะชวยเพ่ิมปริมาณ 
ในการขนถายกาซธรรมชาติและสินคาประเภทของเหลวที่ใชสําหรับกลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี 
จากเดิมจํานวนประมาณ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐ ตันตอป เปนจํานวนประมาณ ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ ตันตอป 
   ๒) โครงการ Land bridge เปนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการ 
ดานคมนาคมเพ่ือเชื่อมทะเลอาวไทยและทะเลอันดามันบริเวณทาเรือน้ําลึกในจังหวัดชุมพร 
และจังหวัดระนอง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการบรรทุกตูคอนเทนเนอรขนาดใหญ และเชื่อมตอ
เขากับโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมืองและระบบราง (MR-MAP)  
  (๘) ประเด็นการขนสงทางอากาศ 
   ๑) กระทรวงคมนาคมกําลังดําเนินการพัฒนาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  
ระยะที่ ๒ โดยการกอสรางอาคารผูโดยสารเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับผูโดยสาร 
จากจํานวนประมาณ ๔๕,๐๐๐,๐๐๐ คนตอป เปนจํานวนประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ คนตอป  
ขยายรันเวยในสนามบินสุวรรณภูมิจาก ๒ รันเวย เปน ๓ รันเวย และในอนาคตจะเพ่ิมเปน ๔ รันเวย 
   ๒) เมื่อประเทศไทยเปดประเทศอีกครั้ งหลังจากท่ีตองปดประเทศ 
เพราะสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทําใหขณะนี้มีผูโดยสาร
ชาวตางชาติเดินทางมายังทาอากาศยานสุวรรณภูมิเพ่ิมสูงขึ้นจากเดิม โดยเฉพาะเดือนพฤษภาคม  
๒๕๖๕ มีผูโดยสารชาวตางชาตเิดินทางเขามาในประเทศไทยแลวจํานวนประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน 
 
 ๓.๘ รางมาตรา ๑๖ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมและหนวยงานในกํากับ  
  (๑) ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ไดรับจัดสรรงบประมาณใกลเคียงกับปงบประมาณท่ีผานมา ท้ังนี้ การปรับเพ่ิมงบประมาณใหแก
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมสามารถกระทําได แตจะเปนภาระตองบลงทุนเพราะปนี้ 
มีขอจํากัดในเรื่องรายไดท่ีเกิดจากภาวะเศรษฐกิจ อยางไรก็ตาม งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร 
ในปนี้สามารถใชดําเนินโครงการท่ีดีไดหลายโครงการ สามารถขับเคล่ือนพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
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ใหเขมแข็ง ทั้งนี้ ในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลก็ไมไดใชเฉพาะแตงบประมาณในสวนของกระทรวง
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมเทานั้น แตนํารายไดที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เรียกเก็บจากผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการ
โทรคมนาคมมาใชดวย  
  (๒) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไดดําเนินโครงการขยายอินเทอรเน็ต
ไปในทุกหมูบานและทุกตําบลท่ัวประเทศเพ่ือกระจายความเจริญ เชน โครงการเน็ตประชารัฐ 
ของรัฐบาล โครงการบริการโทรคมนาคมพ้ืนฐานโดยท่ัวถึงและบริการเพ่ือสังคม (Universal 
Service Obligation: USO) ของ กสทช. ซึ่งปจจุบันในหมูบานหรือตําบลเกือบทุกพ้ืนที่มีอินเทอรเน็ต
เขาถึง และบางจุดมีไวไฟ (WiFi) ฟรี เพ่ือใหบริการแกประชาชนท่ีมีรายไดนอย ทั้งนี้ ปจจุบัน
ประชาชนเขาถึงอินเทอรเน็ตแลวประมาณรอยละ ๘๐ สงผลใหมีธุรกิจออนไลน และการโอนเงิน
ออนไลนเปนเรื่องปกติในชีวิตประจําวัน และทําใหการทําธุรกิจและการทํางานในดานเศรษฐกิจ
ดิจิทัลเติบโตอยางแข็งแกรง โดยรัฐบาลตั้งเปาหมายวาอีก ๕ ปขางหนา จะผลักดันใหเศรษฐกิจดิจิทัล
มีสัดสวนรอยละ ๓๐ ของผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) 
  (๓) โครงการพัฒนาระบบคลาวดกลางภาครัฐ (Government Data Center  
and Cloud Service: GDCC) เปนโครงการท่ีสรางระบบคลาวดใหแกหนวยงานภาครัฐเพ่ือใชในการ
จัดเก็บขอมูลในคลาวดกลางภาครัฐ ซึ่งจะทําใหการบริการดานขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และความปลอดภัย อันเปนการยกระดับการใหบริการขอมูลของหนวยงานภาครัฐใหเปนรัฐบาล
ดิจิทัลท่ีบริการประชาชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว ซึ่งปจจุบันมีหนวยงานของรัฐ ๘๗๖ หนวยงาน  
ที่ไดเขารวมใชระบบคลาวดกลางภาครัฐแลว 
  (๔) กิจกรรมการดําเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพโครงขายอินเทอรเน็ตระหวางประเทศ 
สูการเปนศูนยกลางการแลกเปล่ียนขอมูลดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Digital Hub)  
โดยการขยายเสนทางและความจุโครงขายเคเบิลใตน้ําใหมีเครือขายในการสงตอสัญญาณขอมูล
ขาวสารอยางรวดเร็ว และทําใหคาใชจายในการใหบริการอินเทอรเน็ตความเร็วสูงลดลง ทั้งนี้  
เพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพในการติดตอส่ือสารระหวางประเทศไทยกับประเทศตาง ๆ ท่ัวโลก 
  (๕) ในชวงหลายสิบปท่ีผานมามีสายเคเบิลพาดผานบนเสาไฟฟาจํานวนมาก เชน 
สายโทรศัพท สายเคเบิลทีวี และสายอินเทอรเน็ต ซึ่งรอยละ ๗๐ ไมไดใชงานแลว ทําใหเกิดปญหา
ทางทัศนียภาพ ดังนั้น รัฐบาลจึงพยายามเรงแกไขปญหาดังกลาวโดยการจัดระเบียบสายเคเบิลทีวี
หรือสายอินเทอรเน็ตโดยไมใชเงินของรัฐบาล แตเปนการลงทุนจากภาคเอกชนที่ไดรับสัมปทาน 
  (๖) การสรางธุรกิจใหมในดานดิจิทัล เชน โครงการ Thailand Digital Valley  
ในพ้ืนที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไดรับงบประมาณ 
ในการสรางอาคารเพ่ือเปนศูนยลงทุนวิจัยใหนักธุรกิจชาวไทยและชาวตางประเทศสามารถเชาพ้ืนที่ 
ในการทําธุรกิจ ซึ่งจะทําใหธุรกิจดานดิจิทัลมีการใหบริการท่ีทันสมัย ทําใหเกิดการลงทุนและการพัฒนา
โครงสรางดิจิทัลใหกาวหนา อยางไรก็ดี จะตองมีการสงเสริมการลงทุนและแกไขกฎหมายบางฉบับ
ใหสอดคลองกับการลงทุนดวย 

