
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีท่ี 4 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)   

  วันพฤหัสบดีที่  1 กันยายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้ น  2  อาคารรั ฐสภา นายชวน หลีกภัย  ประธานสภาผู้ แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นายสุชาติ ตันเจริญ        
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง 
ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม  
 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 เรื่อง นโยบายช่วยเหลือเกษตรกร โดย นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่ง
มอบหมายให ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดภารกิจจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามสด   
ด้วยวาจาออกไปเป็นวันที่ 8 กันยายน 2565 
  1.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง ความชัดเจนของโครงการประกันรายได้เกษตรกรของรัฐบาล โดย 
นายนพพล เหลืองทองนารา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งมอบหมายให้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม  

ขอทราบความชัดเจนของโครงการประกันรายได้ของเกษตรกรของรัฐบาล รวมทั้งมาตรการ
คู่ขนานในปีการผลิต 2565-2566 ในส่วนโครงการ 15,260 ล้านบาท ที่ผ่านกรมการข้าวกับโครงการประกัน
รายได้ ค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาท เป็นโครงการเดียวกันหรือไม่ ถ้าหากโครงการเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาท 
ผ่านคณะรัฐมนตรีแล้ว ชาวนาจะได้รับเงินจากทั้ง 2 โครงการหรือไม่ นอกจากนี้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมีแนวทาง
อย่างไร ทั้งนี้ เมื่อออกราคาอ้างอิงก าหนดเกณฑ์กลางให้เท่ากันทั่วประเทศ แต่ราคาข้าวแต่ละพ้ืนที่ กลับไม่
เท่ากัน จะถูกต้องตามนโยบายได้อย่างไร รวมถึงการจ่ายเงินให้เกษตรกรนั้นตรงตามก าหนดหรือไม่ 
  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์     
ตอบชี้แจงว่า นโยบายประกันรายได้เกษตรกรมีความชัดเจนมาตั้งแต่ต้น ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้
ต่อที่ประชุมรัฐสภา เป็นเรื่องที่รัฐบาลด าเนินการมาตลอด 3 ปี ที่ผ่านมา รัฐบาลพร้อมที่จะสนับสนุนนโยบาย
ประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งมีพืช 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มัน ยาง ปาล์ม ข้าวโพด โดยเฉพาะข้าว ขณะนี้ได้ผ่าน       
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาด โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เสร็จเรียบร้อย
แล้ว และก าลังจะน าเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน และได้มีการนัดประชุมเบื้องต้น ในวันที่ 8 กันยายนนี้ ถ้าผ่านจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
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ต่อไป ยืนยันว่าไม่มีความล่าช้า ซึ่งโครงการนี้จะเริ่มจ่ายเงินส่วนต่าง ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 ตามขั้นตอน
กระบวนการอย่างชัดเจน รวมทั้งมาตรการคู่ขนานอ่ืน ๆ ก็ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้
มีการเก็บ  สต๊อกข้าว ถ้าเกษตรกรยังไม่ขาย ในช่วงที่ข้าวออกมาเยอะเพ่ือป้องกันไม่ให้ตลาดข้าวล้น แล้วส่งผล
ให้ราคาข้าวตกต่ า รัฐบาลจะชดเชยให้ตันละ 1,500 บาท รวมทั้งเงินช่วยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ให้กับสหกรณ์กลุ่ ม
เกษตรกรที่เก็บสต๊อกข้าวไว้ ไม่เทขายในช่วงข้าวออกเยอะ และช่วยโรงสีด้วยดอกเบี้ยร้อยละ 3 เช่นเดียวกัน ซึ่ง
