
        
             การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีท่ี 3 ครั้งที ่8 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  
 
 

   วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่  25 ปีที่  3 ครั้งที่  8 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ ง ) โดยมี  นายสุชาติ   ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าทีป่ระธานการประชุม  
    ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

(1) กระทู้ถาม 
     1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

     1.1.1 กระทู้ถาม โดย นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถ 
มาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน       

  1.1.2 กระทู้ถาม โดย นายระวี  มาศฉมาดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชี
รายช่ือ พรรคพลังธรรมใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

   เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถ 
มาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน      

   1.1.3 กระทู้ถาม โดย นางสาวสกุณา  สาระนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถ 
มาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน    

   ก่อนเข้าสู่ ระเบียบวาระการประชุมถัดไป ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า 
ผู้ตอบกระทู้ถามขอสลับล าดับการถามตอบกระทู้ถามทั่วไปที่ 1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมอุตสาหกรรม
เนื้อหาสร้างสรรค์ (Creative Content Industry) โดย นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ไปพิจารณาเป็นล าดับสุดท้าย  
ซ่ึงผู้ตั้งกระทู้ถาม ไม่ขัดข้อง 
       1.2 กระทู้ถามท่ัวไป 
   1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้นักเรียนได้รับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดย นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย 
เป็นผู้ตั้งกระทูถ้าม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
          เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถ
มาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป 
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1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง การบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานคร โดย  
นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้ง 
กระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 
    เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถ 
มาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป 
    1.2.4 กระทู้ ถาม เรื่อง ปัญหาการจัดการระบบระบายน้ าบริ เวณ ถนน 
กาญจนาภิเษกตัดถนนเพชรเกษม (แยกเดอะมอลล์บางแค) โดย นายณัฐพงษ์  เรืองปัญญาวุฒิ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย 
    เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถ 
มาตอบกระทู้ถามดงักล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป 
    1.2.5 กระทู้ถาม เรื่อง การสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยขะยุง อ าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัด
ศรีสะเกษ โดย นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
    เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถ 
มาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปในคราวถัดไป 
    1.2.6 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตจังหวัด
สงขลา เนื่องจากน้ าประปาไม่ได้คุณภาพและไม่เพียงพอกับความต้องการ โดย ร้อยต ารวจเอก อรุณ  
ส วัสดี   สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรจั งห วัด สงขลา  พรรคพลั งป ระชารัฐ  เป็ นผู้ ตั้ งกระทู้ ถ าม  
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยประชาชนในหลายพ้ืนที่ของจังหวัดสงขลาได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากน้ าประปาไม่ได้คุณภาพ มีกลิ่นเหม็นและมีสีขุ่น ไม่สามารถน ามาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ หากใช้
อาบหรือบริโภคจะท าให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและผิวหนัง มีอาการแพ้และผื่นคัน ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งในขณะนี้ปัญหาดังกล่าวยังไม่ได้รับ
การแก้ไข จึงขอสอบถามถึงวิธีการแก้ไขปัญหาน้ าประปาไม่ได้คุณภาพและไม่เพียงพอกับความต้องการ 
ของประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา และวิธีการแก้ไขปัญหาน้ าประปาไม่ได้คุณภาพและไม่เพียงพอ 
กับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
    นายทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายให้
ตอบกระทู้ถาม โดยชื่นชมสมาชิกที่มีความห่วงใยในเรื่องของน้ าซึ่ งมีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต  
ทั้งภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภค โดยในจังหวัดสงขลามีพ้ืนที่ติดต่อกับอ่าวซึ่งเป็นน้ าเค็มส่วนใหญ่  
ส่วนน้ าใต้ดินก็เป็นปัญหาและอุปสรรคที่จะน ามาใช้ในการอุปโภคบริโภค ส าหรับปัญหาดังกล่าวเกี่ยวโยง 
กับหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในก ากับของกระทรวงมหาดไทย คือ การประปาส่วนภูมิภาค  
การประปาส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ซึ่งการประปาส่วนภูมิภาคได้ท าหนังสือชี้แจงแล้วว่า  คุณภาพของน้ า 
มีมาตรฐาน เนื่องจากมีกระบวนการในการกรองและตรวจสอบคุณภาพตามหลักสากล อย่างไรก็ตาม ยังคง 
มีบางช่วงที่น้ าประปามีรสกร่อยแต่ได้ผ่านกระบวนการด าเนินการเป็นที่เรียบร้อย ส่วนปริมาณการผลิตนั้น  
ขอยืนยันว่าการประปาส่วนภูมิภาคสามารถบริหารจัดการน้ าได้อย่างเพียงพอ โดยพ้ืนที่ที่ เป็นปัญหานั้นอยู่ใน
ความดูแลของการประปาส่วนท้องถิ่น และมีกระบวนการจัดการเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ  
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ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคได้จัดเตรียมแผนการรองรับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา 
การขาดแคลนน้ าขึ้นในอนาคต อาทิ โครงการปรับปรุงขยายการประปา สาขาหาดใหญ่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 
2557 โครงการปรับปรุงขยายการประปา สาขาสะเดา ซึ่งเป็นแผนงานล่วงหน้า ส่วนประเด็นปัญหาน้ า 
มีกลิ่นเหม็นนั้นไม่ได้อยู่ในความดูแลของการประปาส่วนภูมิภาค โดยคาดว่าจะเป็นส่วนที่ดูแลโดยการประปา
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงบประมาณในการบริหารจัดการ ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย 
ได้จัดท ามาตรฐานการจัดท าน้ าสะอาดเพ่ือเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการบริการจัดการ
น้ าสะอาดให้กับประชาชนอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน และมีคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นโดยชุมชน  
โดยการประปาส่วนภูมิภาคจะท าหน้าที่น าน้ าไปตรวจคุณภาพเพ่ือก าหนดงบประมาณในการแก้ปัญหา 
ของท้องถิ่น ประกอบกับการจัดท าแผนงานการพัฒนาแหล่งน้ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะได้ใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ และการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุน
ต่อไป ส าหรับประเด็นการรับโอนโครงการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาอยู่ภายใต้การก ากับของ  
การประปาส่วนภูมิภาคนั้น การประปาส่วนภูมิภาคได้สอบถามไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอุปสรรค
และมีปัญหาในการให้บริการน้ าประปาและไม่มีความพร้อมในการบริหารจัดการ สามารถโอนกิจการมาให้ 
การประปาส่วนภูมิภาคดูแลได้  เพียงแต่ต้องมีการสื่อสารกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
การท าประชาคมกับชาวบ้านในพ้ืนที่ และการประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือสอบถามความคิดเห็นเสียก่อน เนื่องจาก
หลายท้องที่อาจมีงบประมาณที่จ ากัดท าให้ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณไปอุดหนุนและบริหารจัดการกิจการ
เหล่านี้ได ้
    1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมอุตสาหกรรมเนื้อหาสร้างสรรค์ (Creative 
Content Industry) โดย นายเท่าพิภพ  ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร  
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 
    ปัจจุบันหลายประเทศผลักดันอุตสาหกรรมเนื้อหาสร้างสรรค์ (Creative Content 
Industry) ทั้งทางวัฒนธรรม เพลง ภาพยนตร์ ละครและเกมส์ ส่งออกสร้างรายได้มากมายให้ประเทศ  
จึงสอบถามถึงความเข้าใจของรัฐบาลเกี่ยวกับศักยภาพของอุตสาหกรรมนี้  และการสนับสนุนในปัจจุบัน 
และอนาคตอย่างไร รวมทั้งศิลปะและวัฒนธรรมที่รัฐบาลส่งเสริมหรือรักษาต้องเป็นศิลปวัฒนธรรมแบบใด 
    นายอิทธิพล  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับมอบหมาย 
ให้ตอบกระทู้ถามว่า อุตสาหกรรมการใช้ความคิดสร้างสรรค์มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความส าคัญ  
ซึ่งทุกรัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรมประเภทนี้ และมีการบัญญัติให้ทุกวันที่ 4 เมษายน ของทุกปี 
เป็นวันภาพยนตร์แห่งชาติ โดยในปัจจุบันมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์
การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึงนายกรัฐมนตรีได้ให้
ความส าคัญในเรื่องการบูรณาการในแผนพัฒนาที่จะน าไปสู่การสร้างมูลค่าโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์  
และมีหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และส านักงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ซึ่งรวมตัวในนาม Team Thailand  
โดยกระทรวงวัฒนธรรมรับผิดชอบงานเลขานุการคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ซ่ึงเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 และท าหน้าที่ขับเคลื่อนงานด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์
โดยเฉพาะ ซึ่ งที่ ผ่ านมาได้มีการก าหนดให้ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล และการบูรณาการเป็น 
แผนยุทธศาสตร์ภายใน 5 ปี โดยปัจจุบันเป็นการด าเนินการในระยะที่ 3 และตัวเลขในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
 