https://gdcc.onde.go.th/
https://gdcc.onde.go.th/
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  (๗) รัฐบาลมีการสงเสริมนักกีฬาอีสปอรต (eSports) โดยรับรองใหกีฬาอีสปอรต  
เปนกีฬาตามกฎหมาย ซึ่งจะสามารถสรางรายไดใหแกนักกีฬาอาชีพและทําใหเกิดธุรกิจดานกีฬา 
อีสปอรตอีกดวย 
  (๘) รัฐบาลพยายามแกไขปญหากรณีประชาชนถูกหลอกลวงจากแกงคอลเซ็นเตอร 
โดยจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียนจากประชาชนผานชองทางออนไลน โดยประสานงานกับสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติซึ่งมีหนวยงานท่ีรับเรื่องรองเรียนหรือแจงความออนไลนเชนเดียวกัน สวนกรณีท่ีมี
การหลอกลวงประชาชนใหซื้อสินคาออนไลนนั้น รัฐบาลไดนําพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาบังคับใช เพ่ือแกไขปญหาธุรกิจผิดกฎหมายและรานคา 
ที่หลอกลวงประชาชน 
  (๙) รัฐบาลประกาศบังคับใชพระราชกําหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพยดิจิทัล  
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือคุมครองการลงทุนของประชาชนใหไดรับความปลอดภัยจากการถูกหลอกลวง 
ใหลงทุนและซื้อขายคริปโตเคอรเรนซี (Cryptocurrency) ซึ่งพระราชกําหนดฉบับดังกลาว 
จะสรางความเชื่อมั่นใหแกนักลงทุนวาจะไมถูกหลอกลวง การลงทุนและซื้อขายคริปโตเคอเรนซี 
(Cryptocurrency) จะกระทําผานบริ ษัทท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพยดิ จิทัล  
ภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) 
รวมกับธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) ทั้งนี้ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไดติดตาม
เรื่องดังกลาวมาโดยตลอด และขอเตือนนักลงทุนที่จะเก็งกําไรจากการซื้อขายดังกลาววาอาจตอง
เผชิญกับความเส่ียงและความผันผวน ดังนั้น ตองศึกษาขอมูลใหดีกอนที่จะลงทุน 
  (๑๐) เพ่ือดูแลดานความมั่นคงปลอดภัยในการใชงานระบบคอมพิวเตอร  
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมไดนําพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร
พ.ศ. ๒๕๖๒ มาใชบังคับ โดยมีหนวยงานกํากับดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะเพ่ือทําหนาที่วางระเบียบ 
กําหนดโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญทางสารสนเทศ และกําหนดใหหนวยงานภาครัฐท่ีมีขอมูลสําคัญ 
ตองมีระบบในการปองกันที่มีมาตรฐาน มีการเฝาระวังภัยคกุคาม และมีการรวมมือประสานงานกัน 
ระหวางหนวยงานตาง ๆ เพ่ือแกปญหาเรื่องความมั่นคงปลอดภัยในการใชงานระบบคอมพิวเตอร 
  (๑๑) รัฐบาลดําเนินการใหมีการตราพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล  
พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือคุมครองสิทธิในขอมูลของประชาชน เชน ชื่อ ท่ีอยู เบอรโทรศัพท รสนิยม 
ในการซื้อสินคา ประวัติการรักษาพยาบาล ขอมูลสุขภาพ และพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคล เนื่องจาก
ท่ีผานมาเมื่อประชาชนติดตอกับรานคาเพ่ือซื้อสินคาออนไลนหรือทําธุรกรรมตาง ๆ จะมีการเก็บ
ขอมูลไวในระบบคอมพิวเตอร และมักมีการนําขอมูลเหลานั้นไปใชในทางท่ีไมถูกตอง สงผลให
ประชาชนไดรับความเสียหาย ทั้งนี้ เมื่อพระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลบังคับใชแลว จะทําใหรานคา 
ธุรกิจ องคกรตาง ๆ ตองเก็บขอมูลของประชาชนไมใหรั่วไหล และหากนําขอมูลสวนบุคคลไปใช 
ในทางท่ีผิดยอมมีโทษทางอาญาและตองเสียคาปรับ ซึ่งจะสามารถสรางความเชื่อมั่นใหแก
ประชาชนในการทําธุรกรรมออนไลนหรือติดตอธุรกิจกับองคกรตาง ๆ ไดมากย่ิงขึ้น 
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 ๓.๙ รางมาตรา ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและหนวยงานในกํากับ 
  (๑) ปญหาน้ําเสียและขยะตาง ๆ นั้น ลวนสงผลกระทบตอการปลดปลอย 
กาซเรือนกระจกท้ังส้ิน ทั้งนี้ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกลาวเมื่อวันท่ี  
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศสมัยท่ี ๒๖ (COP๒๖) ณ เมืองกลาสโกว ประเทศสกอตแลนด วาประเทศไทย 
จะกาวเขาสูภาวะความเปนกลางทางคารบอน หรือ Carbon Neutrality ในป ค.ศ. ๒๐๕๐ และการ
ปลดปลอยกาซเรือนกระจกสุทธิเปนศูนย ภายในป ค.ศ. ๒๐๖๕ และไดใหความสําคัญ ๓ ประเด็น 
คือ การจะใชไทมไลนป ค.ศ. ๒๐๕๐ และป ค.ศ. ๒๐๖๕ นั้น ประเทศไทยจะตองไดรับการสนับสนุน
งบประมาณและเทคโนโลยีจากนานาอารยประเทศท่ีเปนหุนสวนของประเทศไทย และตองมีการ
ถายโอนเทคโนโลยีท่ีจะชวยเรื่องการปลดปลอยกาซเรือนกระจกหรือชวยกักเก็บกาซเรือนกระจก
เพ่ิมเติมที่ทันสมัย รวมท้ังมีการสงบุคลากรมาชวยเสริมสรางศักยภาพของคนไทยในเรื่องนี้ 
  (๒) รัฐบาลพยายามแกไขปญหาการกัดเซาะชายฝงมาโดยตลอด โดยไดตั้ ง
คณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ อาจารยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องการกัดเซาะ 
นักส่ิงแวดลอมจากภาคสวนราชการ ท้ังกรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทรัพยากรทางทะเล 
และชายฝง และอีกหลายหนวยงาน มีหนาท่ีในการกล่ันกรองโครงการกอสรางกําแพงกันคล่ืน 
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๒ วามีโครงการใดท่ีควรสรางหรือไมควรสราง ซึ่งตั้งแตมีคณะกรรมการชุดนี้ 
ไดดําเนินการหยุดย้ังและเปล่ียนแปลงโครงการกอสรางกําแพงกันคล่ืนไปรอยละ ๙๐ อยางไรก็ตาม 
ปญหาดังกลาวมีมานานแลวไมใชเพ่ิงเกิดขึ้นในระหวางรัฐบาลชุดนี้แตอยางใด 

