
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่หนึ่ง 
 

   วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร     
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร        
ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันที่หนึ่ง โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าที่ประธานการประชุม 
 

  จากนั้น ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

(1) กระทู้ถาม        (ไม่มี)  
(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 

ประธานฯ แจ้งเรื่องที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระการประชุม 
มติของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(โควิด-19) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเห็นชอบมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ในการจัดประชุมรัฐสภา  
สมัยสามัญประจ าปีครั้ งที่หนึ่ง  พุทธศักราช 2564 ตามที่ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเสนอ  
เพ่ือด าเนินการใช้ในการประชุม จึงขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ดังนี้  

1. สวมหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ตลอดเวลาอย่างเคร่งครัดขณะที่อยู่ภายในห้องประชุม  
เพ่ือลดความเสี่ยงในการแพร่หรือรับเชื้อโควิด-19 

2. สมาชิกฯ ต้องนั่งเก้าอ้ีเว้นระยะห่างที่จัดไว้ให้ตามความเหมาะสม  
3. ประธานฯ สามารถพิจารณาผ่อนผันให้สมาชิกฯ ถอดหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า 

เฉพาะช่วงเวลาการอภิปราย หรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมได้ตามความเหมาะสม โดยส านักงานเลขาธิการ 
สภาผู้แทนราษฎรได้เตรียมแท่นอภิปราย 2 จุด ซึ่งจะมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ส าหรับหุ้มไมโครโฟนทุกครั้ง 
หลังการใช้งาน และควรเว้นระยะการใช้แท่นอภิปรายอย่างน้อย 15 – 30 นาที   

การถ่ายทอดการประชุมทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ในการประชุมการเปิดอภิปราย
ทั่วไปเพ่ือลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล มีการถ่ายทอดสดการประชุมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา
และสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่องหมายเลข 10 รวมทั้งล่ามภาษามือตามปกติ  และได้มีการอนุญาต 
ให้มีการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ 
ตามข้อบังคับข้อที่ 18 วรรค 2 ตั้งแต่เริ่มจนเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาและ 
สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาช่องหมายเลข 10 งดการถ่ายทอดสดการประชุมในช่วงเวลา 20.00 – 20.30 นาฬิกา 
เพ่ือเสนอขา่วในพระราชส านัก และเหตุการณ์ส าคัญที่ประชาชนควรรับรู้ในช่วงเวลาเร่งด่วน และจะบันทึกเทป 



-2- 
 
ที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายในเวลาดังกล่าว น ามาเผยแพร่ภายหลังจากการปิดประชุม และขอความร่วมมือจาก 
สมาชิกฯ ในเนื้อหาการอภิปราย เนื่องด้วยมาตรา 37 ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ห้ามไม่ให้ออกอากาศรายการที่มีเนื้อหาสาระที่ก่อให้เกิดการล้มล้างการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติย์ทรงเป็นประมุข หรือที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการกระท าซึ่งเข้าลักษณะลามกอนาจาร หรือมีผลกระทบต่อ 
การให้เกิดความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง มิเช่นนั้น สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
อาจจะถูกระงับการออกอากาศทันทีและอาจจะถูกพักการใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าว 
 

  (3) รับรองรายงานการประชุม      (ไม่มี) 
(4) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว    (ไม่มี) 
 

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร ชี้แจงรายละเอียดการใช้เวลา  
ในการอภิปรายว่า ก าหนดเวลาในการอภิปรายจ านวน 3 วัน คือ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2564 ใช้เวลา  
ในการอภิปรายจ านวนทั้งสิ้น 47 ชั่วชั่วโมง 30 นาที เวลาของรัฐบาล 22 ชั่วโมง ฝ่ายค้าน 22 ชั่วโมง  
ประธาน 3.30 ชั่วโมง ฝ่ายใดประท้วงหักเวลาของฝ่ายนั้น พิจารณาจนถึง เวลา 01.00 นาฬิกา ของทุกวัน  
และหากผู้ใดประสงค์จะถอดหน้ากากอภิปราย ต้องมาอภิปราย ณ แท่นอภิปรายที่ก าหนดให้  

นายสุทิน คลังแสง ประธานกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  
ชี้แจงว่า เวลาในการอภิปราย เป็นไปตามข้อตกลง และเป็นไปตามที่ประธานกรรมการประสานงาน 
สภาผู้แทนราษฎร ชี้แจง  
 

เรื่องด่วน     
   ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (คณะรัฐมนตรี  
เป็นผู้เสนอ) 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงหลักการและเหตุผลร่างพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาลงมติให้เสนอร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณ ต่อสภาผู้แทนราษฎรเป็นเรื่องด่วน  
จึงขอเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พร้อมด้วยเอกสารประกอบงบประมาณ บันทึกหลักการและเหตุผล 
บันทึกวิเคราะห์สรุปสาระส าคัญ และเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรา 77 วรรคสองของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย 
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หลักการ  
ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนไม่เกิน 3,100,000 ล้านบาท 

ส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจ านวน 3 ,074,424,773,300 บาท เพ่ือชดใช้เงินคงคลัง 
เป็นจ านวน 596,666,700 บาท และเพ่ือชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย เป็นจ านวน 24,978,560,000 บาท 

เหตุผล 
เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณส าหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
ภาพรวมแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2565 
1. เศรษฐกิจไทยในปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 2.5 – 3.5 โดยมีปัจจัย

สนับสนุนส าคัญจากแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และปริมาณการค้าโลกตามความคืบหน้าของการรอนุมัติ
และการกระจายวัคซีนให้กับประชาชนในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลัก  และผลจากการด าเนินมาตรการ 
ผ่อนคลายทางเศรษฐกิจเพ่ิมเติมทั้งด้านการเงินและการคลังที่มีอย่างต่อเนื่องประกอบกับได้รับปัจจัยสนับสนุน
จากการใช้จ่ายภาครัฐ และการกลับมาขยายตัวของการบริโภคภาคเอกชนและกิจการลงทุนร่วม รวมทั้ง 
การปรับตัวตามฐานการขยายตัวต่ าผิดปกติในปี 2563 

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงที่อาจส่งผลต่อการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจไทย 
ในปี 2564 ได้แก่ ความไม่แน่นอนของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ที่อาจมีความรุนแรงและยืดเยื้อมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ น าไปสู่การด าเนิน
มาตรการควบคุมอย่างเข้มงวดมากขึ้น แนวโน้มมีความล่าช้าในการฟ้ืนตัวของภาคการท่องเที่ยว เงื่อนไข  
ด้านฐานะการเงินของภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจท่ามกลางตลาดแรงงาน และกิจกรรมทางธุรกิจที่ยังไม่ฟ้ืนตัว
เต็มที่ ความเสี่ยงจากสถานการณ์ภัยแล้ง และความผันผวนของเศรษฐกิจและระบบการเงินโลก ส าหรับ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในปี 2564 ยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี  โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะอยู่ในช่วงร้อยละ 
1.0 – 2.0 

เศรษฐกิจไทยในปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 4.0 – 5.0 โดยได้รับปัจจัย
สนับสนุนจากการขยายตัวดีขึ้นของอุปสงค์ภาคต่างประเทศตามแนวโน้มการฟ้ืนตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจและ
ปริมาณการค้าโลก ขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวในเกณฑ์ดีขึ้น ทั้งการบริโภคและ 
การลงทุนภาคเอกชน ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนจากภาคการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มจะกลับมาฟ้ืนตัวดีขึ้น  
มีการกลับมาของนักท่องเที่ยวต่างประเทศภายหลังการเดินทางระหว่างประเทศเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติมากขึ้น 
ภายใต้เงื่อนไขของการกระจายวัคซีนได้อย่างทั่วถึง และน าไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ของหลายประเทศ 
ที่เป็นต้นทางของนักท่องเที่ยว นับตั้งแต่ในช่วงปลายปี 2564 ส าหรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในปี 2565  
ยังมีแนวโน้มอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคาดว่าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในช่วงร้อยละ 0.7 – 1.7 
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2. นโยบายและแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินภารกิจ
เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายส าคัญของรัฐบาล ให้ประสบผลส าเร็จ  
และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนให้เศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยได้ก าหนด
นโยบายและแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

1) ด าเนินนโยบายงบประมาณขาดดุล ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังและความจ าเป็นของ
การใช้จ่ายภาครัฐ เพ่ือขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เกิดการขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ให้ความส าคัญกับการจัดท างบประมาณแบบบูรณาการในทุกมิติ ทั้งมิติกระทรวง/
หน่วยงาน มิติบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ และมิติบูรณาการเชิงพ้ืนที่ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้อง สนับสนุน  
ซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ซ้ าซ้อน เพ่ือให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานของรัฐบาล  
เกิดผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ 

3) ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นแก่ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ยิ่งขึ้น ลดความเหลื่อมล้ าทางการคลังระหว่างท้องถิ่น รวมทั้ งการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และ
ประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสอดคล้องกับหลักการตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
ที่จะต้องให้มีการกระจายอ านาจเพ่ิมขึ้น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปรายได้ขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท างบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ได้แก่ เงินงบประมาณ 
ของภาครัฐ เงินกู้ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) การลงทุนของ
รัฐวิสาหกิจ การลงทุนโดยใช้เงินจากกองทุน และการลงทุนจากต่างประเทศ รวมทั้งให้หน่วยรับงบประมาณ 
ที่มีเงินนอกงบประมาณ หรือเงินสะสมคงเหลือ พิจารณาน าเงินดังกล่าวมาใช้ด าเนินภารกิจของหน่วยงาน 
เป็นล าดับแรก ควบคู่กับการพิจารณาทบทวนเพ่ือชะลอปรับลด หรือยกเลิกการด าเนินโครงการที่มีความส าคัญ
ในระดับต่ า หรือหมดความจ าเป็นเพ่ือน างบประมาณดังกล่าวมาสนับสนุนนโยบายส าคัญ หรือโครงการที่มี
ความส าคัญเร่งด่วนมีความพร้อมในการด าเนินการสูง เพ่ือแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ า 
ทางสังคม และกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการขยายตัว รวมทั้งให้ความส าคัญกับการน าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564 มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้อง
กับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า  
ในการใช้จ่ายงบประมาณ 
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5) ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและความต้องการของประชาชน 
ทั้งในระดับชาติ ระดับพ้ืนที่ ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถิ่น รวมทั้งภารกิจที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่ให้มี
การกระจายอย่างเป็นธรรม มีความคุ้มค่า ไม่ซ้ าซ้อน โดยยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดผลสัมฤทธิ์
ของประเทศ 

6) ให้ความส าคัญกับสวัสดิการที่จ าเป็นส าหรับกลุ่มเปราะบางทางสังคม เพ่ือให้มีรายได้
เพียงพอในการด ารงชีวิต และลดความเสี่ยงจากการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ก าหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน 3,100,000 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 17.87 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีงบประมาณรายจ่าย
เพียงพอในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมในปัจจุบันโดยมีประมาณการรายได้สุทธิจ านวน 2,400,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.84 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ และก าหนดวงเงินกู้เพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จ านวน 700,000 
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.04 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ซึ่งการขาดดุลงบประมาณจ านวน
ดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อวินัยและฐานะการคลังของประเทศในระยะยาวโดยได้ก าหนด
นโยบายและแนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

(1) น ายุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ความมั่นคง การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ทางสังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและ 
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายส าคัญของรัฐบาลยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งการบูรณาการในทุกมิติ (มิติกระทรวง/หน่วยงาน มิติบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ 
และมิติบูรณาการเชิงพ้ืนที่) เป็นกรอบแนวคิดในการจัดท าแผนงาน/โครงการ ให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้อง 
สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ซ้ าซ้อน รวมทั้งได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานของรัฐบาลเกิดผลส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

(2) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงเป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลส าเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ เพ่ือน ามา
ประกอบการพิจารณาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(3) ให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและความต้องการของ
ประชาชน ทั้งในระดับชาติ ระดับพ้ืนที่ ภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด และท้องถิน่ รวมทั้งภารกิจที่ต้องด าเนินการ  
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ในพ้ืนที่ให้มีการกระจายอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียด ค่าใช้จ่าย  
ที่มีความชัดเจน และสมเหตุสมผล 

(4) ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพทางการคลังขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจการจัดบริการสาธารณะระดับท้องถิ่นแก่ประชาชนให้มี 
คุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ลดความเหลื่อมล้ าทางการคลังระหว่างท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาประสิทธิภาพ  
การจัดเก็บรายได้ และประสิทธิผลการใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับหลักการ  
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ที่จะต้องให้มีการกระจายอ านาจเพ่ิมขึ้น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดท างบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงิน ได้แก่ เงินกู้  
การลงทุนจากเงินงบประมาณของภาครัฐ การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) 
การลงทุนของรัฐวิสาหกิจ การลงทุนโดยใช้เงินจากกองทุน เช่น กองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคต
ประเทศไทย (Thailand Future Fund) และการลงทนุจากต่างประเทศ รวมทั้งให้หน่วยรับงบประมาณที่มีเงิน
นอกงบประมาณหรือเงินสะสมคงเหลือ พิจารณาน าเงินดังกล่าวมาใช้ด าเนินภารกิจของหน่วยงานเป็นล าดับแรก 
ควบคู่ไปกับการพิจารณาทบทวนเพ่ือชะลอ ปรับลด หรือยกเลิกการด าเนินโครงการที่มีความส าคัญในระดับต่ า 
หรือหมดความจ าเป็นเพ่ือน างบประมาณดังกล่าวมาสนับสนุน นโยบายส าคัญ หรือโครงการที่มีความส าคัญ
เร่งด่วน มีความพร้อมในการด าเนินการสูง เพ่ือแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม
และกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการขยายตัว รวมทั้งให้ความส าคัญกับการน าผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และพ.ศ. 2564 มาประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดเกิดประโยชน์สูงสุด 

(6) ให้ความส าคัญกับสวัสดิการที่จ าเป็นส าหรับกลุ่มเปราะบางทางสังคม เพ่ือให้ 
มีรายได้เพียงพอในการด ารงชีวิต และลดความเสี่ยงของการได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) 

