
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที ่10 (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หน่ึง)  
 

วันพฤหัสบดีท่ี 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 10 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ  
ตามข้อบังคบัการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควรและเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว 
ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

  (1) กระทู้ถาม        
 1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

   1.1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง ประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยอ้างว่าสืบเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดย นายรังสิมันต์ โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี
มอบหมายให้ พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตอบ 
กระทู้ถามแทน 

   การที่นายกรัฐมนตรียังคงประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยอ้างว่าสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่มีการประกาศใช้มาแล้ว 2 ปี และมีการต่ออายุขยายเวลามาแล้วถึง  
18 ครั้ง ที่ผ่านมามีหลายฝ่ายตั้งค าถามว่าการใช้พระราชก าหนดฉุกเฉินดังกล่าว กระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพในการแสดงออกของพ่ีน้องประชาชน ที่ใช้สิทธิทางการเมืองผ่านการแสดงออกตามท้องถนน 
ซึ่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโดยอ้างสถานการณ์โรคระบาดนี้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว เมื่อมี 
การชุมนุมทางการเมืองที่มีความเห็นต่างจากนายกรัฐมนตรีจะมีการด าเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้ และอ้างว่า
การชุมนุมจะก่อให้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และการชุมนุมทางการเมือง 
เป็นสาเหตุของการแพร่กระจายโรคโควิด-19 แม้จะไม่มีหลักฐานว่าการชุมนุมท าให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อ  
โควิด-19 เพิ่มขึ้น แต่นายกรัฐมนตรยีังคงบงัคับใช้พระราชก าหนดฉกุเฉนิฯ กับคนที่เห็นต่างทางการเมือง
อย่างเข้มข้น แม้วันนี้สถานการณ์จะคลี่คลายลง และการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การสวมใส่หน้ากาก
อนามัยก็มีมาตรการไม่เข้มข้นดังเดิม จึงขอถามดังนี้  

1. ตั้งแต่มีการชุมนุมทางการเมืองมาการชุมนุมทางการเมืองครั้งไหนที่เป็น
สาเหตุของการระเบิดระบาดของโรคโควิด-19 
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2. วันนี้โรคดังกล่าวเป็นโรคประจ าถิ่นแล้ว รัฐบาลมีความจ าเป็นอะไรจึงต้องใช้
ประกาศฉบับนี้อยู่ เหตุใดจึงไม่ใช้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ  

3. ถ้าหากพระราชบัญญัติโรคติดต่อในปัจจุบันไม่สามารถควบคุมสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม เหตุใดจึงไม่ปรับปรุงพระราชบัญญัติให้มีคุณภาพและ
รับมือกับสถานการณ์ได้ 

4. เมื่อไหร่จะยุติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน แล้วใช้กฎหมายปกติ 
 

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ตอบชี้แจง
ดังนี้ วันที่รัฐบาลประกาศพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีวัตถุประสงค์หลัก
คือแก้ไขปัญหาสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งถือว่าเป็นโรคอุบัติใหม่และยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เพราะฉะนั้น
การจะแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้โรคดังกล่าวแพร่กระจาย หรือสร้างผลกระทบไปสู่วงกว้างสาเหตุที่ใช้ คือ 
เพ่ือให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในหน่วยงาน 
ด้านสาธารณสุข จากการประกาศพระราชก าหนดได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ขึ้น ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีผู้แทนส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นคณะท างาน เพ่ือก าหนดมาตรการในการแกไ้ขปญัหาลดการแพร่ระบาดร้ายแรง ไม่ให้เกิด
การแพร่ระบาดเป็นวงกวา้ง พร้อมทั้งมาตรการด้านอื่น ๆ เพ่ือช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและสังคม ปัจจุบันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังคงอยู่และมีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น ฝ่ายสาธารณสุขได้ติดตามประเด็นนี้
อย่างใกล้ชิดถึงความรุนแรงของโรค จึงจ าเป็นต้องคงไว้ซึ่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินจนถึงสิ้นเดือน
หน้า ซึ่งเป็นข้อเสนอจากทุกหน่วยงานเพ่ือให้มีมาตรการที่พร้อมควบคุมสถานการณ์ให้ได้ เมื่อสถานการณ์
คลี่คลายลงก็จะมีการพิจารณาว่าจะด าเนินการต่อไปอย่างไร การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินมิได้
ประสงค์จะควบคุมเรื่องการแสดงออกทางการเมืองแต่อย่างใด แต่มีความมุ่งหมายหลักคือแก้ไขปัญหา
สถานการณ์โควิด-19ให้ได้อย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนเตรียมความพร้อม 
ในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้ชีวิตแบบวถิีใหม ่(New Normal) หรือประกาศเป็นโรคประจ าถิ่นในอนาคต
ต่อไป 

ทั้งนี้ มีข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ ว่า ในการชุมนุมทางการเมืองมีผู้ติดเชื้อ 
โควิด-19 แต่ไม่มีการรวบรวมข้อมูลทางสาธารณสุขเพราะเป็นไปได้ยาก แต่มีการชุมนมุและการรวมกลุ่ม
จนท าให้เกิดติดเชื้อขึ้น ส่วนการใช้พระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขได้พิจารณา
หารือกันเพ่ือปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้มีความทันสมัยและครอบคลุมกับโรคอุบัติใหม่  
ที่เกิดขึ้น ส าหรับการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น อยู่ในขั้นตอน
ของ ศบค. ในการติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศ 
และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจะพิจารณายกเลิกอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ ศบค. ซึ่งต้อง
ค านึงถึงสถานการณ์ด้านสาธารณสุขและการแพทย์เป็นหลัก โดยเฉพาะการประกาศให้โรคโควิด-19  
เป็นโรคประจ าถิ่นและโรคติดต่อทั่วไป เพ่ือจะสามารถน ากฎหมายโรคติดต่อมาบังคับใช้ ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และไม่ให้โรคโควิด-19 กลับมาระบาดอีกครั้ง โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของ 
ศบค. 
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ในการชุมนุมทางการเมืองแต่ละครั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเองจะมีการตั้งจุดตรวจ 
คัดกรองก่อนเข้ามาชุมนุม แต่เนื่องจากในทางปฏิบัติจริงไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ชุมนุม และไม่ได้ 
เข้ามาในจุดที่ก าหนด โดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันทุกกลุ่ม และอยู่ในขอบเขตของ
กฎหมาย แต่การชุมนุมที่อยู่นอกขอบเขตของกฎหมาย เจ้าหน้าที่มีความจ าเป็นต้องบังคับใช้กฎหมาย
ตามอ านาจหน้าที่ที่มีอยู่ การชุมนุมเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่ก าหนดไว้  แต่ต้องอยู่ในกรอบของ
กฎหมาย ไม่กระทบต่อสิทธิของผู้อื่น และต้องเป็นการชุมนุมด้วยความสงบปราศจากอาวุธ หากเป็นไป
ตามเงื่อนไขนี้ก็สามารถชุมนุมได้ โดยนับตั้งแต่ที่มีการประกาศใช้พระราชก าหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
ไม่ได้มีการด าเนินคดีกับผู้ชุมนุม แต่การด าเนินคดีในความผิดฐานคดีอื่นๆ มากกว่า นอกจากนี้  
การควบคุมและป้องกันการชุมนุมนั้น เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเมื่อเห็นว่ามีการกระทบต่อสิทธิของผู้อื่น
และมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้น แต่การชุมนุมตามกฎหมายสามารถด าเนินการได้ 
 