มาตรการเหล่านี้ยังคงอยู่ทุกประการ แม้แต่ไร่ละ 1,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 20 ไร่  ได้ผ่านที่ประชุม
คณะอนุกรรมการด้านการตลาดที่มีการประชุมมาแล้ว ซึ่งรอเข้าสู่การพิจารณาของกรรมการนโยบายข้าว
แห่งชาติเช่นเดียวกัน ส าหรับกรณีงบประมาณ 15,260 ล้านบาทของกรมการข้าว มีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นเจ้าของเรื่อง แต่ส าหรับโครงการเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาท เป็นของกระทรวงพาณิชย์ และได้ผ่าน
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รอการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายข้าว
แห่งชาติ ซึ่งจะพิจารณาควบคู่ไปกับโครงการประกันรายได้ต่อไป ทั้งนี้ ไม่สามารถใช้ราคาประกันได้ในเฉพาะ
พ้ืนที่ เพราะราคาข้าวแต่ละพ้ืนที่ไม่เท่ากัน ราคาอ้างอิงก าหนดเกณฑ์กลางจึงเป็นราคาเฉลี่ยทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ 
ซึ่งเป็นข้อก าหนดร่วมกันในที่ประชุม ทั้งในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ส่วนราชการ รวมทั้งโรงสีและเกษตรกรด้วย ซึ่งการก าหนดราคาอ้างอิงค าณวนโดยการน า ราคาตัวแรก
น าราคาข้าวสารที่ส ารวจจริง  ในตลาดเฉลี่ยทอนมาเป็นราคาข้าวเปลือกราคาตลาดในความชื้นร้อยละ 15 
ส าหรับ ราคาตัวที่สองน าราคาข้าวเปลือกที่โรงสีรับซื้อซึ่งมีการส ารวจจริงทั่วประเทศมาเฉลี่ย และราคาตัวที่
สามน าราคาพาณิชย์จังหวัดที่มีข้าว ทั่วประเทศรับซื้อกันมาเฉลี่ย แล้วน าราคาทั้งสามตัวมาเฉลี่ยอีกครั้งเป็น
ราคาตลาดข้าวความชื้น ร้อยละ 15 ของประเทศ เป็นเกณฑ์ที่ใช้เป็นมาตรการร่วมกัน ขอยืนยันว่ามียุทธศาสตร์
ข้าวไทย เพ่ือลดต้นทุนการผลิต มีเป้าหมายชัดเจนว่าในอนาคตจะลดต้นทุนการผลิตมาเหลือที่เท่าไหร่       
เพ่ือให้ชาวนามีโอกาสที่จะมีก าไรมากขึ้นในการขาย ส าหรับการแก้ไขปัญหาปุ๋ย ได้หารือกับผู้บริหารบริษัท     
ซาบิค (SABIC) ผู้ผลิตปุ๋ยเคมีรายใหญ่ของประเทศซาอุดีอาระเบีย และของโลก เพ่ือเจรจาน าเข้าปุ๋ยให้มีปริมาณ
เพียงพอกับความต้องการใช้ในประเทศ ล่าสุดได้ท าสัญญาซื้อขาย และน าเข้าแล้วจนถึงเดือน กรกฎาคม 2565 
รวมปริมาณ 323,000 ตัน และในระหว่างเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการ ได้เจรจาน าเข้า
เพ่ิมเติมอีก 102,000 ตัน รวมทั้งสิ้น 425,000 ตัน ซึ่งจะช่วยให้ไทยมีปริมาณปุ๋ยใช้อย่างเพียงพอไม่เกิดปัญหา
ขาดแคลน แต่เรื่องราคายังต้องเป็นไปตามกลไกของราคาปุ๋ยในตลาดโลก 

  1.1.3 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและพลังงาน นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี       
ซึ่งมอบหมายให ้นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนในช่วงข้าวยากหมากแพง สินค้าเกือบ             
ทุกชนิดขึ้นราคา แต่ว่ารัฐบาลยังปล่อยให้ราคาค่าไฟมีอัตราที่สูงขึ้น แก๊สหุงต้มมีราคาสูงขึ้น ปล่อยให้             
ค่าไฟฟ้าแปรผันอัตโนมัติ (FT) เพ่ิมขึ้นรวมแล้วเป็นค่าไฟหน่วยละ 4.72 บาทต่อหน่วยงวด คิดเป็นร้อยละ 18 
เป็นการเพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูงเกินไปในครั้งเดียวโดยที่ไม่ยอมพิจารณาเยียวยาหรือลดค่าไฟฟ้าให้กับประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 ถึง 500 หน่วยตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
นโยบายพลังงาน (กบง.) โดยอ้างว่างบประมาณกลางไม่เพียงพอ การขึ้นค่าไฟครั้งนี้ได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อ
ค่าครองชีพของประชาชน ต้นทุนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมส่งผลไปถึงราคาของสินค้าที่จะมีการปรับขึ้นได้