(7) ด าเนินการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง  
 

วงเงินและโครงสร้ างงบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  2565  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ก าหนดวงเงินงบประมาณรายจ่าย จ านวน 3,100,000 ล้านบาท ลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 185,962.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5.66 เพ่ือให้หน่วยรับงบประมาณ  
มีงบประมาณรายจ่ายเพียงพอในการด าเนินภารกิจเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
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รวมทั้งรองรับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยมีประมาณการรายได้สุทธิ  
จ านวน 2,400,000 ล้านบาท และก าหนดวงเงินเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ จ านวน 700,000 ล้านบาท 
ซึ่งการขาดดุลงบประมาณจ านวนดังกล่าวยังอยู่ใน กรอบสัดส่วนที่กฎหมายก าหนด โดยมีโครงสร้างงบประมาณ 
สรุปได้ดังนี้ 

1. รายจ่ายประจ า  
รายจ่ายประจ าก าหนดไว้เป็นจ านวน 2,360,543.0 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 จ านวน 177,109.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.98 และคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 76.15 ของวงเงิน
งบประมาณ เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 77.23 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 
รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ก าหนดไว้เป็นจ านวน 596.7 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 จ านวน 596.7 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 100 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ไม่มีรายการที่ต้องเสนอตัง้งบประมาณ และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.02 ของวงเงินงบประมาณ 

3. รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย 
รายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย ก าหนดไว้เป็นจ านวน 24,978.6 ล้านบาท เพ่ือชดใช้

เงินทุนส ารองจ่ายที่ได้น าไปใช้จ่ายตามนัยมาตรา 45 ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 24,978.6 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 100 จากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.81 ของวงเงินงบประมาณ 

4. รายจ่ายลงทุน 
รายจ่ายลงทุน ก าหนดไว้เป็นจ านวน 624,399.9 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 จ านวน 24,910.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.84 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20.14 ของวงเงิน
งบประมาณ เทียบกบัสัดส่วนร้อยละ 19.76 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

5. รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้ 
รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้  ได้จัดสรรไว้ เป็นจ านวน 100 ,000 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1,000 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.01 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.22 
ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 3.01 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายจ่ายช าระคืนต้นเงินกู้
เป็นรายจ่ายลงทุนกรณีการกู้เพ่ือการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ จ านวน 10,518.2 ล้านบาท) รายจ่ายประจ าก าหนด
ไว้เป็นจ านวน 2,360,543.0 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 177,109.3 ล้านบาท  
หรือลดลงร้อยละ 6.98 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.15 ของวงเงินงบประมาณ เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 
77.23 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามกลุ่มงบประมาณ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วงเงินรวมทั้งสิ้น  3,100,000 ล้านบาท 

จ าแนกเป็น 8 กลุ่มงบประมาณรายจ่าย เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ประกอบด้วย 

1) งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ก าหนดไว้เป็นจ านวน 571,047.3 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 18.4 ของวงเงินงบประมาณ 

2) งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ ก าหนดไว้เป็นจ านวน 1,032,010.9  
ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.3 ของวงเงินงบประมาณ 

3) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ก าหนดไว้เป็นจ านวน 208,177.3 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 6.7 ของวงเงินงบประมาณ 

4) งบประมาณรายจ่ายบุคลากร ก าหนดไว้เป็นจ านวน 770,160.0 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 24.8 ของวงเงินงบประมาณ 

5) งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน ก าหนดไว้เป็นจ านวน 195,397.8 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.3 ของวงเงินงบประมาณ 

6) งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐ ก าหนดไว้เป็นจ านวน 297,631.4 ล้านบาท 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 9.6 ของวงเงินงบประมาณ 

7) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง ก าหนดไว้เป็นจ านวน 596.7 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 0.02 ของวงเงินงบประมาณ 

8) งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย ก าหนดไว้เป็นจ านวน 24,978.6 ล้าน
บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 0.8 ของวงเงินงบประมาณ 
 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามตามกระทรวง 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามกระทรวง ดังนี้ 
1) งบกลาง 571,047.3 ล้านบาท  
2) ส านักนายกรัฐมนตรี 34,017.3 ล้านบาท  
3) กระทรวงกลาโหม วงเงิน 203,282 ล้านบาท  
4) กระทรวงการคลัง 273,941.3 ล้านบาท  
5) กระทรวงการต่างประเทศ 7,618.7 ล้านบาท  
6) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 5,161.6 ล้านบาท  
7) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 24,664.8 ล้านบาท  
8) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 124,182.8 ล้านบาท  
9) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 110,126.5 ล้านบาท  
10) กระทรวงคมนาคม 175,858.7 ล้านบาท  
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11) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6,979.1 ล้านบาท  
12) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28,325.5 ล้านบาท  
13) กระทรวงพลังงาน 2,717.5 ล้านบาท  
14) กระทรวงพาณิชย์ 6,523.3 ล้านบาท  
15) กระทรวงมหาดไทย 316,527 ล้านบาท 
16) กระทรวงยุติธรรม 24,321.1 ล้านบาท  
17) กระทรวงแรงงาน 49,742.8 ล้านบาท  
18) กระทรวงวัฒนธรรม 7,104.4 ล้านบาท  
19) กระทรวงศึกษาธิการ 332,398.6 ล้านบาท  
20) กระทรวงสาธารณสุข 153,940.5 ล้านบาท 
21) กระทรวงอุตสาหกรรม 4,380.1 ล้านบาท 
22) ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้ 

การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี 112,729.9 ล้านบาท 
23) จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 17,411 ล้านบาท 
24) รัฐวิสาหกิจ 130,586.4 ล้านบาท 
25) หน่วยงานของรัฐสภา 8,208.1 ล้านบาท 
26) หน่วยงานของศาล 22,947.8 ล้านบาท 
27) หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 18,468.6 ล้านบาท 
28) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 78,305.1 ล้านบาท 
19) หน่วยงานอื่นของรัฐ 479 ล้านบาท 
30) สภากาชาดไทย 8,265.4 ล้านบาท 
31) ส่วนราชการในพระองค์ 8,761.4 ล้านบาท 
32) ทุนหมุนเวียน 195,397.9 ล้านบาท 
33) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 596.7 ล้านบาท 
34) รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย 24,978.6 ล้านบาท 

 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดท าขึ้น  

ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผล
มาจากสถานการณ์โควิด–19 พ.ศ. 2564 – 2565 แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายส าคัญของรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและ  
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หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์และรายการค่าด าเนินการภาครัฐ สรุปดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง จ านวน 387,909.6 ล้านบาท เพ่ือให้ประชาชน 
มีความสุข ประเทศมีความมั่นคงในทุกมิติ ทุกระดับ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อม 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง การบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพโดยให้ความส าคัญกับ 
การเสริมสร้างความมั่นคงทางสถาบันหลักของชาติ สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  
การรักษาความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ เสริมสร้างการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ยึดหลักนิติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย อ านวย 
ความยุติธรรมและบริการประชาชน ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดการปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
และความมั่นคงทางทะเล การก่อการร้าย ป้องกันบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
พัฒนาระบบและมาตรการด้านการฟ้ืนฟูและความปลอดภัย พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคง 
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์  พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  
พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก 