 ๓.๑๐ รางมาตรา ๑๘ กระทรวงพลังงาน 
  (๑) รัฐบาลพยายามรกัษาเสถียรภาพความมั่นคงทางพลังงาน โดยการพยุงราคา
พลังงานหรือราคากาซหุงตมเพ่ือไมใหกระทบตอประชาชน โดยการอุดหนุนและสนับสนุนจาก
ภาครัฐบางสวน  
  (๒) รัฐบาลใชงบประมาณโดยมุงเนนชวยเหลือกลุมเปราะบาง โดยการอุดหนุนเงิน 
ในโครงการสวัสดิการแหงรัฐ การลดคาไฟครัวเรือน และกิจการขนาดเล็ก ตลอดจนการยกเวน 
การเรียกเก็บอัตราไฟฟาต่ําสุด 
  (๓) การปรับเพดานราคาน้ํามันดี เซล โดยมีเปาหมายอยู ท่ีราคา ๓๕ บาท  
(สามสิบหาบาท) ตอลิตรนั้น เพราะราคาพลังงานเชื้อเพลิงโลกปรับตัวสูงขึ้นอยางรวดเร็ว  
ซึ่งหลายประเทศในกลุมประเทศอาเซียนไดปรับราคาน้ํามันโดยมีตนทุนอยูท่ีประมาณ ๔๐ บาท  
(ส่ีสิบบาท) ตอลิตร แตเนื่องจากประเทศไทยกําลังอยูในชวงการฟนฟูประเทศหลังจากสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงไมสามารถปรับราคาสูงขึ้นเหมือนประเทศ 
ในกลุมประเทศอาเซียนได อยางไรก็ดี หากเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบานแลว จะเห็นไดวา 
ราคาน้ํามันดีเซลของประเทศไทยยังอยูในระดับท่ีไมสูงมากนัก ซึ่งการกําหนดราคาน้ํามันดีเซล 
ในอัตราดังกลาวเปนการรักษาสมดุลในการปรับกลไกราคาใหสอดคลองกับกลไกตลาดเสรี  
และเปนการดูแลการฟนตัวทางเศรษฐกิจและชวยเหลือภาคประชาชน  



๗๖ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

  (๔) รัฐบาลไมเพ่ิมเงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงในชวงสถานการณการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพราะราคาน้ํามันดี เซลในขณะนั้นยังมีราคาไม สูงมาก  
หากมีการเพ่ิมเงินเขากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจะทําใหประชาชนที่ไดรับความเดือดรอนจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อยูแลวตองเดือดรอนมากย่ิงขึ้น 