   1.1.2 กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง ความเดือดร้อนเร่งด่วนของพ่ีน้อง
ประชาชนถึงวิกฤตเศรษฐกิจของแพงค่าแรงถูกที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน 

   ค่าครองชีพที่พุ่งขึ้นสูงขึ้นเรื่อย ๆ สวนทางกับรายได้ที่ลดลง ท าให้ประชาชน
รู้สึกถึงความกดดันและบีบคั้นมากที่สุดในประวัตกิารณ์ นอกจากนี้ยังมีมหาพายุวิกฤตทางเศรษฐกิจอีก 3 
ลูก คือ 1. ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ความยืดยื้อจากภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน 2. นโยบาย Zero Covid-
19 ของประเทศจีน 3. การต่อสู้กับค่าเงินเฟ้อทั่วโลก นั่นคือความเร่งด่วนของปัญหาที่รัฐบาลและรัฐสภา
จ าเป็นต้องร่วมมือกันเพ่ือแก้ไขปัญหา และเมื่อพิจารณาในรายละเอียดค่าครองชีพที่ขึ้นสูงสุดในภาวะ
เงินเฟ้อ ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ ราคาพลังงาน อาหาร และค่าเดินทาง จึงขอถามดังนี้  

1. วิกฤตพลังงานในครั้งนี้จะยืดเยื้อไปอีกนานเท่าไหร่ ต้องใช้งบประมาณ
เท่าไหร่ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และมีการใช้งบประมาณอย่างตรงจุดหรือไม่ จากสถานการณ์ 
ที่เกิดขึ้นหากยังคงยืดเยื้อเช่นนี้ รัฐบาลมีแผนส ารองหรือไม่ อย่างไร  

2. ส าหรับราคาอาหาร ดัชนีราคาอาหารโลกขององค์การอาหารและเกษตร 
แห่งสหประชาชาติ (FAO) สูงสุดในรอบ 60 ปี ซึ่งวิกฤตราคาอาหารโลกส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทย 
โดยภายใน 1 เดือน มีสินค้าขึ้นราคาทั้งหมด 279 รายการ และสินค้าที่มีการขึ้นราคาสูงที่สุด คือ 
เนื้อสัตว์ อันเป็นผลพวงมาจากขาดแคลนอาหารสัตว์เนื่องจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ จึงขอสอบถามว่า
เลขาธิการสภาความมั่นคงแหง่ชาต ิ(สมช.) ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
ได้อย่างไร และประชาชนสามารถเชื่อมั่นได้หรือไม่ว่า สมช. จะสามารถแก้ไขวิกฤตดังกล่าวได้  

3. ค่าเดินทางเป็นค่าใช้จ่ายสูงที่สุดเป็นอันดับ 3 ของพ่ีน้องประชาชน การลด
จ านวนการเดินรถขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และรถร่วมบริการ ส่งผลกระทบต่อพ่ีน้อง
ประชาชนโดยตรง รัฐบาลมีมาตรการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร  

   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบกระทู้ถาม 
ดังนี้ ปัจจัยที่ท าให้ค่าครองชีพสูงขึ้นเกิดจาก 2 – 3 ปัจจัย คือ 1. ราคาน้ ามันแพง ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
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ก าหนดไดว้า่จะขึ้นลงมากน้อยเพียงใด ประกอบกับสถานการณ์ภาวะสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งคาดการณ์ไม่ได้ 
รัฐบาลจึงท าได้แค่ก าหนดมาตรการในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 2. ราคาอาหาร ผลส ารวจ
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน พบว่ามีการใช้จ่ายเรื่องอาหารมากทีสุ่ด ประมาณร้อยละ 20 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
และ 3. ค่าเดินทาง มีการใช้จักรยานยนต์เป็นจ านวนมาก ในระยะสั้น มีการด าเนินการตลอดเวลา  
โดยการใช้เครื่องมือทางการคลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการลดภาษีน้ ามันดีเซลซึ่งเป็นต้นทุนราคา 
ค่าขนส่ง ซึ่งหากมีการอุดหนุนตลอดไปจะเกินฐานะกองทุนที่จะรับได้ จึงมีมาตรการยกระดับการตรึง
ราคาขึ้นมา อย่างไรก็ตามต้องดูเรื่องฐานะรายได้ของรัฐบาลประกอบ ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ในฐานะ 
ที่ยังสามารถด าเนินมาตรการดังกล่าวได้ และมีการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ส่วนการพยุงราคา
หรือตรึงราคานั้น ขึ้นอยู่กับขีดความสามารถในการกู้ยืมของกองทุนน้ ามันและการเจรจาต่อรองกับ 
โรงกลั่นน้ ามัน ซึ่งกระทรวงพลังงานก าลังด าเนินการอยู่ในขณะนี้ ส่วนก๊าซหุงต้มและก๊าซ NGV นั้น 
ยังคงมีการตรึงราคาเช่นกัน โดยในระยะต่อไป รัฐบาลมีการวางแผนปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานไปสู่ 
การไม่พ่ึงพาฟอสซิล เช่น รถยนต์ EV และการใช้พลังงานทดแทน ตลอดจนมาตรการประหยัดพลังงาน 
ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน  