2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  จ านวน 338,547.6  
ล้านบาท เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ  
โดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าด้านการเกษตร เช่น เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรชีวภาพ และเกษตรอัจฉริยะ 
พัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
สู่สากล วางรากฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ โดยปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน 
เพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการท่องเที่ยว พัฒนาระบบโลจิสติกส์ พัฒนาเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส่งเสริมเทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาความมั่นคงของพลังงาน รองรับสังคมดิจิทัล โดยมีเป้าหมายกระจายความเจริญทาง เศรษฐกิจและ
สังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ 

3) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ จ านวน 
548,185.7 ล้านบาท เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างให้คนไทยมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดี  
ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ 
ปฐมวัย วัยเรียน/วัยรุ่น การส่งเสริมทักษะวัยท างานให้มีคุณภาพสอดคล้องกับตลาดแรงงานและเทคโนโลยี 
สมัยใหม่ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ตลอดจนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะให้ตอบสนองต่อนวัตกรรม 
และการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการส่งเสริมความสามารถของพหุปัญญา รวมทั้งการเสริมสร้าง  
ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี สามารถเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน พร้อมรองรับต่อโรคอุบัติใหม่และ  
โรคอุบัติช้า ตลอดจนพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา 
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4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  จ านวน 
733,749.6 ล้านบาท เพ่ือสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม โดยให้
ความส าคัญกับทุกภาคส่วนต่าง ๆ ให้มีส่วนร่วมเพ่ือเป็นพลังทางสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
ส่งเสริมการเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง สร้างสภาพแวดล้อมและกลไกส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการพัฒนาแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้เกิดความพออยู่ 
พอกิน สามารถพ่ึงพาตนเองได้และส่งเสริมการยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ สร้าง
หลักประกันทางสังคมให้กับคนไทยทุกคน สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข การศึกษา 
เตรียมความพร้อมที่จะรองรับสังคมสูงวัยในทุกมิติ สนับสนุนความคุ้มครองทางสังคมขั้นพ้ืนฐานของประชาชน 
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง และส่งเสริมมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างทั่วถึง ตลอดจน
ส่งเสริมการออมและบริหารจัดการหนี้ภาคครัวเรือนให้เป็นระบบ 

5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 119,600.3 ล้านบาท เพ่ือสร้างความสมดุลและยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ภายใน ขีด
ความสามารถของระบบนิเวศ โดยใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
เศรษฐกิจภาคทะเล สังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ การเพ่ิมผลิตภาพของน้ า การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
เพ่ือลดผลกระทบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นฐานในการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 

6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
จ านวน 559,300.5 ล้านบาท เพ่ือให้ระบบการบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถ
ตอบสนอง ความต้องการของประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพ
ภาครัฐ รวมทั้งการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

7) รายการค่าด าเนินการภาครัฐ จ านวน 412,706.7 ล้านบาท เพ่ือส ารองไว้เป็น
ค่าใช้จ่ายในการรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายส าหรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น การช าระหนี้
ภาครัฐ การชดใช้เงินคงคลังและการชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย 

 

การจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
รายจ่ายบูรณาการ รวม 11 แผนงาน จ านวน 208,177.3 ล้านบาท  

 

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับหลักการ 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
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และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งต้องการให้มีการกระจายอ านาจเพ่ิมขึ้น และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ รวมทั้งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณา
น าเงินนอกงบประมาณ หรือเงินสะสมมาใช้สมทบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือด าเนินโครงการลงทุน  
ในท้องถิ่นมากข้ึน จึงเห็นสมควรจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสัดส่วนร้อยละ 29.58 ของ 
รายได้สุทธิของรัฐบาล (ไม่รวมเงินกู้ ) เป็นจ านวน 709,866.98 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 73,261.08 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.35 โดยจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 299 ,586.98 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 
15,988.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.07 

ทั้งนี้ รัฐบาลจะบริหารจัดการงบประมาณโดยค านึงถึงความจ าเป็น และอยู่บนพ้ืนฐาน 
ความต้องการของประชาชน ภายใต้การกระจายงบประมาณอย่างเป็นธรรม คุ้มค่า รวมถึงให้ความส าคัญกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และจะให้เป็นไปตามแผนงบประมาณ 
ด้านการคลัง โดยให้มีการตรวจสอบคัดกรองจัดท าแผนงานงบประมาณให้เป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใส 

 

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้น าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร  อภิปรายให้ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ ในประเด็นดังต่อไปนี้ ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อพ่ีน้องประชาชนเพ่ือแก้ไขวิกฤตของประเทศ และท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
การตั้งงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณต้องครอบคลุมการแก้ไขปัญหาวิกฤต มีการบริหารจัดการ  
และกระจายทรัพยากรที่มีให้ทั่วถึง เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน การจัดสรรงบประมาณของ
รัฐบาล ไม่เป็นไปตามที่ตนคาดหวังไว้ ขณะนี้ประชาชนมีความล าบากจากวิกฤตโควิด-19 มีการแพร่ระบาดของ 
โควิด-19 แต่ไม่เห็นมีแนวทางหรือก าหนดยุทธศาสตร์การดูแลสถานการณ์ โควิด–19 แต่อย่างใด มีการเขียน
แผนงานที่ขาดเอกภาพและความถูกต้อง ประชาชนเดือดร้อนเป็นอย่างมาก แต่รัฐบาลกลับจัดสรรงบประมาณ
เหมือนภาวะปกติ อาทิ งบประมาณของกระทรวงกลาโหมมากกว่ากระทรวงสาธาณสุข ทั้งที่กระทรวงสาธารณสุข
จ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมากกับการบริหารจัดการภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
แต่นายกรัฐมนตรีกลับไม่ฟังเสียงความเดือดร้อนของประชาชน ไม่จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ของประเทศ มีการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์ปัญหาวิกฤตของประเทศ ไม่มีการประเมินสถานการณ์  
แบบองค์รวม ท าให้ประชาชนและธุรกิจ SMEs เดือดร้อน ที่ผ่านมารัฐบาลแก้ไขปัญหาอย่างเชื่องช้า จนท าให้เกิด
การแพร่ระบาดโควิด-19 หลายระลอก รัฐบาลไม่มีความพร้อมทั้งการจัดสรรวัคซีน และการบริหารจัดการ
สถานการณ์ ไม่มีการวางแผน ไม่มีการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนไม่ได้รับวัคซีนทันเวลา มีปัญหาเรื่องขาดแคลน
วัคซีน และประชาชนไม่สามารถเลือกวัคซีนได้ตามความต้องการ ความผิดพลาดในการบริหารสถานการณ์วัคซีน
ท าให้ประเทศไทยประสบภาวะขาดแคลนวัคซีน อีกทั้งยังมีการกระจายวัคซีนอย่างไม่เหมาะสม ไม่เป็นธรรม  
เนื่องจากมีวัคซีนจ านวนจ ากัด และไม่มีการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้น จนท าให้ประชาชน 
เกิดความหวาดกลัว สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่มีศักยภาพในการบริหารงาน และไม่มีการวางแผนการบริหาร 
ที่ชัดเจน นี่คือสิ่งที่รัฐบาลบริหารจัดการภาวะวิกฤตวัคซีนอย่างไม่มีประสิทธิภาพ  
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นอกจากนี้ มีการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในภาวะที่ประเทศก าลังเผชิญปัญหาวิกฤตโควิด-19  
ท าให้คนตกงาน ธุรกิจต้องปิดตัวหลายธุรกิจ มีการกู้เงินมาเยียวยา แต่กลับไม่ถึงกลุ่มเป้าหมาย SMEs ไม่สามารถ 
เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ กลุ่มแรงงานไม่ได้รับเงินเยียวยา แต่กลับเอาเงินไปเยียวยากลุ่มคนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อน 
รัฐบาลบริหารจัดการล้มเหลวจนท าให้เศรษฐกิจของประเทศเสียหาย มีภาวการณ์ตกงานและว่างงานเพ่ิมขึ้น  
การจัดสรรงบประมาณโดยไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไม่ตรงกับเป้าหมาย 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม มีการกู้เงินบ่อยจนเกิดกับดักทางเศรษฐกิจ และจากการบริหารจัดการของ
รัฐบาลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ไม่มีแนวทางและแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน จึงไม่สามารถเห็นชอบงบประมาณ
ฉบับนี้ได้  
 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงว่า ได้มีการจัดสรรงบประมาณ 