 ๓.๑๑ รางมาตรา ๑๙ กระทรวงพาณิชยและหนวยงานในกํากับ 
  (๑) ประเด็นภาวะเงินเฟอและสินคาราคาแพง 
   ๑) ปญหาราคาสินคาในประเทศสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ํามันแพงนั้น  
กรณีดังกลาวไมไดเกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยเทานั้น หากแตเกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบ
ราคาน้ํามันในชวงเวลาเดียวกันระหวางป พ.ศ. ๒๕๖๕ กับป พ.ศ. ๒๕๖๔ จะพบวา ราคาน้ํามัน 
ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสเพ่ิมขึ้นประมาณรอยละ ๕๙ ถึงรอยละ ๖๐ ซึ่งทั้งหมดที่กลาวมานี้ 
สงผลตอตนทุนการผลิตสินคาและการขนสงสินคาจึงทําใหราคาสินคาท่ัวโลกเพ่ิมสูงขึ้น  
และในขณะเดียวกันก็ทําใหตัวเลขเงินเฟอเพ่ิมขึ้นดวย 
   อยางไรก็ดี กรณีของประเทศไทยถือวาตัวเลขเงินเฟออยูในเกณฑท่ีดี  
ที่เปนเชนนี้เพราะกองทุนการเงินระหวางประเทศ (IMF) ไดระบุไวในรายงาน WORLD ECONOMIC 
OUTLOOK เดือนเมษายน ๒๕๖๕ วา ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศท่ีมีภาวะเงินเฟอต่ํา  
โดย IMF ไดแบงกลุมประเทศออกเปน ๕ กลุม ไดแก กลุมประเทศที่มีภาวะเงินเฟอสูงเกิน 
รอยละ ๕๐ กลุมประเทศท่ีมีภาวะเงินเฟอรอยละ ๒๐ ถึงรอยละ ๕๐ กลุมประเทศที่มีภาวะเงินเฟอ
รอยละ ๑๐ ถึงรอยละ ๒๐ กลุมประเทศที่มีภาวะเงินเฟอรอยละ ๕ ถึงรอยละ ๑๐ และกลุมประเทศ 
ที่มีภาวะเงินเฟอท่ีต่ํากวารอยละ ๕ ซึ่งประเทศไทยอยูในกลุมนี้ นอกจากนี้ จากการจัดลําดับ
ประเทศที่มีภาวะเงินเฟอจากทั้งหมด ๑๙๒ ประเทศ ประเทศไทยอยูลําดับที่ ๑๖๓ เทานั้น 
   ๒) สินคาท่ีจําเปนตอการอุปโภคบริโภคของประชาชนท่ีไมไดมีการปรับ 
ขึ้นราคา เชน น้ําอัดลม บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สวนคาขนสงตาง ๆ ท่ีส่ังซื้อในระบบเดลิเวอรรี่ก็ยังไมมี
การปรับขึ้นราคาแตอยางใด นอกจากนี้ ยังมีสินคาบางชนิดท่ีราคาปรับลดลงดวย เชน ชุดตรวจ ATK 
ขาวสารถุง เครื่องใชไฟฟา ชุดนักเรียน รองเทา กระเปา อยางไรก็ดี มีสินคาหลายรายการท่ีมีราคา
ปรับสูงขึ้น เชน น้ํามันปาลม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาสินคาอุปโภคบริโภค ๑๘ หมวดท่ีมีความจําเปน 
ตอประชาชน กระทรวงพาณิชยจึงตรึงราคาสําหรับราคาน้ํามันปาลมแบบขวดท่ีเพ่ิมขึ้นโดยใชนโยบาย  
WIN WIN MODEL เพ่ือใหความยุติธรรมตอท้ังเกษตรกร ผูผลิต และผูบริโภค โดยการพิจารณา 
ปรับราคาสินคาตาง ๆ จะพิจารณาแกปญหาเชิงลึกและเชิงรุกในรายสินคาเพ่ือความเปนธรรม 
และสมดุลกับทุกฝาย 
   ๓) เรื่องปุยมีราคาแพงสงผลกระทบตอเกษตรกรท่ัวประเทศนั้น รัฐบาล 
ตองแกปญหา ๒ ขอ คือ ไมใหราคาแพงเกินควรและไมใหปุยขาดแคลน ทั้งนี้ ราคาปุยโลกเพ่ิมขึ้น
ประมาณรอยละ ๘๐ แตปุยในประเทศไทยเพ่ิมขึ้นเพียงประมาณรอยละ ๒๕.๗ เทานั้น แสดงใหเห็นวา
ประเทศไทยสามารถควบคุมราคาปุยได 
 



๗๗ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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  (๒) ประเด็นเรื่องการสงออกและการทองเท่ียว 
   - เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ทําใหประเทศไทยตองปดประเทศ ประกอบกับสถานการณวิกฤตเศรษฐกิจโลก และสงครามระหวาง
ประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครน จึงสงผลกระทบตอการสงออกและการทองเที่ยวของประเทศไทย  
อยางไรก็ดี ขณะนี้สถานการณตาง ๆ เริ่มดีขึ้นแลว  
  (๓) ประเด็นการขาดแคลนอาหารของโลก  
   - รัฐบาลใหความสําคัญกับการสงออกสินคาและการสต็อกสินคาเพ่ือใช 
ในประเทศโดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากรณีดังกลาว โดยแบงกลุมสินคาออกเปน  
๔ กลุม ไดแก ขาว น้ํามันปาลม น้ําตาลทราย และไกแปรรูป ทั้งนี้ รัฐบาลไดส่ังการใหคณะกรรมการ
ดังกลาว ศึกษาวาการท่ีบางประเทศหามสงออกอาหารจะมีผลกระทบตอประเทศไทยหรือไม อยางไร
ก็ตาม ทั้งนี้ ในสวนของขาวนั้น รัฐบาลมีแผนยุทธศาสตรขาว ซึ่งมีผลบังคับใชในป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๗ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยมีจุดออนในเรื่องของความไมหลากหลายของพันธุขาว 
รัฐบาลจึงมีแผนเพ่ิมพันธุขาวอยางนอย ๑๒ พันธุ เปนขาวพ้ืนนุม ๔ พันธุ ขาวพ้ืนแข็ง ๔ พันธุ  
ขาวหอมมะลิ ๒ พันธุ  ขาวโภชนาการสูง ๒ พันธุ เ พ่ือผลิตขายแขงกับประเทศเพ่ือนบาน  
โดยประเทศไทยสงเมล็ดพันธุขาวไปประกวดขาวโลกมา ๑๓ ครั้ง และไดแชมปโลกมาแลว ๗ ครั้ง 
ทั้งนี้ ในป พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเทศสหรัฐอเมริกาจะจัดประกวดขาวโลก ระหวางวันท่ี ๑๕ ถึงวันที่ ๑๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะมีนักธุรกิจเขามาในประเทศเพ่ือซื้อขายขาวไมต่ํากวา 
๑,๐๐๐ คน ซึ่งนอกจากจะเปนการสงเสริมการสงออกขาวแลวยังเปนการสงเสริมการทองเท่ียวอีกดวย 
  (๔) ประเด็น Soft Power  
   - รัฐบาลใหความสําคัญกับ Soft Power โดยกําหนดเปนนโยบายสําคัญ 
ของกระทรวงพาณิชย ซึ่งขณะนี้ไดมีการจัดตั้งสํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจ ซึ่งมีหนาท่ีเกี่ยวกับ  
Soft Power ดวย ทั้งนี้ โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมทําหนาท่ีในการอนุรักษสืบสาน Soft Power คือ 
ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และอัตลักษณของความเปนชาติไทย รวมทั้งไดมีการส่ังการเปนนโยบาย
ตั้งแตปลายป พ.ศ. ๒๕๖๔ ใหกรมสงเสริมการสงออกจัดทําแผนการสงออกโดยใช Soft Power 
ขณะนี้ไดมีการกําหนดแผนชัดเจนแลววาจะสงออกสินคาหลักที่ใส Soft Power เขาไป เชน อาหาร 
ในรานอาหารไทยในตางประเทศจะตองคงเอกลักษณความเปนไทย สินคาที่มีเรื่องราวความเปนไทย
อยูในนั้น สุขภาพความงามหรือสินคาท่ีมีลักษณะสรางสรรคมีอัตลักษณความเปนไทย เชน  
ของตกแตงบานท่ีมีอัตลักษณของความเปนไทย และดิจิตอลคอลเทนต (Digital Content) เชน
ภาพยนตร ละคร เกม หรือแอนิเมชั่นตาง ๆ (Animation) ทั้งหมดนี้ตองเพ่ิมเติมความเปนไทยเขาไปดวย 