   ส าหรับประเด็นราคาอาหารนั้น มีสาเหตุมาจากปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ซึ่งต้องใช้
ความร่วมมือจากส่วนราชการหลายส่วน ไม่ใช่เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เนื่องจากทั้งเรื่องน้ ามัน
และอาหารเป็นค่าใช้จ่ายที่ส าคัญของประชาชน แม้ว่า สมช. จะเป็นหน่วยงานทางด้านความมั่นคง  
แต่ความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมก็อยู่ในความดูแลของหน่วยงานดังกล่าวเช่นกัน ส าหรับ
ประเด็นทางด้านเศรษฐกิจนั้น อาจจะต้องอาศัยหน่วยงานต่าง ๆ มากกว่า ซึ่งในขณะนี้ นายกรัฐมนตรี  
ได้มอบหมายให้ สมช. ประชุมร่วมกบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังหมด ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหาร พลังงาน 
และราคาสินค้าประเภทอื่น ๆ เพ่ือหามาตรการและแผนการด าเนินการในระยะต่าง ๆ เสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีต่อไป และเชื่อว่า สมช. จะสามารถประสานงานร่วมกับทุกหน่วยงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ ส่วนเรื่องการขนส่ง ขสมก. ยังคงเผชิญปัญหาจากต้นทุนราคาน้ ามันและมีความจ าเป็น 
ที่จะต้องปรับราคาขึ้น และลดจ านวนการเดินรถบางส่วน อย่างไรก็ตามการลดจ านวนการเดินรถ 
ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อพ่ีน้องประชาชน และได้มีการสื่อสารไปยังกระทรวงคมนาคมและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว 
ส าหรับแผนในระยะต่าง ๆ นั้น จากเดิมจะมีการจ้างเหมารถโดยเปลี่ยนจาก NGV เป็น EV ต้องผ่าน 
การพิจารณาของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ก่อน  
 

1.1.3 กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง การแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาล 
มีราคาแพง โดย นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเลย พรรคเพ่ือไทย  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน 

ด้วยการแก้ปัญหาด้วยการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบดิจิตอลในราคา 80 บาท 
เพื่อให้ประชาชนได้ซื้อสลากฯ ในราคาที่เหมาะสม แต่การขายสลากฯ ในรูปแบบดิจิทัลนั้น นักวิชาการ
หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวมองว่า  นี่คือวิธีการที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดที่สุด 
แต่ไม่ต้องการให้ใช้วิธีนี้เพราะจะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อประชาชนอีกกลุ่มหนึ่ง และส่งผลกระทบ
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ต่อเศรษฐกิจฐานรากของประเทศด้วยเช่นเดียวกัน จึงต้องการให้รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาด้วยเหตุ
และผลในรูปแบบอื่นก่อนเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนโดยทั่วไปได้ซื้อสลากฯ ในราคาที่เหมาะสม  

การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ของรัฐบาล คือ เพ่ิมจ านวนสลากฯ ให้องค์กรการกุศล 
จ านวน 3,000,000 ใบ เป็นประโยชน์ต่อผู้พิการหรือผู้ที่ด้อยโอกาส แต่ในความเป็นจริงแล้ว 33 ล้านใบ 
ที่จัดสรรไปนั้น บางหน่วยงานรับไปแล้วแต่กลับไม่กระจายให้กับสมาชิกเพื่อน าไปขายต่อ และน าสลากฯ 
ทั้งหมดไปขายผ่านยี่ปั๊ว นี่คือต้นเหตุที่ท าให้สลากฯ มีราคาแพง ซึ่งรัฐบาลเพิกเฉยละเลยไม่ยอมเข้าไป
แก้ไขปัญหา นอกจากนี้  ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังเพ่ิมจ านวนเงินอีกก้อนหนึ่งที่เต็มไปด้วย
ผลประโยชน์มหาศาล เรียกว่าเงินค่าบริหารจัดการร้อยละ  2 ซึ่งเป็นจ านวน 52 ล้านบาทต่อหนึ่งงวด 
รวมทั้งส านักงานสลากฯ ยังได้จัดสรรสลากฯ ให้กับหน่วยงานที่ เรียกว่าองค์กรนิติบุคคลต่าง ๆ ซึ่งเงิน
จ านวนนี้ตกไปอยู่ในมือของใครบ้าง ใครได้รับผลประโยชน์บ้าง ความพยายามในแก้ไขปัญหาเรื่อง  
สลากฯ ราคาแพงของรัฐบาล จนล่าสุดได้แต่งตั้งนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการในการแก้ไขปัญหาสลากฯ ราคาแพง ด้วยการบุกจับ
แพลตฟอร์มออนไลน์ ซึ่งรัฐบาลมองว่าแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นต้นเหตุของปัญหาราคาสลากฯ  
ราคาแพง แต่สุดท้ายแล้วศาลตัดสินว่าแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ผิด ซึ่งสาเหตุที่สลากฯ ราคาแพงคือ  
การที่แพลตฟอร์มออนไลน์ไปกว้านซื้อสลากฯ ในตลาด จึงเป็นต้นเหตุให้ราคาสลากฯ แพง นี่คือต้นเหตุ
ของปัญหาที่รัฐบาลไม่แก้ไขและไม่พูดถึง แต่ใช้อ านาจในการบุกจับ ซึ่งศาลตัดสินแล้วว่าไม่ผิด สุดท้าย
รัฐบาลแก้ปัญหาอะไรไม่ได้จึงใช้วิธีการขายผ่านออนไลน์  ที่เรียกกันว่าโครงการสลากกินแบ่งรัฐบาล
ดิจิทัล แต่การขายในรูปแบบนี้ส่งผลกระทบต่อคนอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ผู้ค้าสลากฯ ที่ประกอบอาชีพอิสระ 
ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรง และรัฐบาลไม่เคยดูแลเลย กลุ่มนี้ต้องการซื้อสลากมาขายเพื่อประกอบ
อาชีพอิสระ จึงต้องการให้รัฐบาลชะลอการเพ่ิมจ านวนสลากฯ ที่จะขายผ่านระบบดิจิทัลไว้ก่อนแล้ว
พยายามแก้ไขปัญหาเพ่ิมเติมในเหตุของปัญหาเพ่ือไม่ให้สลากฯ ราคาแพง ประชาชนทั่วไปจะได้ซื้อ 
สลากฯทั่วไปในราคาที่เหมาะสม จึงขอเรียนถามว่า 