ในการบริหารจัดการโควิด–19 ไว้แล้ว ในกลุ่มงบประมาณรายกระทรวงต่าง ๆ การบริหารจัดการวัคซีน  

มีการเตรียมการ แผนหลัก แผนรอง และแผนฉุกเฉิน เป็นไปตามที่ก าหนด ทั้งการจัดหาวัคซีนโดยภาครัฐ  

และวัคซีนทางเลือก อย่างไรก็ตามการน าเข้าวัคซีนจ าเป็นต้องผ่านการด าเนินแบบรัฐต่อรัฐเท่านั้น โดยต้อง 

ผ่านการรับรองขององค์การอาหารและยา และเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย ในการนี้ขอยืนยันว่าในเดือน

มิถุนายนจะมีวัคซีนอย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ส าหรับงบประมาณของกระทรวงกลาโหมนั้น  

เป็นการด าเนินการงบประมาณเกี่ยวกับบุคลากร การปฏิบัติภารกิจประจ า และงบพัฒนากองทัพ อีกท้ังในรอบ  

2 ปีที่ผ่านมา มีการปรับลดงบประมาณกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี ไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณมากกว่า

กระทรวงสาธารณสุขแต่อย่างใด เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีงบประมาณของหน่วยงานแล้ว ยังมีงบประมาณ

ของกองทุนภายใต้สังกัดกระทรวงอีก 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนการแพทย์

ฉุกเฉิน และกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จ านวน 141,741 ล้านบาท เมื่อรวมกับงบประมาณของกระทรวง 

153,940.47 ล้านบาท รวมเป็นจ านวน 295,681 ล้านบาท ลดลงจากงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพียงแค่ 5,930  

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.7 เท่านั้น ทั้งนี้ขอยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณมีความโปร่งใส ทั่วถึง และเป็นธรรม 

โดยผ่านการศึกษากลั่นกรองมาแล้วอย่างรอบคอบ และฟังเสียงประชาชน อีกท้ังขอย้ าว่าไม่มีการทุจริตเกิดขึ้น 

ในรัฐบาลนี้อย่างแน่นอน 

สมาชิกฯ อภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 ในประเด็นอาทิ การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รัฐไม่สามารถจัดเก็บภาษี 
ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์โควิด–19 จึงจ าเป็นต้องจัดงบประมาณแบบขาดดุล มีการปรับลด
งบประมาณลงตามความเหมาะสมและความจ าเป็น เป็นงบประมาณที่สอดคล้องกับสภาวะและสถานการณ์ 
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โควิด-19การจัดท างบประมาณครั้ งนี้  จึ งเป็นไปอย่างเหมาะสมแล้ว อีกทั้ งรัฐบาลยังให้ความส าคัญ 
ในการด าเนินภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติให้ประสบความส าเร็จและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และสนับสนุนให้เกิดการฟ้ืนตัวและขับเคลื่อน  
ทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยการก าหนดนโยบายไว้ในหลายแนวทาง โดยเฉพาะการให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
สวัสดิการที่จ าเป็นต่อกลุ่มเปราะบางในสังคม เพ่ือให้กลุ่มเปราะบางมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตและลด 
ความเสี่ยงจากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และนโยบายการให้ความส าคัญศักยภาพ
ทางการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลดความเหลื่อมล้ าทางการคลังของท้องถิ่นและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในด้านต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักการของพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 นอกจากนี้ยังมีการด าเนินการต่อเนื่อง 
ในการพัฒนาระบบขนส่งอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอต่อ 
การความต้องการของประชาชนทั้งปัจจุบันและอนาคต  