 ๓.๑๒ รางมาตรา ๒๐ กระทรวงมหาดไทย 
  (๑) การกอสรางดานศุลกากรแหงใหม ท่ีอํ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  
ใชงบประมาณในการดําเนินการ ๒ สวน ไดแก งบประมาณเพ่ือจายคาชดเชยใหแกประชาชน 
ในพ้ืนท่ีที่ไดรับผลกระทบจากการสรางดานศุลกากร และงบประมาณเพ่ิมเติมท่ี พลเอกประยุทธ  
จันทรโอชา จัดสรรใหเมื่อคราวลงไปตรวจพ้ืนท่ีเมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งปจจุบันดําเนินการกอสราง
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เสร็จแลว แตยังไมไดใชงานเนื่องจากมีปญหาจุดเชื่อมตอระหวางพรมแดนของประเทศไทย 
และประเทศมาเลเซีย คือ บริเวณจุดเชื่อมตอท่ีเรียกวา ดานศุลกากรสะเดาแหงใหมกับบูกิตกายูฮีตัม
ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งไดมีการเจรจามาเปนระยะเวลานานพอสมควร อยางไรก็ดี เนื่องจาก 
ทั้ง ๒ ฝายมีความเห็นตางกันในจุดท่ีมีการเชื่อมตอ จึงไดประชุมรวมกันเพ่ือกําหนดจุดเชื่อมตอ 
ที่ชัดเจน คือ บริเวณเขตหลักแดนท่ี BP23/9 ถึง BP23/10 
  ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาไดขอใหองคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา ดําเนินการสํารวจ
ออกแบบถนนดังกลาว ซึ่งไดดําเนินการสํารวจออกแบบเสร็จเรียบรอยแลว และไดนําแบบนั้นไป
ปรึกษาหารือรวมกันระหวางคณะกรรมการทางเทคนิคของประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย  
ซึ่งไดมีการประชุมเมื่อวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ และมีความเห็นพองตองกันเรียบรอยแลว  
แตคาพิกัดจุดเชื่อมในสวนของประเทศมาเลเซียนั้น ประเทศมาเลเซียขอเวลาในการลงไปสํารวจ
พ้ืนท่ีและออกแบบถนนจุดเชื่อมนี้กอน เมื่อไดจุดผานแดนท่ีชัดเจนแลว แตละฝายจึงจะดําเนินการ
กอสราง ท้ังนี้ ในสวนของประเทศไทย รัฐบาลจะเรงดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
  (๒) ผูซึ่งครอบครองท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธิประเภท นส.๓ นส.๓ ก หรือ สค.๑  
ซึ่งไมใชท่ีดินของรัฐจะตองแจงรายละเอียดท่ีดินท่ีครอบครองและใชทําประโยชนผานระบบ 
แอปพลิเคชันบอกดิน ๓ เพ่ือใหกรมท่ีดินไปสํารวจและออกโฉนดท่ีดินใหแกผูครอบครอง  
ท้ังนี้ มีระยะเวลาเหลืออีกประมาณ ๑ เดือน เนื่องจากแอปพลิเคชันบอกดิน ๓ ไดเปดใหแจง 
การครอบครองไปตั้งแตเดือนกุมภาพันธ และจะส้ินสุดในชวงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทั้งนี้  
กรมท่ีดินจะไดรวบรวมและนํารายละเอียดทั้งหมดมาวางแผนวามีจํานวนผูท่ีแจงความประสงค 
ในแอปพลิเคชันบอกดิน ๑ บอกดิน ๒ และบอกดิน ๓ รวมทั้งหมดเทาใด  