 
 



4 

 

สูงขึ้นตามล าดับ นอกจากนี้ ศูนย์วัฒนธรรมไทย - อาเซียน ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับศูนย์วัฒนธรรม 
ที่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี เพ่ือส่งผู้ประกอบการไปแลกเปลี่ยนและออกบูธจับคู่เจรจาในเทศกาลภาพยนตร์
ส าคัญระดับโลก อีกทั้งยังมีการสนับสนุนงบประมาณการสร้างภาพยนตร์ที่รณรงค์ในเรื่องความเป็นไทย  
และวัฒนธรรมที่ดีงาม ส าหรับประเด็นเรื่องวัฒนธรรมที่ต้องมีการเรียนรู้ ศึกษาแลกเปลี่ยน และอนุรักษ์เพ่ือให้
คนรุ่นปัจจุบันและในอนาคตเรียนรู้จากอดีตที่ผ่านมานั้น มีพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2553  
เป็นกรอบที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และมีข้อยกเว้นให้กับสื่อที่สร้างสรรค์โดยคนไทยในประเทศไทยซึ่งไม่ท าให้
เกิดข้อขัดแย้ง และก าลังอยู่ในระหว่างแก้ไขข้อกฎหมายเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมประเภทเกมส์และสตรีมมิ่ง 
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เหล่านี้ได้ ตลอดจนมีพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนา 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 เป็นกองทุนส าหรับสนับสนุนสื่อที่มีคุณภาพอีกทางหนึ่ง และเป็น 
กรอบเพียงกว้าง ๆ ในการจัดสรรงบประมาณให้กับผู้ประกอบการและผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
 

    1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ     
        1.3.1 กระทู้ถาม เรื่อง การผันน้ าจากเขื่อนน้ าอูน อ าเภอนิคมน้ าอูน จังหวัด

สกลนคร เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้ าในการท าเกษตรกรรม โดย นางอนุรักษ์  บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้   
นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม       

      1.3.2 กระทู้ถาม เรื่อง การออกเอกสารสิทธิให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 11 
ต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอปากช่อง จั งหวัดนครราชสีมา โดย นายศิรสิทธิ์  เลิศด้วยลาภ สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี 
มอบหมายให้นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม    

      1.3.3 กระทู้ถาม เรื่อง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าผาแดง  
บ้านแม่ป๊อกเหนือ หมู่ที่ 5 ต าบลศรีวิชัย อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน โดย นายรังสรรค์  มณีรัตน์ สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าพูน พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรี 
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

ส าหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้  ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ถาม ตามข้อบังคั บ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๖๘ 

จากนั้น ประธานฯ ขอเลื่อนระเบียบวาระการประชุม (3) รับรองรายงานการประชุม และ (7) 
เรื่องอ่ืน ๆ ขึ้นมาพิจารณา ซ่ึงที่ประชุมไม่ขัดข้อง 