1. การเพิ่มจ านวนสิทธิ์ให้กับผู้ซื้อสลากรายย่อยจ านวน 100,000 สิทธิ์ ไปแล้ว 
1 ปีส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังไม่ด าเนินการใด ๆ เลย ขณะนี้ขั้นตอนของการจัดสรรสลากให้กับ
ผูค้้ารายย่อยนั้นด าเนินการถึงไหนแล้ว 

2. การบุกจับแพลตฟอร์มออนไลน์และตัดสิทธิ์โควตาของผู้ที่ไปขายสลากฯ  
ให้แพลตฟอร์มออนไลน์และศาลตัดสินแล้วว่าแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นไม่ผิดผู้ค้าสลากฯ ที่ถูกตัดสิทธิ์
จ านวน 8,000 รายคิดเป็นจ านวนสลาก 6,000,000 ฉบับ จะคืนสิทธิ์ให้กับผู้ค้าสลากฯ ที่มีโควตาแล้ว 
ถูกตัดสิทธิ์หรือไม่ หรือจะน าโควตาของกลุ่มคนเหล่านี้ ไปเป็นโควตาในการขายสลากดิจิทัลไปแล้ว 

 

   นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจง 
ดังนี้  การแก้ไขสลากฯ ราคาแพงมีการด าเนินการมาโดยตลอด และผู้มาลงทะเบียนจ านวนมากถึง  
900,000 ราย ซึ่งกระบวนการในเรื่องของการคัดเลือกและคัดกรองมีการด าเนินการมาโดยตลอด ปัจจุบันนี้ 
มีการตรวจสอบว่าเป็นผู้มีรายได้น้อยจริงหรือไม่ หากมีคุณสมบัติตามก าหนดจึงจะมีสิทธิซื้อ และมีการคัดกรอง
ในหลายระดับชั้น ปัจจุบันนี้เหลือจ านวนผู้มีสิทธิ์ 60,00 - 70,000 ราย ท่ีคาดว่าจะมีคุณสมบัติตรง
ตามที่จะจัดสรรให้ อย่างไรก็ตามจะรับเรื่องนี้ไปเร่งรัดพิจารณาให้แล้วเสร็จ ส าหรับเรื่องสลากกินแบ่ง
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รัฐบาลดิจิทัลนั้น เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคาสลากฯ มีราคาแพง วิธีการก็คือเพ่ิมช่องทาง  
การจัดจ าหน่ายให้ประชาชน ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ซื้อและผู้ขาย ท าให้ได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น 
และสามารถรับเงินได้ทันที ผู้ซื้อสามารถซื้อได้ในราคาที่ 80 บาท ซึ่งถือว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่ต้องการจะเห็นการจ าหน่ายสลากฯ ตามราคาจริง ส าหรับผู้ค้ารายย่อยที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ได้รับ
ผลกระทบนั้น คณะกรรมการกองสลากกินแบ่งรัฐบาลได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
และจะระมัดระวังอย่างพิเศษ จากยอดการจ าหน่ายผ่านด้านระบบดิจิทัลจะมีการเพ่ิมให้ 2,000,000 ใบ 
ส าหรับงวดวันที่  1 สิงหาคม ที่จะถึงนี้ ส าหรับการเพ่ิมตรงนี้จะระมัดระวังให้มากขึ้น เพ่ือสร้าง 
ความสมดุลระหว่างผู้ค้ารายย่อยที่มีความจ าเปน็ที่จะต้องเดนิขายสลากฯ อยู่ในขณะนี้ การคืนสิทธิให้กับ
แพลตฟอร์มออนไลน์ที่คณะกรรมการฯ ลงไปตรวจจับและไม่มีความผิด ผู้ขายตรงนั้นสิทธิ์คงอยู่  
และจะติดตามประเดน็นีใ้ห้กองสลากฯ ดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกจับกุม ทั้งนี้ ศาลมิได้ตัดสินว่า
ไม่ผิด แต่ว่าศาลขอยกเลิกการขอปิดเว็บไซต์จากกระทรวงดิจิตอลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ตาม
จะดูแลผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไปเพื่อน าไปขายให้แพลตฟอร์มต่าง ๆ เหล่านี้ 
 

 1.2 กระทู้ถามทั่วไป 
  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ประธานฯ ขอสลับล าดับการถามกระทู้ถาม 
เนื่องจาก กระทู้ถามที่ 1.2.2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดภารกิจส าคัญในช่วงบ่าย 
ประกอบกับกระทู้ถามที่ 1.2.1 และ 1.2.4 เป็นกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเหมือนกัน 
ดังนั้นเพ่ือประโยชน์ในการตอบถามกระทู้ถามให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องจึงขอสลับล าดับการถามกระทู้ถาม 
  ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