 ๓.๑๓ รางมาตรา ๒๒ กระทรวงแรงงานและหนวยงานในกํากับ 
  (๑) รัฐบาลใหความสําคัญกับธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
เพราะเปนธุรกิจท่ีมีความสําคัญมากในประเทศไทย เนื่องจากมีผูประกอบการอยูในระบบประมาณ 
๔๐๐,๐๐๐ ราย และมีลูกจางรวมกันประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ คน อยางไรก็ดี ในชวงที่เกิด
วิกฤตการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ธุรกิจดังกลาวไดรับผลกระทบ 
เปนอยางมาก จนทําใหแรงงานออกจากระบบเปนจํานวนมาก ซึ่งนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายให
กระทรวงแรงงานเรงแกไขปญหาดังกลาวท้ังระบบ ดังนั้น กระทรวงแรงงานจึงขอรับการจัดสรร
งบประมาณสวนหนึ่งจากเงินกูเพ่ือชวยเหลือธุรกิจ SMEs เปนระยะเวลา ๓ เดือน นอกจากนี้ รัฐบาล
ยังไดชวยเหลืออุดหนุนการจางงาน เชน ถาผูประกอบการมีลูกจาง ๑๐๐ คน ผูประกอบการ 
จะไดทุนอุดหนุนจากรัฐบาล คนละ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาท) ในระยะเวลา ๓ เดือน จะรวมเปน
จํานวนเงินท้ังส้ิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เกาแสนบาท) ทั้งนี้ การเขาไปอุดหนุนดังกลาวเพ่ือชวยเหลือ
เยียวยาธุรกิจ SMEs ใหดํารงอยูไดและรักษาการจางงาน ซึ่งผลจากการดําเนินการเชนวานี้ 
นอกจากจะสามารถรักษาการจางแรงงาน จํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ คน ไวไดแลว ยังเพ่ิมอัตรา 
การจางแรงงานอีกจํานวนประมาณ ๕๗,๐๐๐ คน อีกดวย 
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  (๒) รัฐบาลพยายามสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการฝกอบรมและพัฒนา
ฝมือแรงงานเพ่ือรองรับการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  
  (๓) เงินกองทุนประกันสังคมในสวนท่ีกองทุนยังคงคางจายอยูไดมีการจายชําระหนี้
อยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอใหมั่นใจในการจายเงินที่คางชําระ 
  (๔) การขึ้นคาจางแรงงานตองอิงหลักเกณฑขององคการแรงงานระหวางประเทศ 
(ILO) เพ่ือทําใหนักลงทุนมั่นใจเกี่ยวกับนโยบายคาแรงขั้นต่ํา อีกท้ังตองคํานึงถึงปจจัยอื่น ๆ ดวย  
ทั้งนี้ รัฐบาลจะมีการพิจารณาปรับคาแรงขั้นต่ําทั่วประเทศในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ และยืนยันวา
จะมีการพิจารณาปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําแนนอน สวนจะเปนจํานวนเงินเทาใดนั้นเปนเรื่องท่ีจะตอง
พิจารณารวมกันตอไป เพ่ือใหระบบการดําเนินงานของประเทศดําเนินตอไปได และควรคํานึงถึง 
ผูประกอบธุรกิจ ตลอดจนภาวะความสมดุลของรายไดของประเทศดวย อยางไรก็ดี ในระหวาง 
ที่ยังไมไดปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ําก็จะพยายามชวยเหลือประชาชนในดานคาครองชีพผานชองทางตาง ๆ 
เชน กองทุนประกันสังคม โครงการคนละครึ่ง โครงการเราเท่ียวดวยกนั  
  (๕ ) รั ฐบาลจะพยายามเสนอแกกฎหมายท่ี เกี่ ยวกับการจ างแรงงาน  
เพ่ือชวยเหลือแรงงานทั้งในและนอกระบบและเพ่ือความมั่นคงของแรงงาน 
  (๖) จํานวนนักศึกษาท่ีจบการศึกษาในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี  
รวมกันประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ คนตอป โดยในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงป พ.ศ. ๒๕๖๔ จะมีนักศึกษา 
ที่จบการศึกษาประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งกระทรวงแรงงานมีความกังวลในเรื่องการวางงาน 
ของนักศึกษาจบใหมเหลานี้เชนกัน จึงมีการตรวจสอบขอมูลจากระบบประกันสังคมและพบวา  
ในป พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสหนึ่ง มีการจางงานประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ คน และยังพบวาในชวง  
๒ ปที่ผานมา มีการจางแรงงานท่ีมีอายุระหวาง ๑๕ ป ถึง ๒๕ ป ประมาณ ๖๘๒,๙๗๙ คน คิดเปน
รอยละ ๘๕.๘๕ ของอัตราการจาง ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานไดสนับสนุนใหมีการจางงานอีกประมาณ 
๒,๔๐๐,๐๐๐ อัตรา เพ่ือทดแทนจํานวนแรงงานท่ีขาดหายไปจากระบบ 

 ๓.๑๔ รางมาตรา ๒๔ กระทรวงศึกษาธิการและหนวยงานในกํากับ 
  (๑) รัฐบาลใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยซึ่ งเปนหนึ่งใน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย จึงตองเรงพัฒนา
บุคลากรครูและนักเรียนโดยการจัดสรรงบประมาณใหมีความเหมาะสม เชน จัดตั้งโรงเรียนคุณภาพ
ประจําตําบลเพ่ือยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอน และลดเวลาการเดินทางมาโรงเรียนของ
นักเรียนเพราะโรงเรียนอยูใกลบาน ซึ่งก็จะสามารถอํานวยความสะดวกใหแกผูปกครองและนักเรียน
ไดมากขึ้น นอกจากนี้ จะตองสงเสริมบุคลากรครูใหสามารถสอนเรื่องกระบวนทัศนใหนักเรียน
สามารถลงมือปฏิบัติและหางานไดตรงกับความตองการของประเทศ ตลอดจนการปรับปรุง
หองเรียนใหมีความทันสมัย ใหโรงเรียนมีสนามกฬีา สนามเด็กเลน ซึ่งจะเกิดประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียน 
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  (๒) รัฐบาลไดเรงชวยเหลือเด็กฐานะยากจนท่ีตองออกจากระบบการศึกษา 
ใหกลับเขาสูระบบการศึกษาไดแลวเกือบท้ังหมด โดยการตั้งกองทุนเพ่ือความเสมอภาค 
ทางการศึกษา ซึ่งเริ่มดําเนินการมาตั้งป พ.ศ. ๒๕๖๑ และพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับติดตาม
สถานะของเด็กนักเรียนกลุมเปาหมายอยางใกลชิดท้ังในมิติดานสุขภาพและมิติดานพฤติกรรม  
โดยจะมีการบันทึกเขาสูระบบฐานขอมูลเพ่ือใหสามารถชวยเหลือไดทันทีเมื่อเกิดปญหา  
และยังไดสนับสนุนเงินใหอีกรายละประมาณ ๘๐๐ บาท (แปดรอยบาท) ในชวงที่เกิดสถานการณ
การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพ่ือใหเกิดความเชื่อมั่นวาเด็กจะไมออกจาก
ระบบการศึกษา ในสวนงบอุดหนุนการศึกษาไมไดมีการปรับลดลง แตเปนการจัดสรรงบประมาณ
ตามจํานวนนักเรียน เนื่องจากในชวงท่ีผานมาอัตราการเกิดมีแนวโนมลดลง  
  (๓) รัฐบาลไดใหความสําคัญสูงสุดในดานการสนับสนุนการศึกษา โดยเฉพาะ
การศึกษาภาคบังคับ ๑๕ ป ตั้งแตระดับชั้นอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยไมเสียคาใชจาย  
มีการสนับสนุนคาเลาเรียน สนับสนุนอาหารกลางวัน นมโรงเรียน ตลอดจนสนับสนุนเบี้ยเด็กแรกเกิด 
ถึง ๖ ป เดือนละ ๖๐๐ บาท (หกรอยบาท) ใหแกครอบครัวผูมีรายไดนอย 