นอกจากนี้ สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อสังเกต ในประเด็นว่า รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้กับ
กระทรวง หรือหน่วยงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความพร้อมของประเทศในหลาย ๆ ด้าน อาทิ 
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ความเท่าเทียมทางเพศ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 
ตลอดจนลดความเหลื่อมล้ าในสังคม และร่วมมือร่วมใจกันเพ่ือฝ่าฝันวิกฤตประเทศ โดยร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณฯ ถือเป็นความหวังของประชาชนในการแก้ปัญหาโควิด-19 และปัญหาเศรษฐกิจ แม้ทั้งสองปัญหานี้ 
จะมิใช่ความผิดของรัฐบาลโดยตรง แต่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะในวันที่ 
ภาคเศรษฐกิจก าลังประสบภาวะวิกฤต สิ่งที่จะช่วยผู้ประกอบการได้เร็วที่สุด คือการอัดฉีดเงินเข้าไปใน 
ภาคเศรษฐกิจทั้งสองส่วน ประกอบด้วย 1. เศรษฐกิจจริง ในภาคการผลิตและการบริการ 2. เศรษฐกิจฐานราก  
อย่างไรก็ตามนโยบายในปัจจุบันยังไม่ตอบโจทย์ทั้งสองส่วน อีกทั้งในเชิงปริมาณ การจัดสรรงบประมาณ 
ตามยุทธศาสตร์ทั้ง 15 แผน มีเพียง 3 แผน ที่มีการอัดเงินลงไปในเศรษฐกิจจริง คือ 1. เกษตรสร้างมูลค่า  
2. เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว และ 3. พัฒนา SMEs คิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 53,198 ล้านบาท ค านวณ 
เป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 1.72 ของงบประมาณทั้งหมด ขณะที่ในประเทศไทยมีจ านวน SMEs ทั้งหมดประมาณ  
3 ล้านกว่าราย มีอัตราการจ้างงานประมาณ 12 ล้านคน ซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจในประเทศ 
ที่ก าลังบาดเจ็บสาหัส แต่แผนงานและงบประมาณนั้น เหมือนการเอายาแดงไปทาบนแผลเพ่ือปฐมพยาบาล  
ท าให้มองไม่ออกว่าจะช่วยให้รอดชีวิตได้อย่างไร จึงขอให้มีการปรับงบประมาณส่วนดังกล่าวในชั้นกรรมาธิการด้วย 
นอกจากนี้ แม้ว่าอัตรา GDP จะเติบโตเพ่ิมข้ึนทุกปีตั้งแต่ปี 2554 แต่ประชาชนกลับมีจ านวนเม็ดเงินในกระเป๋า
ลดลง และมีอัตราหนี้ครัวเรือนสูงสุดในรอบ 10 ปี ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับมาจากสถาบันทางการเงินเท่านั้น  
และยังไม่รวมหนี้นอกระบบอีกจ านวนมหาศาล ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นจากการที่รัฐบาลขับเคลื่อน GDP  
ผ่านการลงทุนของภาครัฐ สวนทางกลับอัตราการบริโภคของประชาชนที่น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด รัฐบาล 
ควรทบทวนมาตรการการใช้งบประมาณปกติให้ถึงมือประชาชนอย่างทั่วถึง  
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  สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อเสนอแนะในประเด็น อาทิ จัดสรรงบประมาณไม่ตอบโจทย์ปัญหาของ
ประเทศ ไม่ตรงกับความเดือดร้อนของประชาชน ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมือง และไม่ตรงกับ
นโยบายหลักของประเทศ งบประมาณที่ควรปรับลดไม่ลด แต่งบประมาณที่ควรเพ่ิมกลับไม่เพ่ิม ในขณะที่
งบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขควรได้รับเพ่ิมขึ้น เพราะเป็นหน่วยงานส าคัญในการแก้ไขปัญหาโรคโควิด–19 
แต่กลับถูกปรับลดลงมากถึง 4,300 ล้านบาท ถือเป็นการลดงบประมาณครั้งแรกในรอบ 12 ปี ส่วนงบประมาณ
ส าหรับการจัดหาวัคซีนโควิด-19 กลับไม่ได้ถูกจัดสรรในงบประมาณฯ ครั้งนี้ อีกทั้งรัฐบาลยังไม่มีการจัดสรร
งบประมาณส าหรับฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ การช่วยเหลือประชาชนที่ตกงาน และเกษตรกร ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาล 
ใช้งบประมาณจ านวนมากในการบริหารงาน แต่กลับไม่สามารถจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
ประชาชนมีหนี้ เพ่ิมขึ้น แต่รายได้ลงลด สวนทางกับการใช้งบประมาณในภาครัฐและงบประมาณประจ า 
ที่เพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนงบประมาณของกระทรวงกลาโหม ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ในภาวะที่ไม่มีศึกสงคราม 
แต่อย่างใด การแต่งตั้งผู้บริหารในองค์กรรัฐวิสาหกิจ เป็นการตั้งผู้ที่ไม่มีความรู้ความสามารถ จนท าให้รัฐวิสาหกิจ
ขาดทุน อีกทั้งงบประมาณภาคประชาชนกลับไม่ได้รับจัดสรรให้เพียงพอ  

นอกจากนี้ รัฐบาลยังจัดสรรงบประมาณไม่ตรงกับความต้องการของประเทศ ไม่มีการจัดสรร
งบประมาณด้านยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูประเทศจากโควิด-19 จัดสรรงบประมาณเหมือนว่าประเทศ
ไม่อยู่ในภาวะวิกฤต ท าให้ไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตและฟ้ืนตัวขึ้น แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลไร้ประสิทธิภาพ
ในการใช้งบประมาณ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของประเทศได้ นอกจากนี้ รัฐบาลยังประเมินสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ผิดพลาด รัฐขาดความรับผิดชอบ ไม่บังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระท าความผิด 
จนเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาด ท าให้สถานการณ์รุนแรงบานปลาย ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
เสียหาย ประชาชนเดือดร้อน จึงควรมีการน าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กลับไปแก้ไขใหม่ โดยการปรับโครงสร้าง
งบประมาณเพ่ือให้เป็นงบประมาณส าหรับการป้องกัน รักษา เยียวยาฟ้ืนฟูประชาชนและประเทศชาติ  
ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 และไม่ควรให้บางหน่วยมีบัญชีเงินนอกงบประมาณ หากไม่ปรับปรุงประชาชน
จะไม่ได้รับประโยชน์ และจะยิ่งสร้างความเหลื่อมล้ าในสังคม ส่วนการน าเข้าวัคซีนล่าช้าท าให้เกิดวิกฤต 
การแพร่ระบาดโรคโควิด–19 จนท าให้ต้องใช้เงินงบประมาณจ านวนมากเป็นค่ารักษาพยาบาลประชาชน 
ที่ติดเชื้อเป็นจ านวนมาก และไม่มีการจัดสรรงบประมาณเยียวยาชดเชยหากได้รับผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน 

อีกทั้ งยังมีการน างบประมาณไปใช้ ในมาตรการที่ ไม่จ าเป็น อาทิ  โครงการเรารักกัน  
เราชนะ เป็นการแก้ปัญหาอย่างไม่ตรงจุด ไม่เหมาะสม และไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ประชาชนต้องตกงาน 
ต้องย้ายจากประกันสังคมมาใช้บัตรทอง แต่งบประมาณประมาณบัตรทองกลับลดลง นอกจากนี้ผลกระทบ 
ที่ เกิดขึ้นยั งท าให้ เด็กมี โอกาสหลุดออกจากระบบการศึกษา แต่งบประมาณอุดหนุนด้านการศึกษา  
และการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางการศึกษากลับลดลง สะท้อนให้เห็นว่าส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ
ไม่ตอบโจทย์ปัญหาที่แท้จริงของประชาชนและประเทศ  ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ไม่ประเมินผลส าเร็จของ 
การใช้งบประมาณ และกรมบัญชีกลางเบิกจ่ายเงินล่าช้า ยุ่งยาก การจัดซื้อจัดจ้างเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติ
ราชการ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีจะต้องสร้างนวัตกรรมให้ระบบราชการเพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ได้  
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ระบบการจัดท างบประมาณต้องไม่รวมศูนย์ที่ส านักงบประมาณ แต่ควรกระจายให้ท้องถิ่นได้มีโอกาสจัดท า
งบประมาณ และต้องจัดท างบประมาณให้สอดคล้องและตอบโจทย์กับสถานการณ์  

ส าหรับการจัดสรรงบประมาณส่วนท้องถิ่น มีบางโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นความเดือดร้อนประชาชน กลับถูกตัดออกจากงบประมาณ โดยให้เหตุผลว่าเป็นไปตามนโยบาย
ของคณะกรรมการกระจายอ านาจ นอกจากนี้ การจัดสรรงบประมาณประมาณในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา ไม่ได้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการเปิดประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งมีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในปี 2564 มีการจัดสรรงบประมาณ
เป็นจ านวน 4,800 ล้านบาท แต่ปี 2565 กลับถูกตัดเหลือเพียง 2,800 ล้านบาท เป็นการสะท้อนให้เห็นถึง 
การจัดสรรงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับนโยบาย ขณะที่กระทรวงสาธารณสุขมีการตัดงบประมาณประมาณกว่า 
4,000 ล้านบาท อีกท้ังค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) จ านวน 6,000 ล้านบาท ส านัก
งบประมาณยังโอนมาให้ไม่ครบ อีกทั้งยังมีการตัดงบประมาณของกรมควบคุมโรค 500 ล้านบาท เช่นเดียวกับ 
งบประมาณส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่มีการจัดสรรงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อ 
ความต้องการ ถือเป็นความเจ็บปวดของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสวนทางกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี  
ในการเร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วประเทศ ขณะที่การดูแลบุคลากรทางการแพทย์และอสม. โดยเฉพาะ 
เบี้ยเสี่ยงภัยยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้วกว่าหนึ่งปี สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการจัดสรรที่ไม่
สอดคล้องกับสถานการณ์  