  1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมบริเวณนอกแนวเขื่อนริมแม่น้ า
เจ้าพระยา โดย นายจักรพันธ์ พรนิมิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
มอบหมายให ้นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  
  ตามที่เกิดเหตุน้ าท่วมฉับพลันบริเวณริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยาในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยบรเิวณริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา
และประชาชนผู้สัญจรไปมาเป็นอย่างมาก โดยเหตุเกิดบริเวณพ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยานี้ ไม่มีเขื่อน
ถาวร ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า กระทรวงคมนาคม โดยกรมเจ้าท่าซึ่งมีอ านาจหน้าที่
ควบคุมดูแลการก่อสร้างริมแม่น้ าเจ้าพระยา ได้มีการประสานงานร่วมกับกรุงเทพมหานครในการ
ด าเนินการก่อสร้างเขื่อนถาวรตลอดฝั่งเจ้าพระยาหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้กรณีพ้ืนที่ริมฝั่งเจ้าพระยา  
ที่เป็นของเอกชน สามารถบังคับใช้กฎหมายซึ่งให้มีการก่อสร้างเขื่อนถาวรเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วม  
ในการป้องกันอุทกภัยหรือไม่ อย่างไร 
  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตอบกระทู้ถาม 
ดังนี้ ขอขอบคุณและชื่นชมความเป็นห่วงที่มีตอ่พ่ีน้องประชาชนตลอดริมฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา ซึ่งนายกรัฐมนตรี
สั่งการให้หน่วยงานที่เกีย่วข้องร่วมบรูณาการเพ่ือป้องกนัน้ าท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากเหตุการณ์
ท่ีท่านสมาชิกฯ ได้ยกขึ้นมานั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาร่วม  
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บูรณาการกัน ซึ่งภารกิจหลักในการสร้างแนวเขื่อนป้องกันเป็นของกรุงเทพมหานคร ส่วนกรมเจ้าท่า  
มีหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับการยื่นขออนุญาตก่อสร้างเขื่อนตามกฎหมาย ซึ่งทางกรุงเทพมหานครจะเป็น
ผู้ด าเนินการ ส าหรับงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรุงเทพมหานครและกรมเจ้าท่าได้มีแผนด าเนินการสร้าง
เขื่อนในจุดที่ยังคงมีน้ าทะลักเข้ามาเวลาน้ าทะเลหนุนสูงทั้งหมด 13 แห่ง เช่น ชุมชนวัดวิมุตยาราม 
ท่าเรือเทเวศน์ วัดปทุมคงคา และซอยเจริญกรงุ 32 ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง และคาดว่าจะลง
นามในช่วงเดือนกันยายน 2565 ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2566 ส าหรับ
พ้ืนที่ของเอกชนนั้น ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ และไม่สามารถน างบประมาณของหลวงไปสร้างใน
พ้ืนที่เอกชนได้ จึงใช้มาตรการขอความร่วมมือ โดยเอกชนสามารถร้องขอมายังกรุงเทพมหานครและ
กรมเจ้าท่าได้เลย ซึ่งในเบื้องต้นจะมีการพิจารณาถึงความสอดคล้องกับแนวเขื่อนเดิมและกรมเจ้าที่จะมี
หน้าที่อ านวยความสะดวกให้ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้เอกชนต้องเป็นฝ่ายด าเนินการเอง 
เนื่องจากกฎหมายยังไม่รองรับให้ภาครัฐเข้าไปด าเนินการในพื้นที่ของเอกชน  
   

 1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง การสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนงานของสภา
วัฒนธรรมในระดับจังหวัด อ าเภอ และต าบล โดย นางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

ด้วยวัฒนธรรมถือได้ว่าเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงวิถีการด าเนินชีวิต ความคิด 
ความเชื่อ ค่านิยม จารีตประเพณี พิธีกรรม และภูมิปัญญา ซึ่งได้มีการสร้างสรรค์ สั่งสม และสืบทอดต่อ
กันมาจากรุ่นสู่รุ่น นับได้ว่าเป็นความเจริญงอกงามที่แสดงให้เห็นถึงทั้งทางด้านจิตใจและวัตถุ โดยในแต่
ละพื้นที่แต่ละท้องถิ่นต่างย่อมมีวัฒนธรรมที่สวยงามและแตกต่างกันไป ซึ่งถือเป็นเสน่ห์หนึ่งที่ท าให้ผู้คน
ทั่วไปต่างแสวงหาหนทาง ที่จะเดินทางไปเพื่อศึกษาและท่องเที่ยวในท้องถิ่นต่าง ๆ อันน ามาซึ่งรายได้
ของประเทศจากการท่องเที่ยวจ านวนมหาศาล และการสร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่และท้องถิ่นอีก
จ านวนมาก และการที่จะอนุรักษ์และสืบทอดให้วัฒนธรรมของท้องถิ่นต่าง ๆ คงอยู่ตลอดไปย่อมต้อง
อาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของวัฒนธรรมเอง จากเหตุผล
ดังกล่าว จึงได้มีการจัดตั้งสภาวัฒนธรรมขึ้น ซึ่งประกอบไปด้วยสภาวัฒนธรรมหลายระดับ เช่น  
สภาวัฒนธรรมจังหวัด สภาวัฒนธรรมอ าเภอ และสภาวัฒนธรรมต าบล ซึ่งเป็นองค์กรทางวัฒนธรรมที่มี
บทบาทส าคัญในพ้ืนที่ในการสร้างเวทีทางวฒันธรรมของชุมชนที่หลากหลาย อีกทั้งยังเป็นกลไกส าคัญใน
การผลักดันและน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ควบคู่ไปกับหน่วยงานภาครัฐใน
พ้ืนที่อีกด้วย ซึ่งเดิมที่ผ่านมาการด าเนินการของสภาวัฒนธรรมต่าง ๆ จะได้รับการสนับสนุนจัดสรร
งบประมาณมาเพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม กล่าวคือสภาวัฒนธรรมจังหวัดได้รับ
งบประมาณสนับสนุนปีละ 50,000 บาท สภาวัฒนธรรมอ าเภอได้รับงบประมาณสนับสนุนปีละ 10,000 
บาท และสภาวัฒนธรรมต าบลได้รับงบประมาณสนับสนุนปีละ 5,000 บาท แต่ปัจจุบันไม่มีการจัดสรร
งบประมาณดังกล่าวให้กับสภาวัฒนธรรมระดับต่าง ๆ แต่อย่างใด จึงท าให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
เป็นไปด้วยความยากล าบาก ซึ่งส่งผลกระทบไปถึงการท่องเที่ ยวเกิดการซบเซา ประชาชนขาดรายได้ 
สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง จากเหตุผลดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่ากระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายที่
จะสนับสนุนส่งเสริมให้สภาวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ สามารถที่จะขับเคลื่อนท ากิจกรรมงานในพ้ืนที่ 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมอันจะน าไปสู่การเจริญเติบโตด้านการ
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ท่องเที่ยวหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ เพราะเหตุใดปัจจุบันรัฐบาลจึงไม่มีการจัดสรรงบประมาณมาเพื่อ
ใช้ในการสนับสนุนการด าเนินงานของสภาวัฒนธรรมในระดับต่าง ๆ เหมือนดังที่ผ่านมาในอดีต และ
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพิจารณาทบทวนเพ่ือจัดสรรงบประมาณให้แก่สภาวัฒนธรรมระดับต่าง ๆ เพ่ือใช้
ในการขับเคลื่อนงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ อย่างไร 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตอบกระทู้ถาม
ดังนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้านวัฒนธรรมและมีประวัติศ าสตร์ที่ดี 
มาอย่างยาวนาน รวมถึงประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันในการอนุรักษ์และหวงแหนสืบสาน
มรดกทางวัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบัน ประกอบกับการแถลงนโยบายของรัฐบาลเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2562 นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายเรื่องการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมเป็นการเฉพาะ  
อยู่ในนโยบายข้อที่ 3 ของรัฐบาล ฉะนั้นในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายในการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติและมีนโยบายอย่างชัดเจน รวมทั้งเรื่องการปรับกระบวนทัศน์ 
เพื่อช่วยเหลือฟ้ืนฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มากขึ้นในมิติที่เป็นสังคมกึ่งเศรษฐกิจ กระทรวงวัฒนธรรม
มีนโยบายชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมให้เครือข่ายทางวัฒนธรรม ซึ่งหนึ่งในนั้นคือสภาวัฒนธรรม 
ทุกระดับตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ  พ.ศ. 2553 ก าหนดในหมวดหมู่ของการให้มี 
สภาวัฒนธรรมทุกระดับไว้เป็นการเฉพาะ เพ่ือด าเนินการสนับสนุนและส่งเสริมขับเคลื่อนงานของ 
สภาวัฒนธรรมในระดับต าบล ที่ผ่านมามีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
ในส่วนของกรมนั้นมีแผนงานโครงการและออกกฎกระทรวงเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมการเป็นเครือข่าย  
ทางวัฒนธรรม โดยใช้รูปแบบการขับเคลื่อนในระดับสภาวัฒนธรรมทุกระดับทั้งในระดับต า บล 
และจังหวัด 