 ๓.๑๕ รางมาตรา ๒๗ สวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ
ทบวง และหนวยงานภายใตการควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตร ี
  (๑) สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
   ๑) พนักงานสอบสวนจะไดรับคาตอบแทนวิชาชีพและเงินประจําตําแหนง
ตั้งแตระดับรองสารวัตรถึงระดับรองผูบังคับการ ทั้งนี้ งบประมาณท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ไดตั้งไวสําหรับงานสอบสวนจะประกอบไปดวยคาทําสํานวนการสอบสวน คาตอบแทนพยาน  
คาสงหมายเรียก คาชันสูตรพลิกศพ คาตอบแทนนักสังคมสงเคราะห คาคุมครองพยาน 
และคาใชจายตาง ๆ ในการทําสํานวนคด ีเชน คากระดาษ คาเดินทางไปราชการ คาน้ํามันเชื้อเพลิง
ในการเดินทางไปทําคดี นอกจากนี้ยังมีคาตอบแทนเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ี 
ของพนักงานสอบสวนดวย  
   ๒ )  เนื่ องจากตํ าแหน งพนักงานสอบสวนถือ เปนสายงาน สําคัญ 
ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดังนั้น คณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) จึงกําหนดใหผูท่ีจะมา
ดํารงตําแหนงหัวหนาสถานีตํารวจทุกระดับตองมีประสบการณเคยเปนพนักงานสอบสวนมากอน  
   ๓) ปจจุบันสํานักงานตํารวจแหงชาติไดบรรจุและแตงตั้งพนักงานสอบสวน
เพ่ิมอีกจํานวนประมาณ ๑,๗๐๐ คน ทําใหมีพนักงานสอบสวนรวมจํานวนทั้ง ส้ินประมาณ  
๑๐,๐๐๐ คน นอกจากนี้ ยังไดมีการบรรจุนายตํารวจชั้นประทวนจํานวนประมาณ ๓,๕๐๐ คน  
เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีชวยเหลือพนักงานสอบสวน โดยจะใหพนักงานสอบสวน ๑ คน มีผูชวยได ๓ คน 
ถึง ๔ คน เพ่ือแบงเบาภาระของพนักงานสอบสวนท่ีตองรับผิดชอบคดีท่ีมีจํานวนเพ่ิมขึ้นจะได 
ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 



๘๑ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

   ๔) ตํารวจตระเวนชายแดนมีภารกิจหลักคือการลาดตระเวนในพ้ืนท่ี
ชายแดนท่ัวประเทศและเขาตรวจพ้ืนท่ีรวมกับทหาร เพ่ือไมใหมีการรุกลํ้าอธิปไตยและปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรมตามแนวชายแดน รักษาประโยชนของชาติ และดูแลความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย สิน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตและชวยเหลือประชาชนตามแนวชายแดน 
ใหมีความเขมแข็งเมื่อตองเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม โดยมีพ้ืนท่ีปฏิบัติการอยูตามแนวชายแดน
ท่ัวประเทศจํานวนประมาณ ๕,๖๕๖ ตารางกิโลเมตร 
   ๕) โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนเปนหนวยงานในสังกัดสํานักงานตํารวจ
แหงชาติท่ีมีบทบาทสําคัญในการรักษาความสงบเรียบรอยและความมั่นคงในพ้ืนท่ีชายแดน  
กอตั้งครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. ๒๔๙๙ ณ จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือดูแลประชาชน 
ในถิ่นทุรกันดารและหางไกลการคมนาคม ปจจุบันมีจํานวนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
ท้ังประเทศรวมท้ังส้ินจํานวนประมาณ ๒๒๒ แหง มีการเรียนการสอนเปนไปตามมาตรฐาน 
ของกระทรวงศึกษาธกิาร นอกจากนี้ ยังเปดรับนักเรียนที่อยูตามแนวชายแดนที่ทุรกันดารใหเขามาเรียน 
และยังใหบริการทางการแพทยเบื้องตนแกเด็ก เยาวชน และประชาชนในถิ่นทุรกันดารและหางไกล
การคมนาคมในเขตบริการของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนอีกดวย  
   ๖) สํานักงานตํารวจแหงชาติมีภารกิจดานทรัพยากรมนุษยเกี่ยวกับ
สวัสดิการดานท่ีพักอาศัยจึงมีการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการกอสรางท่ีพักอาศัยใหแกตํารวจ 
ชั้นผูนอยเพ่ือเปนการสรางขวัญกําลังใจในการทํางาน โดยคํานึงถึงรูปแบบท่ีพักอาศัย ขนาดและทําเล 
ในการกอสรางใหเปนไปอยางเหมาะสม โดยพยายามจะจัดท่ีพักอาศัยใหอยูในพ้ืนที่ใกลเคียงกับ 
ที่ทํางาน เพราะหากมีเหตุจําเปนเรงดวนตองระดมกําลังตํารวจใหพรอมในการปฏิบัติหนาท่ี 
จะไดมาไดทันที อยางไรก็ดี ปจจุบันท่ีพักอาศัยของตํารวจนั้นยังมีไมเพียงพอ ซึ่งหากไดรับ 
การจัดสรรงบประมาณในสวนนีเ้พ่ิมก็จะสามารถนําไปจัดสรรท่ีพักอาศัยใหแกตํารวจตอไป 

 ๓.๑๖ รางมาตรา ๓๗ แผนงานบูรณาการ 
  (๑) แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
   ๑) รัฐบาลใหความสําคัญในการแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต   
ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความหลากหลายในหลายมิติ ท้ังดานสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง  
และอัตลักษณ ซึ่ งในการดําเนินการดังกลาวตองใชความรอบคอบใหสอดคลองกันทุกมิติ 
และมีเอกภาพ โดยมุงเนนเรื่องการพัฒนามากกวางานดานความมั่นคงตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว 
สรางการกินดีอยูดีใหแกประชาชน ทําใหประชาชนมีรายไดท่ีสูงขึ้น อยางไรก็ตาม เนื่องจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงทําใหประชาชนไดรับผลกระทบ
อยางหลีกเล่ียงไมได แตรัฐบาลก็จะพยายามเรงรัดดําเนินการใชจายเงินงบประมาณผานแผนงาน
และโครงการตาง ๆ เพ่ือท่ีจะเสริมสรางใหประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใตมีชีวิตความเปนอยู 
ที่ดีขึ้นตอไป 
 