ในอนาคตประชาชนไม่สามารถแบกรับสภาวะข้าวยากหมากแพงแบบนี้ได้อีกต่อไป  เหตุใดการประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาจึงไม่ยอมตัดสินใจน ามาตรการเยียวยาลดค่าไฟฟ้าให้กับ
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ประชาชนในกลุ่มเปราะบางเข้าไปพิจารณาตามข้อเสนอของ กบง. และไม่น างบประมาณกลางที่เหลือมาใช้
ประคองค่าไฟฟ้าในเดือนนี้ก่อน รัฐบาลให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่ีน้องประชาชน
น้อยกว่าการใช้งบประมาณของกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  (กอ.รมน.) ที่น า
งบประมาณไปจ่ายเงินเดือนให้กับคนที่ไปช่วยราชการที่มีแต่ชื่อ แต่ไม่ได้ไปปฏิบัติงานจริงในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ไม่มีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนต่อกรณีการขึ้นราคาค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้น ปล่อยให้
ค่าก๊าซหุงต้มขึ้นราคาซึ่งก๊าซหุงต้มขนาด 15 กิโลกรัม ราคาถังละ 408 บาท สร้างความเดือดร้อนให้กับ
ผู้ประกอบการร้านค้าและบ้านเรือนทั่วไปที่ใช้ก๊าซหุงต้ม เป็นการซ้ าเติมท าให้ราคาค่าอาหารสูงขึ้น เนื่องจากมี
ต้นทุนที่สูงขึ้นโดยผู้บริโภคแบกรับต้นทุนการบริโภคอาหารในราคาที่แพงขึ้น เหตุใดรัฐบาลจึงไม่ใช้วิธีการชะลอ
การขึ้นราคาเอาไว้ก่อนแม้ว่าจะมีส่วนลดให้กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยแต่เมื่อเทียบกับภาพรวมแล้วไม่สามารถ    
ตอบโจทย์หรือช่วยเหลือประชาชนได้ ไม่ตอบโจทย์กับค่าครองชีพที่แพงขึ้นทุกด้าน เหตุใดจึงไม่ชะลอการขึ้น
ราคาก๊าซหุงต้มเอาไว้ก่อน ราคาน้ ามันที่เป็นต้นทุนของการขนส่งและสินค้ารัฐบาลก็ปล่อยให้มีการขึ้นราคา 
แม้ว่าราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาขายปลีกน้ ามันในประเทศไทยยังมีราคา
สูงไม่ลดลงตามไปด้วยโดยเฉพาะราคาน้ ามันดีเซลที่ยังขายที่ลิตรละประมาณ 35 บาทต่อลิตร เพราะรัฐบาล  
อ้างว่าต้องเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามัน เพราะอยู่ในสภาวะขาดทุน กองทุนดังกล่าวมีการเก็บสะสมเงินไว้ในหลายปี
เหตุใดเงินสะสมจึงหมดไปอย่างรวดเร็ว มีการน าเงินกองทุนไปใช้อย่างไรบ้าง เหตุใดจึงไม่ยอมชะลอการเก็บเงิน
เข้ากองทุนน้ ามันออกไปก่อน เพ่ือให้ราคาขายปลีกลดลงอยู่ในระดับที่ประชาชนพอที่จะแบกรับไหว เพ่ือแบ่ง
เบาภาระประชาชนโดยเฉพาะราคาน้ ามันดีเซลซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนส าคัญของการผลิตการขนส่งของ
ภาคอุตสาหกรรมและประชาชนทั่วไปอย่างน้อยควรที่จะให้เหลือราคาขายอยู่ที่ลิตรละ 30 บาท ไประยะหนึ่ง
ก่อนจนกว่าประชาชน จะรู้สึกว่าพอมีก าลังที่จะ  แบกภาระได้มากกว่านี้จึงค่อยเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามัน 
  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงว่า การดูแลราคา
พลังงานรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจมีการช่วยเหลือมาโดยตลอดราคาพลังงานมี 4 ส่วน คือ 1.น้ ามันซึ่งเป็นน้ ามัน     
ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งซึ่งจะไปกระทบกับภาคขนส่งคือน้ ามันดีเซล 2. ก๊าซหุงต้ม (LPG) 3.ก๊าซธรรมชาติ 
(NGV) 4.ค่าไฟ ซึ่งกระทรวงพลังงานอยู่ในระหว่างเตรียมการคาดว่าจะเร่งรัดให้น าเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
ต่อไปหากเป็นไปได้จะน าเสนอในสัปดาห์หน้า  ขณะนี้อยู่ในระหว่างเตรียมการจึงยังไม่ได้น าเข้าที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ส าหรับราคาก๊าซหุงต้มนั้นมีการปรับเพราะในอดีตมีการอุดหนุนค่า