นอกจากนี้ มีการให้เงินอุดหนุนเพ่ือสนับสนุนสภาวัฒนธรรมในการด าเนินการ
ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกด้าน รวมไปถึงการสนับสนุนด้านวัฒนธรรมและ
ประเพณีของแต่ละจังหวัดด้วย แต่เงินจ านวนนี้มีข้อจ ากัดในการขอตั้งงบประมาณในช่วง  2 – 3 ปี 
ที่ผ่านมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกอบกับ 
การได้รับจัดสรรงบประมาณแตกต่างจากจ านวนที่ขอไป ซึ่งในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 80 กว่าล้านบาท จนในปี 2565 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียง 60 กว่าล้านบาทเท่านั้น 
จึงท าให้แต่ละสภาวัฒนธรรมได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง อย่างไรก็ตามกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจ 
ได้ท าหนังสือถึงรองนายกรัฐมนตรีที่ก ากับดูแลกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อขอให้ทบทวนนโยบายในการตั้ง
งบประมาณ แต่ถ้ามีการปรับนโยบายเป็นการของบอุดหนุนเป็นรายกิจกรรมที่จะด าเนินการให้เกิ ดขึ้น 
และได้รับงบบูรณาการด้านการท่องเที่ยวและงบของแต่ละจังหวัด เพ่ือขับเคลื่อนในการส่งเสริมและ
สนับสนุนวัฒนธรรม ทั้งนี้ จะพยายามให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่มากขึ้น โดยในปีนี้ตั้งงบประมาณ
ไว้เต็มจ านวน แต่จะได้รับการจัดสรรจ านวนเท่าใดขึ้นอยู่กับคณะกรรมาธิการ 

ท้ังนี้ กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และสนับสนุนเครือข่ายสภาวัฒนธรรมอย่างเต็มที่  มีการท างานอย่างบูรณาการร่วมกันในหลาย
หน่วยงานและหลายภาคส่วน งานด้านนี้ต้องได้รับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และต่อยอดต่อไป โดยกระทรวง
มีนโยบายที่ชัดเจนและมีการประสานงานกับผู้น าศาสนาตามแผนส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชาติ  ส่งเสริม 
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ให้เกิดการตระหนัก รับรู้ และเข้าใจวัฒนธรรมต่าง ๆ เช่น ความกตัญญู เพื่อให้เด็กทุกคนมีความกตัญญู
ต่อผู้มีพระคุณ รวมถึงมีจิตส านึกความพอเพียง มีวินัย มีความสุจริต มีจิตอาสา ซึ่งด าเนินการมาตั้งแต่
เริ่มต้นแล้ว นอกจากนี้ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาคและมีการด าเนินการสมัชชาคุณธรรม
สี่ภาค ตลอดจนสมัชชาคุณธรรมส่วนกลาง ซึ่งร่วมกับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชน ที่ เป็นหน่วยงาน 
ในก ากับดูแลของกระทรวงมาด าเนินการร่วมกัน 

 

1.2.4 กระทู้ถาม เรื่อง การอนุรักษ์บ้านโบราณ จังหวัดพัทลุง โดย นายนริศ  
ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 

ด้วยพ้ืนที่ในจังหวัดพัทลุงมีบ้านโบราณซึ่งมีลักษณะของเรือนที่เป็นทรงไทย 
ในสมัยโบราณทั้งเรือนเครื่องผูกและเรือนเครื่องสับที่มีลักษณะในการประกอบโครงสร้างของเรือนด้วย
เชือกเถาวัลย์และสิ่งอื่นที่หาได้จากภายในท้องถิ่น ถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สะท้อนอย่างเป็น
เอกลักษณ์ของบ้านโบราณจังหวัดพัทลุงที่ไม่เหมือนกับจังหวัดอื่น แต่ในปัจจุบันบ้านโบราณดังกล่าว
นับวันจะเลือนหายและลดจ านวนไปมากจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้
เกิดการอนุรักษ์บ้านโบราณให้อยู่คู่กับจังหวัดพัทลุง และให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงสถาปัตยกรรม  
บ้านโบราณสืบต่อไป จึงขอเรียนถามว่า กระทรวงวัฒนธรรมมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการรณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์บ้านโบราณให้เป็นสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ประจ าจังหวัด
พัทลุง หรือไม่ อย่างไร 