 

(3) รับรองรายงานการประชุม     
     - รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 (สมัยสามัญประจ าปี 

ครั้งที่สอง 
     ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 
     ครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 
 

(7) เรื่องอ่ืน ๆ  
     โดยพิจารณาเฉพาะที่คณะกรรมาธิการที่มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งเป็น

กรรมาธิการก่อน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง คือ  
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     7.5 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เพราะลาออก (นายภานุ  ศรีบุศยกาญจน์) 

     สมาชิกฯ ได้เสนอชื่อกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง คือ นายอิสระ  เสรีวัฒนวุฒิ 
     ที่ประชุมให้การรับรอง 

 

   (2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
        2.1 รับทราบเรื่องวุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชก าหนด จ านวน  
2 ฉบับ 
    (1) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. 2564 
    (2) พระราชก าหนดการให้ความช่วยเหลือและฟ้ืนฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 
        ที่ประชุมรับทราบ 
        2.2 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวกับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบข้อ 105 วรรคสี่) 
        ที่ประชุมรับทราบ 
        2.3 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี 2563  
และรายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2563 
    (1) รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2563 
    (2) รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2563 
        สมาชิกฯ อภิปรายแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ ความส าเร็จที่เกิดขึ้นตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และแผนปฏิรูปประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ามาก เป้าหมาย  
แผนยุทธศาสตร์ไม่สามารถก ากับเป้าหมายแผนงานและโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีได้ สิ่งที่  
ส านักงบประมาณท าเป็นเพียงการจัดท างบประมาณตามประเด็นโดยไม่ได้จัดท าตามเป้าหมายอย่างมีเหตุมีผล 
เช่น ความเหลื่อมล้ าของประเทศสูงขึ้นตลอดเวลา สวนทางกับเป้าหมายการปฏิรูปประเทศ เป็นต้น เนื่องจาก
ขาดการวิเคราะห์ปัญหาจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ภายใต้กรอบ แนวคิด และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติ  
ส่วนราชการไม่ได้น าปัญหาที่แท้จริงของประชาชนมาเป็นโจทย์ในการของบประมาณ ประกอบกับส านัก
งบประมาณเห็นชอบโครงการและแผนงานตามกรอบที่คณะรัฐมนตรีมีมติจึงไม่ได้ตอบทั้งปัญหาของประชาชน
และแผนการปฏิรูปประเทศ และการน าแผนงานโครงการที่ได้ผ่านการอนุมัติมาจัดท าโครงการของยุทธศาสตร์