นอกจากนี้การจัดท างบประมาณแบบขาดดุลอย่างต่อเนื่อง จะก่อให้เกิดหนี้สาธารณะเพ่ิมมากขึ้น 
เกิดภาระผูกพันด้านหนี้สิน และภาระการเงินการคลังของประเทศ ท าลายวินัยทางการเงินการคลัง อีกทั้งที่ผ่านมา
มีการกู้เงินมาโดยตลอด ท าให้ประชาชนเกิดความไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะใช้หนี้เหล่านี้ได้อย่างไร ดังนั้น จึงไม่อาจ 
ให้การสนับสนุนการบริหารงบประมาณของรัฐบาลได้ และไม่อาจจะลงคะแนนรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ 
ฉบับนี้ได ้

 

  พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจงเกี่ยวกับ
งบประมาณกระทรวงกลาโหมว่า ทุกหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมช่วยสนันสนุนภารกิจด้านสาธาณสุข  
ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามจ านวน 28 แห่ง ใน 21 จังหวัด จ านวน 4,154 เตียง การจัดตั้งสถานที่กักกัน 
โรคแห่งรัฐ (State Quarantine) จัดยานพาหนะสนับสนุนการรับ-ส่งผู้ป่วย การดูแลเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
สนับสนุนเตียง ที่นอน และเครื่องนอนโรงพยาบาลสนาม และโครงการต่าง ๆ ส าหรับช่วยเหลือประชาชน  
เมื่อเกิดวิกฤตโควิด–19 กระทรวงได้ส่งคืนงบประมาณเพ่ือน าไปช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาผลกระทบ 
ทีเ่กิดข้ึน ส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2565 นั้น ได้รับการจัดสรรลดลงจ านวน 11,249 ล้านบาท 
แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรปฏิบัติภารกิจของหน่วย ร้อยละ 74 การพัฒนากองทัพ ร้อยละ 17 ด้านก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารสถานที่ ร้อยละ 9 ภาพรวมของงบประมาณของทุกหน่วยงานลดลงทั้งหมด แต่ยังจ าเป็นต้องมี
การส ารองด้านก าลังพลและยุทโธปกรณ์ เพ่ือรองรับสถานการณ์ด้านความมั่นคง และปกป้องผลประโยชน์ของ 
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ชาติตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งงบประมาณด้านการจัดหายุทโธปกรณ์นั้นก าหนดไว้ไม่เกิน 1 ใน 3  
โดยจัดหาเท่าที่มีความจ าเป็นเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพให้มีความพร้อมมากที่สุดและมีความต่อเนื่อง 
หรือยุทโธปกรณ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ส่วนยุทธโธปกรณ์ที่มีอยู่แล้วจะใช้การซ่อมบ ารุงปรับปรุงเพ่ือยืดอายุ 
การใช้งานและลดงบประมาณในการจัดหาใหม่ พร้อมทั้งพยายามผลิตยุทโธปกรณ์ใช้เอง เพ่ือลดการจัดซื้อ 
จากภายนอก ทั้งนีข้อยืนยันว่ากองทัพใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์มากที่สุด 
 

 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  
ตอบชี้แจง ประเด็นต้นทุนพลังงาน โดยเฉพาะเรื่องน้ ามันว่า ต้นทุนของพลังงานหรือน้ ามัน มีส่วนของเนื้อน้ ามัน 
ภาษี  กองทุน และค่าการตลาด ส าหรับต้นทุนเนื้อน้ ามัน และโรงกลั่นนั้น มีการดูเรื่องของต้นทุนที่แท้จริง  
และมีผู้ช านาญการตรวจสอบราคาที่แท้จริงอยู่ตลอดเวลา ส่วนค่าการตลาดเป็นค่าที่ดูจากต้นทุนของ
ผู้ประกอบการ ที่ต้องอยู่ในราคาที่ผู้ประกอบการอยู่ได้ ค่าการตลาดที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่ราคา 2 บาทต่อลิตร 
บวกลบประมาณ 40 สตางค์ มีกระบวนการด าเนินการควบคุมดูแลให้ได้ต้นทุนพลังงานที่มีคุณภาพ 
ด้านการให้บริการที่ เป็นสากล และราคาเป็นธรรมต่อผู้บริโภค ส าหรับผู้ประกอบการที่มีก าไรจาก  
ผลประกอบการนั้น อาจมาจากส่วนของ non-oil และการค้าปลีกซึ่งเป็นการหารายได้เสริมของผู้ประกอบการ 
ก าไรของผู้ประกอบการ รัฐบาลมีมาตรการขอให้รัฐวิสาหกิจ โดยเฉพาะการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง ลดค่าไฟฟ้าให้แก่
ประชาชนช่วงโควิด–19  ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน ประเด็นอัตราส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ 
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีการติดตามต้นทุนและความเสี่ยงในการตลาดอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม 
ในช่วงโควิด–19 ธนาคารแห่งประเทศไทยขอความร่วมมือธนาคารพาณิชย์ช่วยเหลือดูแลลูกหนี้ ในการเลื่อน
ดอกและต้นในการช าระหนี้ของลูกหนี้ ก าหนดให้มีการรักษาเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์ให้มั่นคงเพ่ือเป็น
ความมั่นใจของเสถียรภาพของระบบการเงิน บังคับงดจ่ายและควบคุมการจ่ายหน่วยอนุพันธ์ เพ่ือให้แต่ละ
ธนาคารมีกองทุนที่สูงเพียงพอ ค านวณอัตราดอกเบี้ยผิดนัดให้สูงสุดร้อยละ 3 และคิดอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม
ให้กับลูกหนี้มากขึ้น นี้คือการช่วยเหลือของธนาคารพาณิชย์ช่วงวิกฤตโควิด – 19 ส่วนเรื่องของผู้ประกอบการ 
SMEs เปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ Soft Loan มากขึ้น พยายามช่วยเหลือ SMEs ให้มีสภาพคล่องมากขึ้น 
โดยความร่วมมือกับภาคเอกชน 
 