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตอบกระทู้ถาม 
ดังนี้ กระทู้ถามที่สมาชิกฯ ถามมานั้น ตรงกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม โดยเฉพาะกรมศิลปากร  
ซึ่งมีนโยบายในการอนุรักษ์โบราณสถานทั้งที่ขึ้นทะเบียนและยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้มีการดูแล 
และคงสภาพอยู่ได้เพื่อการศึกษา และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันดีงามของทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย ซึ่งในจังหวัดพัทลุงอยู่ในความดูแลของส านักศิลปากรที่ 11 ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด
สงขลาและพัทลุง โดยมีนโยบายชัดเจนในการเข้าไปอนุรักษ์ โดยเฉพาะความแข็งแรงของโครงสร้าง 
ตลอดจนความปลอดภัยของการเข้าไปใช้พ้ืนที่โบราณสถานเหล่านี้ นอกจากนี้ยังมีนโยบายย่อยในแต่ละ
ส านัก ซึ่งมีความแตกต่างในการดูแลรักษาโบราณสถานของแต่ละพ้ืนที่ โดยในส่วนของเรือนโบราณ 
ในจังหวัดพัทลุง แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ เรือนเครื่องผูก และเรือนเครื่องสับ ทางกระทรวงวัฒนธรรม  
ได้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม และปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนแล้ว 2 แห่ง ส าหรับแผน
งบประมาณที่กระทรวงวัฒนธรรมก าลังด าเนินการนั้น ขอน้อมรับในข้อแนะน าของท่านสมาชิกฯ  
ไปศึกษาเพ่ือด าเนินการปรับปรุงต่อไป ซึ่งเรื่องการอนุรักษ์โบราณสถาน กรมศิลปากรเป็นหน่วยงาน
ด าเนินการตามภารกิจ และได้รับการจัดสรรไม่ถึงร้อยละ 50 ของงบประมาณ โดยงบประมาณส่วนใหญ่
เป็นการด าเนินการส าหรับบูรณะโบราณสถานทั่วประเทศ และอยู่ในขอบเขตของโบราณสถานที่ขึ้น
ทะเบียนเป็นหลัก ส่วนที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนจะใช้งบประมาณจากงบประมาณฉุกเฉิน และงบกลาง 
ที่มีจ านวนไม่มากนัก ดังนั้นจึงท าให้การด าเนินช้ากว่าก าหนดและมีจ านวนผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ  
โดยมีการจ้างพนักงานราชการเข้ามาเสริม และมีการเกลี่ยต าแหน่งที่มีอยู่ส าหรับต าแหน่งที่มี 
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ความต้องการในการปฏิบัตงิาน รวมทั้งมีอาสาสมัครอนุรักษ์โบราณสถาน (อสบส.) ซึ่งได้รับความร่วมมือ
จากประชาชน และน้อง ๆ เยาวชนอาสามาเข้ามาเป็นอาสาสมัครท าหน้าที่สังเกตการณ์ ส ารวจ และแจ้ง
ข่ าวเข้ ามายั งกรมศิลปากร นอกจากนี้ ยั งมี การคั ด เลื อกเชิดชู เกี ยรติ เจ้ าของเรือน โบราณ 
ที่มีการดูแลรักษาเป็นอย่างดี รวมทั้งมีการรวบรวมข้อมูลเส้นทางเสด็จที่กันตรัง จังหวัดพัทลุงเพ่ือขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกต่อไป   

    1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาช้างป่าท าร้ายพ่ีน้องประชาชนเสียชีวิต โดย
นายจารึก ศรีอ่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดจันทบุรี พรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นผู้ตั้งกระทู้
ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญจึงขอเลื่อนมากระทู้ถามในคราวถัดไป  

1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 

 1.3.1 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การพัฒนาระบบชลประทานในจังหวัดลพบุรี 
โดย นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหลัดลพบุรี พรรคภูมิใจไทย  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

 1.3.4 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง กรณี เรียกเงินคืนในโครงการเราชนะและ 
โครงการคนละครึ่ง โดย นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกล  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่ง นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

 1.3.6 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าของ
บุคลากรเครือข่ายพนักงานราชการไทย โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้  
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
 

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม    

2.1 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จ านวน 6 เรื่อง 
 (1) รายงานกิจการประจ าปี  งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุนของบรรษัท 

ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 23 กันยายน 2563  
(วันยุบเลิกบรรษัท)  

(2) รายงานประจ าปี 2563 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
  (3) ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงิน

แผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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   (4) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
และรายงานการตรวจสอบการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปี 2562 ของส านักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  

(5) รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี 2564 
  (6) รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. 

ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจ าปี 2564 
ที่ประชุมรับทราบ  

 

2.2 รับทราบผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การปรับปรุง
แบบฟอร์มการจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สิน
ทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร 

ตามที่ได้ส่งรายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การปรับปรุงแบบฟอร์มการ
จดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา  
สภาผู้แทนราษฎรไปเพ่ือด าเนินการ นั้น กระทรวงพาณิชย์ได้เสนอผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าวมา 
เพ่ือด าเนินการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 รับทราบผลการพิจารณารายงาน 
ผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การปรับปรุงแบบฟอร์มการจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ  
ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร ตามที่กระทรวงพาณิชย์
เสนอและแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้กระทรวงพาณิชย์
ส่งผลการพิจารณาในเรื่องนี้ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงต่อไปแล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ก่อนจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมที่ 2.3 ประธานขออนุญาตที่ประชุมน าเรื่องท่ี
อยู่ในระเบียบวาระที่ 7.5 7.8 และเรื่องตั้งกรรมาธิการการต่างประเทศ ขึ้นมาพิจารณาก่อน  

1. วาระที่ 7.5 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดท าและ
ติดตามการบริหารงบประมาณแทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เนื่องจาก นางสาวปารีณา ไกรคุปต์  
พ้นจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง จึงเสนอให้แต่งตั้ง นายชัยทิพย์  
กมลพันธ์ทิพย ์เป็นกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง  

2. เนื่องจากต าแหน่งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศว่างลง  
1 ต าแหน่ง เนื่องจาก นายวีระชัย วีระเมธีกุล ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท าให้
สมาชิกภาพสิ้นสุดลง จึงเสนอให้แต่งตั้ง นายไชยยศ จิรเมธากร เป็นกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

3. วาระที่ 7.8 คณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาญัตติศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพ้ืนที่ภาคใต้
ออกไปอีก 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 