ชาติและแผนปฏิรูปประเทศแต่ไม่ได้อ้างอิงจากชีวิตของพ่ีน้องประชาชน ส าหรับการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ชาติพบว่า ตัวชี้วัดของแผนงานและโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่ได้ตอบสนองต่อ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ดังนั้น ภาพรวมทั้งหมดจึงไม่สามารถประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ได้ 
อย่างแน่นอน นอกจากนี้ สมาชิกฯ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการน าเสนอรายงานเรื่องการกระจายอ านาจการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่ชัดเจนและค่อนข้างมีปัญหาเนื่องจากเป็นการรายงานในภาพกว้าง โดยไม่มีการระบุทิศทาง 
การด าเนินงานที่ชัดเจนว่าจะเป็นไปในทิศทางใด และไม่มีการก าหนดเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม ส าหรับ
ประเด็นเรื่องทรัพยากรน้ ายังไม่เห็นแผนการด าเนินการเรื่องการใช้ทรัพยากรน้ าบาดาล ซึ่งมีสัดส่วนการใช้  
น้ าบาดาลในการอุปโภคบริโภคภายในประเทศสูงมาก ส่วนประเด็นการปฏิรูปด้านการปฏิรูปกฎหมาย  
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หรือกระบวนการยุติธรรมนั้น มีความเหลื่อมล้ าแม้กระทั่งการคัดเลือกผู้พิพากษาหรืออัยการ แสดงให้เห็นว่า
การเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมไม่ได้เริ่มต้นที่กฎหมายหรือศาล อีกทั้ง สมาชิกฯ ได้เสนอให้ปฏิรูปวิธีการ
รายงานของหน่วยงาน เนื่องจากงบประมาณไม่ตรงกับยุทธศาสตร์ ตลอดจนปรับโครงสร้างภายในประเทศ 
ให้มีความพร้อมต่อการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และขอให้แนบข้อสังเกตของสมาชิกพร้อมกับค าชี้แจง  
มาด้วยทุกครั้ง เนื่องจากสภาได้ท าการสอบถามทุกครั้งที่มีการน าเสนอรายงานแต่ไม่ปรากฏการชี้แจงหรือ  
ผลการด าเนินงานเป็นลายลักษณ์ อักษรเลย ท าให้เสียเวลาต้องมาตั้งค าถามและข้อสั งเกตทุกครั้งที่มี 
การน าเสนอรายงาน  
        ผู้แทนส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ชี้แจงว่า ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระยะต่อไป ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ จะร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ น าแผนแม่บทและโครงการ
ส าคัญต่าง ๆ ไปด าเนินการ และให้เป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 ที่ก าหนด  
ให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติต้องด าเนินการโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์  และตั้งอยู่บน 
ความสอดคล้องกับสถานการณ์ตามที่สมาชิกฯ ได้ให้ความคิดเห็นไว้ รวมทั้งจะเน้นย้ าถึงความส าคัญ 
ของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดท าโครงการต่าง ๆ ซึ่งสมาชิกฯ สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการผ่านทางเว็บไซต์ ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ 
ที่ www.nscr.nesdb.go.th ทั้งนี้ ขอขอบคุณสมาชิกฯ ที่ได้ให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ 
โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทุกคณะ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ และส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ จะน าไปปรับปรุงและรายงานให้สมาชิกฯ ทราบต่อไป 
       ที่ประชุมรับทราบ 
   