 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจง ประเด็น 
การจัดท างบประมาณ การประมาณการรายได้และการประมาณการเศรษฐกิจ สถานการณ์วิกฤตโควิด-19 
ส่งผลกระทบในวงกว้างทั่วโลก ทั้งในธุรกิจขนาดใหญ่ SMEs Micro SME และการจ้างงาน อันเนื่องมาจาก
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยรัฐบาลทั่วโลกได้ด าเนินนโยบายควบคุมการแพร่ระบาด 
และการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน ในขณะเดียวกันก็พยายามรักษาเศรษฐกิจไม่ให้ได้รับผลกระทบมากนัก 
องค์กรระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลก หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้ให้แนวทางการด าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจ โดยการผ่อนคลายนโยบายทางด้านการคลัง และออกมาตรการช่วยเหลือและเยียวยา 
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ผลกระทบจากโควิด-19 อย่างไรก็ตาม เมื่อเศรษฐกิจของประเทศชะลอตัว ย่อมส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ 
ในขณะที่รายจ่ายมีจ านวนมาก ท าให้เกิดภาวะขาดดุลงบประมาณและมีหนี้สาธารณะเพ่ิมขึ้น ส าหรับประเทศ
ไทยได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันต่อเนื่องมาเป็นเวลา 2 ปี แม้ว่าในปี 2563 เศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตัวจากนโยบาย
ด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาล แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ในระยะที่ 2 และ 3 ท าให้ส่งผลกระทบต่อ
การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งคาดว่าปี 2565 ตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจจะดีขึ้นจาก 
ในปี 2563 - 2564 แต่ต้องขึ้นอยู่กับการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ และเปิด 
การท่องเที่ยวให้เร็วที่สุด ส าหรับในช่วงปี 2563 - 2564 มีมาตรการเยียวยาและช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพ
ให้กับประชาชนในระดับฐานราก โดยรัฐบาลมีแหล่งรายได้ 4 แหล่ง คือ 1. การจัดเก็บภาษี 2. รายได้น าส่ง
ภาครัฐของรัฐวิสาหกิจ 3. รายได้จากส่วนราชการ โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และ 4. เงินกู้  
ซึ่งเป็นเครื่องมือทางการเงินที่จะมาปิดช่องการท างบประมาณที่ขาดดุล และสามารถสนองตอบความต้องการ
งบประมาณของประเทศ ทั้งนี้ ได้มีการปรับสั ดส่วนทางนโยบายของการเงินการคลัง เพ่ือจัดสรรเงิน 
จากงบประมาณแผ่นดินในการแก้ปัญหาฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมีการปรับ
กลับมาในรูปแบบเดิมเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ส าหรับประเด็นการคาดการณ์รายได้ของปี 2564 จ านวน 
2,677,000 ล้านบาท ในรอบ 7 เดือน มีการจัดเก็บรายได้น้อยกว่าประมาณการ 128,000 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 9.5 อย่างไรก็ตามยังต้องรอดูผลการจัดเก็บในรอบ 5 เดือน ที่เหลือของปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 อีกครั้ง ซึ่งในมาตรการขยายก าหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและช าระภาษี เงินได้บุคคล
ธรรมดาและนิติบุคคล ยังอยู่ในกรอบเวลาของเดือนกันยายน 2564 นอกจากนี้ จากการติดตามตัวเลขจัดเก็บ
ภาษีมูลค่าเพ่ืมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 – เดือนเมษายน 2564 มีจ านวนเพ่ิมขึ้นทุกเดือน เป็นการแสดงให้เห็น
ถึงการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนที่เพ่ิมขึ้น โดยคาดการณ์ไว้ว่า 5 เดือนที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
การจัดเก็บรายได้จริงจะต่ ากว่าประมาณการไม่มากนัก ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการขาดดุลงบประมาณ ปี 2564  
ส่วนปี 2565 คาดการณ์ไว้ที่ 2,400,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการท าธุรกิจในปี 2564 และสัญญา 
การท าธุรกรรมทางเศรษฐกิจส่งผลดีในเรื่องการส่งออก โดยมีการปรับตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 รวมทั้งการลงทุน
ของภาครัฐซึ่งมีการเพ่ิมขึ้นในไตรมาศที่หนึ่งของปี 2564 ส าหรับการกู้เงินภายใต้พระราชบัญญัติบริหาร 
หนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ส าหรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ยังคงยึดหลักภายใต้ความพร้อม 
ของโครงการ และมีการทบทวนแผนบริหารหนี้สาธารณะ โครงการที่อยู่ในระหว่างด าเนินการก็ต้องเร่งรัด  
ส่วนโครงการที่จะยื่นเข้ามาใหม่นั้น ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาให้เรียบร้อยก่อนจะเข้ามาบรรจุในแผน  
โดยในปัจจุบันหนี้สาธารณะ ณ เดือนเมษายน คิดเป็นร้อยละ 54.91 คาดว่าในเดือนกันยายน ซึ่งมีการรวม 
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 500,000 ล้านบาท จะคิดเป็นร้อยละ 58 ซึ่งยังอยู่ 
ในเพดานหนี้สาธารณะ ทีก่ าหนดโดยคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐ 
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นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
ตอบชี้แจง ประเด็นข้อเสนอแนะที่ได้รับจะน าไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น รัฐบาลจัดสรรงบประมาณอย่างสมดุล
ที่สุดในทุกมิติ แต่มีข้อจ ากัดคือวิกฤตด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น แต่ก็จัดสรรตามความเป็นจริง และตั้งใจช่วยคนจน 
คนยากล าบาก คนด้อยโอกาส โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ส าหรับวัคซีนนั้น พยายามให้ทุกคนได้รับโดยเร็ว  
แต่การจัดหาวัคซีนนั้น เนื่องจากประเทศผู้ขายมีเพียง 6 ประเทศ และบางประเทศไม่ยอมจ าหน่ายให้ 
ประเทศใดเลย อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้รับความร่วมมือจากประเทศพันธมิตร และใช้วัคซีนที่ได้รับให้เกิด
ประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือให้ประชาชนชาวไทยได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง และในปีนี้ประเทศไทยจะมีวัคซีนที่ผลิต
ได้เอง ด้านงบประมาณส าหรับเด็กแรกเกิดนั้น วันนี้งบประมาณส าหรับพัฒนาเด็กแรกเกิดที่รัฐบาลท านั้น  
เป็นการพัฒนาทุกช่วงวัย ไม่ใช่ดูแลแค่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี เท่านั้น แต่มีเงินสงเคราะห์ให้กับเด็กยากจน 
เงินสงเคราะห์ครอบครัวอุปถัมภ์ ตลอดจนเด็กอายุครบ 18 ปี นอกจากนี้ ยังมีกองทุนคุ้มครองเด็ก ให้เด็กเรียน
ฟรี 12 ปี ส่วนในระดับอุดมศึกษารัฐสนับสนุนร้อยละ 65 เด็กจ่ายเองร้อยละ 35 เพ่ือพัฒนาคุณภาพประชากร
ของประเทศ รวมถึงการมีกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือ
เด็กให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอยืนยันว่ากระทรวงดูแลและพัฒนาเด็กทุกช่วงวัย เด็กด้อย
โอกาส และพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามนโยบายของรัฐบาลตั้งแต่แรกเกิดจนถึงสูงวัยอย่างครอบคลุมทุกมิติ 
นอกจากนี้ยังสร้างวินัยการออมให้กับผู้สูงวัย ทุกอย่างต้องมีความสมดุล มีความพอดีในทุกมิติ เพ่ือให้ประเทศ
เดินหน้าได้ รัฐบาลจะไม่ทิ้งคนจน และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเป็นอันขาด 

เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้สั่งพักการประชุม และนัดประชุม
ต่อในเวลา 09.00 นาฬกิา   
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