ที่ประชุมรับรอง 
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2.3 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ด้วยส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพ่ือด าเนินการ
คณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่า โดยที่ปัจจุบันใต้มีอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการพอกนเพ่ิมมากขึ้น ดังนั้น ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินจึงควร
ยกระดับขีดความสามารถดา้นการตรวจสอบและสืบสวน การท าธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลหรือสินทรพัย์
อิเล็กทรอนกิส์ เพ่ือรองรับงานด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและ 
การต่อด้านการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงในอนาคต และเพื่อช่วยสนับสนุนการยกระดับ
งานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
(Anti – Money Laundering and Combating the Financing of Terroism : AML/CFT) สู่มาตรฐานสากล 
โดยเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทันต่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยปฏิบัติงาน ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพของภาคีเครือข่ายด้านป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุน 
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) และขยายเครือข่ายความร่วมมือทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน เพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกันและส่งต่อผลผลิต แลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายในประเทศและต่างประเทศให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และควรจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจ าปีนั้น ๆ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณถัดไปด้วย 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และให้เสนอรายงานฯ พร้อมข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อ
สภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบด้วยแล้ว และได้ขอให้ส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งรายงานในเรื่องนี้ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
โดยตรงต่อไปแล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.4 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  

ด้วยเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีหนังสือแจ้งว่าผู้บริหารของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้งติดภารกจิส าคัญ จึงขอเลื่อนการเขา้ร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงรายงานต่อที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎรออกไปก่อน 

  

2.5 รับทราบรายงานประจ าปี 2563 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
ด้วยกระทรวงกลาโหมได้เสนอรายงานประจ าปี 2563 ของสถาบันเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศมาเพ่ือด าเนินการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  15 มีนาคม 2565 รับทราบรายงาน
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ประจ าปี 2563 ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้เสนอ
รัฐสภาเพ่ือทราบต่อไป ทั้งนี้  ได้แจ้งให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบด้วยแล้ว และขอให้
กระทรวงกลาโหมส่งรายงานในเรื่องนี้ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงต่อไปแล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.6 รับทราบรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
ไทยปี 2564  

ด้วยส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ได้มีหนังสือแจ้งว่าผู้บริหาร
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติติดภารกิจส าคัญ จึงขอเลื่อนการเข้ าร่วมประชุม 
เพื่อชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปในคราวถัดไป 

 

2.7 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ด้วยส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ได้มีหนังสือแจ้งว่าผู้บริหาร
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติติดภารกิจส าคัญ จึงขอเลื่อนการเข้าร่วมประชุม  
เพื่อชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไปในคราวถัดไป 

 

2.8 รับทราบรายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2564  

ด้วยส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มีหนังสือแจ้งว่าผู้บริหารของส านักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินติดภารกิจส าคัญ จึงขอเลื่อนการเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงรายงานต่อที่ประชุม  
สภาผู้แทนราษฎรไปในคราวถัดไป 

  

2.9 รับทราบรายงานประจ าปี 2564 ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ด้วยพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 มาตรา 

33 ได้บัญญัติว่า ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ให้กองทุนท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
คณะกรรมการเพ่ือเสนอตอ่คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒสิภา รายงานนี้ให้กล่าวถึงผลงานของ
กองทุนในปีที่ล่วงมาแล้ว งบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรายงานของคณะกรรมการ
ประเมินผลตามมาตรา 35 (3) บัดนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้จัดท ารายงานประจ าปี
ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจ าปี 2564 เสร็จสมบูรณ์แล้ว และเพ่ือให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จึงขอน าส่งรายงานดังกล่าวต่อส านักงานเลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎรเพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จะได้
ด า เ นิ น ก า ร 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

ที่ประชุมรับทราบ 
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2.10 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 11-13/2565  
ด้วยส านักงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้มีหนังสือแจ้งว่าผู้บริหารของส านักงาน

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนติดภารกิจส าคัญ จึงขอเลื่อนการเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงรายงานต่อที่ประชุม
สภาผู้แทนราษฎรออกไปก่อน 

 

2.11 รับทราบรายงานประจ าปี 2564 ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

ด้วยส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้มีหนังสือ
แจ้งว่าผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกติดภารกิจส าคัญ  
จึงขอเลื่อนการเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรออกไปก่อน 

  

2.12 รับทราบรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ 2564 

ด้วยส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีหนังสือแจ้งว่าผู้บริหารของ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติติดภารกิจส าคัญ จึงขอเลื่อนการเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงรายงาน
ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรออกไปก่อน 
 

2.13 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม 
ส านักงานประกันสังคม ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

ด้วยกระทรวงแรงงานได้เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุน
ประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มาเพ่ือด าเนินการ 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงาน 
การเงินกองทุนประกันสังคม ส านักงานประกันสังคม ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2563  
ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ และให้เสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพ่ือทราบ และประกาศ  
ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบด้วยแล้ว และได้ขอให้
กระทรวงแรงงานส่งรายงานในเรื่องนี้ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงต่อไปแล้ว 

ที่ประชุมรับทราบ 
  

2.14 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดิน
เพ่ือพัฒนาพื้นที่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563  

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้เสนอรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุน 
จัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 มาเพ่ือด าเนินการ คณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูป
ที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้
เสนอรัฐสภาทราบต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาทราบด้วยแล้ว และได้แจ้งให้
กระทรวงมหาดไทยส่งรายงานในเรื่องนี้ให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยตรงต่อไปแล้ว 



15 

 

 

 ที่ประชุมรับทราบ 
2.15 รับทราบรายงานประจ าปี 2564 ของกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทาง

การศึกษา  
ด้วยส านักงานศาลยุติธรรม ได้มีหนังสือแจ้งว่าผู้บริหารของส านักงานศาลยุติธรรม

ติดภารกิจส าคัญ จึงขอเลื่อนการเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงรายงานต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรออกไปก่อน 
   

จากนั้น ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุมเวลา 16.06 นาฬิกา 
   
ปิดประชุมเวลา 16.06 นาฬิกา 
 
     ************************  
 

จัดท ำโดย กลุ่มงำนสื่อมวลชน ส ำนักประชำสัมพันธ์  
                    ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 