   จากนั้น สมาชิกฯ ได้ขอเสนอญัตติด่วนด้วยวาจา ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
พ.ศ. 2562 ข้อ 54 (1) จ านวน 6 ญัตติ ได้แก่  
   1. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหามาตรการและแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกที่ 3 และจาก 
การบริหารของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) แล้วมีมติ  
ให้รัฐบาลรับไปพิจารณาด าเนินการ โดย นายชลน่าน  ศรีแก้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน  
พรรคเพื่อไทย และคณะ เป็นผู้เสนอ  
   2. ญัตติด่วน เรื่อง การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (โควิด-19)  โดย นายพิธา  ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  
เป็นผู้เสนอ 
   3. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาเยียวยาในสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกใหม่ เพ่ือเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน 
ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ เพ่ือมีมติส่งให้รัฐบาลรับไปด าเนินการต่อ โดย นายสิริพงศ์  อังคสกุลเกียรติ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 
   4. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหามาตรการและแนวทางป้องกันแก้ไข
และเยียวยาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ระลอกที่ 3 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น  
โดย นายจาตุรงค์  เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพ่ือไทย และคณะ เป็นผู้เสนอ 
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   5. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหามาตรการแก้ไขปัญหาจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในระลอกที่ 3 และระลอกต่อ ๆ ไป ทั้งในการป้องกัน เฝ้าระวัง 
และรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือมีมติส่งให้รัฐบาลรับไปด าเนินการต่อไป โดย นายเรวัต   วิศรุตเวช 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้เสนอ 
   6. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาการบริหารจัดการโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ในสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดรุนแรงในประเทศไทย เนื่องจากกังวลว่า 
หากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปจะส่งผลให้ยากที่จะควบคุมให้สถานการณ์สงบลงได้ จึงต้องการให้  
สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายทั่วไปโดยไม่ต้องลงมติเพ่ือให้รัฐบาลรับไปด าเนินการ โดย นายบัญญัติ   เจตนจันทร์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ    
   ที่ประชุมให้การรับรอง 
   สมาชิกฯ ผู้ เสนอญัตติ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต 
ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ รัฐบาลบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) ผิดพลาดและน่าเป็นห่วง โดย ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ประเทศไทยมียอดตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 
235,971 ราย เสียชีวิต 57 ราย ซึ่งเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ 73 ของโลก  
แต่วันนี้ (1 กรกฎาคม 2564) อยู่ในล าดับที่ 72 และเปรียบเทียบการระบาดในแต่ละรอบ โดยรอบแรก 
มีผู้ติดเชื้อ 4,237 ราย รอบสอง มีผู้ติดเชื้อ 24,626 ราย ซึ่งสูง 6 เท่าของรอบแรก และรอบสาม มีผู้ติดเชื้อ 
235,971 ราย ซึ่งสูง 55.6 เท่าของรอบแรก โดยมียอดผู้ติดเชื้อรวม 264,834 ราย มีสถิติฆ่าตัวตาย 90 นาที 
ต่อ 1 คน ซึ่งมากที่สุดในรอบ 20 ปี ในวันนี้สถานการณ์ประเทศไทยแย่กว่าสหรัฐอเมริกา อินเดีย และแย่กว่า
ค่าเฉลี่ยเอเชียถึง 2 เท่า จึงควรยุบศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(ศบค.) และให้กระทรวงสาธารณสุขบริหารจัดการ เนื่องจาก ศบค. มีการรวมศูนย์อ านาจมากเกินไป  
เป็นการบริหารจัดการแบบรัฐซ้อนรัฐ งบซ้อนงบ มีการสื่อสารทีส่ับสน ไมช่ัดเจน ตัดสินใจช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์  