 



๘๒ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

  (๒) แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
   - โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เกิดขึ้นเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ี 
ในการลงทุนและยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือเชื่อมโยงการคมนาคมขนสง
ท้ังทางบก ทางน้ํา ทางราง และทางอากาศ ไปยังประเทศตาง ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  
มีการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาควันออก (EECi) ใหเปนซิลิคอนวัลเลยเมืองไทย 
และเขตสงเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) ปจจุบัน มีความกาวหนาตามลําดับ  
ซึ่งโครงการ EEC ทําใหเกิดการกระจายรายได เกิดการจางงาน สรางหวงโซ SMEs รานคาชุมชนตาง ๆ 
ท้ังในระดับฐานรากจนถึงระดับประเทศ เชน การสรางโอกาส สรางงานใหแกเยาวชน การจางงาน
จากอุตสาหกรรมทองเ ท่ียวประมาณ ๑๗,๐๐๐ ตําแหนง อุตสาหกรรมดิ จิ ทัลประมาณ  
๑๑๖,๐๐๐ ตําแหนง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสประมาณ ๕๘,๐๐๐ ตําแหนง อุตสาหกรรม
การแพทยครบวงจรประมาณ ๑๑,๐๐๐ ตําแหนง อุตสาหกรรมโลจิสติกสประมาณ ๑๙,๐๐๐ 
ตําแหนง อุตสาหกรรมระบบรางประมาณ ๒๔,๐๐๐ ตําแหนง อุตสาหกรรมการบินประมาณ 
๓๒,๐๐๐ ตําแหนง การจางงานภาคธุรกิจไมนอยกวา ๑๐๐,๐๐๐ อัตราภายในเวลา ๕ ป  
ภาคแรงงานกอสรางมีการจางงานไมนอยกวา ๑๖,๐๐๐ อัตรา นอกจากนี้ ยังสรางผลตอบแทน
กลับมาในรูปสวนแบงรายไดและภาษีใหแกรัฐ และการจัดโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เชน รถไฟ
ความเร็วสูง สนามบนิ ทาเรือ ซึ่งจะสามารถเพ่ิมรายไดใหแกรัฐบาลเปนจํานวนมหาศาล 

 พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกลาวขอบคุณสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สรุปความไดวา รัฐบาลใชความรอบคอบและระมัดระวังในการพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณฉบับนี้ แมวาในการรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๖ จะอยูภายใตงบประมาณรายจายท่ีมีอยูอยางจํากัด รัฐบาลยังคงใหความสําคัญ 
กับประชาชนและผลประโยชนสูงสุดของประเทศ ท้ังนี้ การจัดทํารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
เพ่ือสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจและสังคมภายหลังจากภาวะวิกฤตท่ีเกิดขึ้นจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสถานการณโลกในปจจุบัน ตลอดจนขับเคล่ือนการพัฒนา
ตามแนวทางยุทธศาสตรชาติ เพ่ือใหเกิดความตอเนื่องในการสรางโอกาส สรางความเสมอภาค  
และลดความเหล่ือมลํ้า เพ่ือประโยชนสูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ รวมท้ังสนับสนุน 
ใหเศรษฐกิจมีความเขมแข็งและเติบโตอยางมีเสถียรภาพ สําหรับความเห็นและขอสังเกต 
และขอเสนอแนะตาง ๆ ท่ีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรไดอภิปรายไวขอใหคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
ที่ทําหนาท่ีพิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดนําไปใชประกอบการพิจารณารายละเอียดตาง ๆ  
ใหเปนไปดวยความละเอียดรอบคอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนแกประชาชนตอไป 
 
 
 
 



๘๓ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

 ๔. ผลการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎรในวาระท่ีหน่ึง ขั้นรับหลักการ 
 มติ ท่ีประชุมสภาผูแทนราษฎรไดลงมติในวาระท่ีหนึ่งรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ ายประจําป งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๖ ซึ่ งคณะรัฐมนตรี เปน ผู เสนอ  
ดวยคะแนนเสียง ๒๗๘ เสียง ไมรับหลักการ ๑๙๔ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง และไมลงคะแนนเสียง 
ไมมี และมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจํานวน ๗๒ คน เพ่ือพิจารณาในวาระท่ีสอง  
ขั้นคณะกรรมาธกิาร มีกําหนดการแปรญัตติภายใน ๓๐ วัน 
 
 



๘๔ 

รางพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) 

    

     ๑. รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) ซึ่งเปนเอกสารแนบระเบียบวาระ ในคราวประชุม 
สภาผูแทนราษฎร ชุดท่ี ๒๕ ปที่ ๔ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจําปครั้งท่ีหนึ่ง)  
เปนพิเศษ วันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

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

     ๒. เอกสารประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ) ของสํานักวิชาการ 
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  
ปที่  ๔ ครั้ง ท่ี ๔ (สมัยสามัญประจําปครั้ง ท่ีหนึ่ง) เปนพิเศษ วันอังคารที่  ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/597415 
 
     ๓. บนัทึกการประชมุสภาผูแทนราษฎร ชดุที ่๒๕ ปที่ ๔ ครัง้ที่ ๔  
(สมัยสามัญประจําปครั้งทีห่นึ่ง) เปนพิเศษ วันองัคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
ถึงวนัศุกรที่ ๓ มถิุนายน ๒๕๖๕  

https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_report/main_
warehouse_dll_x.php?aid=10307&mid=4389 
 
     ๔. บนัทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชกิสภาผูแทนราษฎร  
ในการประชมุสภาผูแทนราษฎร ชุดที ่๒๕ ปที ่๔ ครัง้ที ่๔ (สมัยสามญัประจําป 
ครั้งทีห่นึ่ง) เปนพิเศษ วนัอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
ถึงวนัศุกรที่ 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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