นอกจากนี้ ศบค. ยังเป็นหน่วยงานทางการเมืองท าให้หลักการทางการแพทย์ถูกลดทอนความส าคัญลง  
จึงจ าเป็นต้องให้บุคลากรทางการแพทย์เข้ามาด าเนินการมากยิ่งขึ้น และยังไม่มีการเพ่ิมอัตราก าลังบุคลากร 
ทางการแพทย์แนวหน้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งยังมีกรณีการสั่งปิดแคมป์คนงานแต่มีคนงาน
เดินทางกลับไปหาครอบครัวในต่างจังหวัดท าให้โรคกระจายไปสู่จังหวัดต่าง ๆ ดังนั้น รัฐบาลควรจัดให้ 
มีการตรวจหาเชื้อเพ่ือให้คนงานรู้ตัวเองว่าติดเชื้อหรือไม่ หากไม่พบเชื้อก็ให้สามารถท างานต่อไปได้ แต่หากพบ
เชื้อก็น าส่งไปรักษา รวมทั้งต้องปรับคณะรัฐมนตรี โดยให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศติดต่อ 
กับต่างประเทศเพ่ือจัดหาวัคซีนเข้าประเทศ มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่สามารถหาวิธีตรึงคนในพ้ืนที่
ไม่ใช่กระจายความเสี่ยงจากกรุงเทพฯ ไปต่างจังหวัดมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่ีมีความรู้และเข้าใจ
ในระบบสาธารณสุขอย่างแท้จริง และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มาช่วยเรื่องเยียวยาประชาชนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม โดยต้องน าคนรุ่นใหม่
เข้ามาท างาน ทั้งยังเห็นว่าคณะรัฐมนตรีไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการจนเกิดวิกฤต ทั้งวิกฤตวัคซีน 
และเศรษฐกิจ และเสนอแนะวิธีแก้ปัญหาโดยคัดแยกผู้ป่วยจากชุมชนให้ เร็วที่สุดด้วยการตรวจด้วย 
เครื่องแอนติเจนซึ่งเป็นชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว ในทุก 3 วัน และต้องระดมตรวจทั้งประเทศ ตั้งโรงพยาบาล
แรกรับ มีมาตรการที่ปฏิบัติได้จริง และจัดให้ห้องพยาบาลมีเตียงและอุปกรณ์ที่พร้อมใช้งาน ส่วนการเยียวยา
นั้นต้องเยียวยาถ้วนหน้าเป็นเงินสด ยกเลิกแอปพลิเคชัน ตลอดจนต้องเร่งหาวัคซีนชนิด mRNA 1 - 2 แสนโดส  
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ให้บุคลากรสาธารณสุขด่านหน้า และบริหารจัดการวัคซีนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการจัดหาวัคซีนที่มี
ประสิทธิภาพและทั่วโลกยอมรับ พร้อมกับการฉีดวัคซีนให้เร็วเพ่ือให้ประชาชนปลอดภัยและสามารถกลับมาใช้
ชีวิตตามปกติได้ 
   ทั้ งนี้  สถานการณ์ โรคโควิด -19 ได้ส่ งผลกระทบต่อประชาชนในหลากหลายอาชีพ  
และมีหลายอาชีพที่ยังไม่ได้รับการเยียวยา อาทิ โรงเรียนกวดวิชา กลุ่มธุรกิจรถเช่า สถานที่ออกก าลังกาย  
ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ช่างภาพ และนักกีฬาฯ โดยการให้เงินอุดหนุนของรัฐบาลที่ผ่านมา ในบางสิทธิมีผู้เดือดร้อน 
ที่ยังไม่ถึงกับต้องได้รับการเยียวยาแต่ได้รับการเยียวยา ในขณะที่ผู้ที่เดือดร้อนที่ต้องได้รับการเยียวยากลับไม่ได้
รับการเยียวยา นอกจากนี้ ได้เสนอแนะให้รัฐบาลมีความชัดเจนในเรื่องการสื่อสารกับประชาชน ให้เวลา
ประชาชนในการเตรียมความพร้อมอย่างเพียงพอ การลดค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน ทั้งค่าน้ า และค่าไฟฟ้า 
ทบทวนโครงการพักชะระหนี้ให้มีการเพ่ิมการพักช าระหนี้และพักช าระท้ังเงินต้นและดอกเบี้ย รวมทั้งการให้เงิน
ชราภาพกับผู้ประกันตนที่สมัครใจ และการยืดระยะเวลาให้ผู้มีรายชื่อในบัญชีบรรจุเข้ารับราชการ ตลอดจน 
ให้มีการเยียวยาแบบถ้วนหน้ากับบุคคลที่ไม่มีรายได้ประจ า ส่วนมาตรการทางการแพทย์นั้นสิ่งที่ต้องปรับ 
คือนโยบายการตรวจหาเชื้อและผู้ติดเชื้อ และปรับนโยบายมาตรการการกักกันโรค รวมถึงมาตรการเรื่องวัคซีน
เฉพาะหน้า และการล็อกดาวน์ หากต้องการควบคุมโรคให้ได้ประสิทธิภาพ ทุกคนต้องสามารถตรวจหาเชื้อ 
ด้วยตนเองได้ เพ่ือแยกโรคและคนป่วยแบบไชน่าโมเดล ส าหรับการจัดหาวัคซีนก็เป็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่ง  
โดยขอให้วัคซีนทุกชนิดเป็นวัคซีนหลัก ไม่ใช่วัคซีนทางเลือก ทุกคนต้องไม่เสียค่าใช้จ่ายเพราะเป็นหน้าที่ของรัฐ 
สิ่งที่จ าเป็นส าหรับการบริหารวัคซีนคือรัฐต้องให้ข้อเท็จจริงกับประชาชน ประเทศไทยควรผลิตวัคซีนใช้เองได้ 
และการเยียวยาต้องครอบคลุมทั่วถึง  
   ทั้งนี้ หลังจากท่ีสมาชิกฯ ได้อภิปรายเป็นเวลาพอสมควรแล้ว ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุม 
 
ปิดประชุมเวลา 18.47 นาฬิกา 
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