ก๊าซหุงต้มมาโดยตลอด จนท าให้ราคาก๊าซ  หุงต้มของประเทศไทยมีราคาต่ าเป็นอันดับสองของประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องปรับขึ้นราคาประมาณ 15 บาท อย่างไรก็ตามการปรับตรงนี้ยังมีส่วนที่
รัฐบาลอุดหนุนอยู่ไม่ใช่ว่าเลิกอุดหนุนไปเลย การช่วยเหลือก๊าซหุงต้มอยู่ในข้อเสนอของกระทรวงพลังงานที่จะ
น าเสนอคณะรัฐมนตรี ส่วนเรื่องไฟฟ้าซึ่งมีค่า FT ในรอบที่เพ่ิงประกาศไปนั้น ท าให้ค่า FT ในค่าไฟฟ้า          
เดือนกันยายนเป็นต้นไปสูงขึ้นตามที่คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานได้คาดการณ์ไว้การประมาณการค่า 
FT นั้น เป็นเรื่องที่ต้องคาดการณ์ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงในอนาคตสามเดือนข้างหน้า เมื่อก าหนดออกมาเช่นนี้เป็น
หน้าที่ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ส่วนการช่วยเหลือมีการหารือกับทางกระทรวงพลังงานและ    
การไฟฟ้าส่วนผลิต การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอให้การไฟฟ้าแบกรับภาระไว้ส่วนหนึ่ง
เนื่องจากราคาน้ ามันในตลาดโลกยังเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การแบกรับภาระของรัฐวิสาหกิจของสามการไฟฟ้า
นั้น มีข้อจ ากัดเนื่องจากมีผลกระทบต่อสภาพคล่องการช่วยเหลือเพ่ิมเติมเรื่องค่าไฟฟ้านั้นกลุ่ม เปราะบาง        
ในกลุ่มที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย จะยังใช้อัตราในเดือนมกราคมอยู่ส่วนที่เกินที่ใช้ 300 ถึง 500 หน่วยจะมี
ส่วนลดให้ ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 90 ของครัวเรือนทั้งหมดขอยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจการช่วยเหลือ
ประชาชน การปรับราคาก๊าซหุงต้มเป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ที่ได้มีการหารือในหลาย ๆ หน่วยงานแต่มี   
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การช่วยเหลืออย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการชะลอหรือการดูสถานการณ์ ซึ่งมีการติดตามสถานการณ์               
อยู่ตลอดเวลาหากราคาพุ่งสูงขึ้นไปเกินกว่าคาดการณ์ไว้จะมีมาตรการในระยะที่สองที่จะรองรับในเรื่องของ   
การช่วยเหลือ ส าหรับประเด็นราคาน้ ามันนั้นมีการหารือกับกระทรวงพลังงานอย่างใกล้ชิดในมาตรการ         
การตึงราคาน้ ามันดีเซล ก่อนหน้านี้มีการตรึงราคาไว้ที่ราคาลิตรละ 30 บาท แต่เมื่อราคาน้ ามันดิบในตลาดโลก
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงเป็นที่มาและความจ าเป็นที่จะต้องยกระดับเพดานของการตรึงราคาไว้ อย่างไรก็ตามใน
การ  ยกเพดานการตรึงราคาตรงนี้จาก 30 เป็น 35 บาทนั้น ส่วนที่เพ่ิมรัฐบาลก็ยังให้การอุดหนุนอยู่ ปัจจุบันนี้
ราคาน้ ามันดีเซลอุดหนุนอยู่ที่ 5 บาทจะเห็นได้ว่าสภาพคล่องของกองทุนนั้นขณะนี้ยังติดลบอยู่ประมาณ  
120,000 ล้านบาท การที่คงราคาไว้ที่  35 บาทนั้นมีมาตรการ การลดอัตราภาษีให้ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่             
20 กันยายน 2565 นี้ ซึ่งอุดหนุนไป 5 บาท การที่ราคาน้ ามันดิบในช่วงอาจมีราคาลดลงราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 90    
ถึง 100 บาท แต่ไม่มีการปรับราคาขายปลีกเพ่ือที่จะดูเรื่องของสภาพคล่องของกองทุนน้ ามัน เพ่ือไม่ให้ติดลบ
มากจนเกินไปหากตรึงราคาในระดับ 30 บาทกองทุนน้ ามันจะแบกภาระเพ่ิมขึ้น สถานการณ์ในอนาคต        
หากราคาน้ ามันเริ่มปรับตัวลดลงซึ่งเป็นไปตามที่ทุกฝ่ายคาดการณ์ การปรับลดอัตราการเรียกเก็บเงินเข้า
กองทุนน้ ามันก็อาจจะพอท าได้บ้างเพ่ือรักษาสภาพคล่อง ส่วนการเรียกเก็บเงินจากโรงกลั่นกระทรวงพลังงาน
อยู่ระหว่างการเจรจากับโรงกลั่นน้ ามันอยู่  โดยรัฐบาลใช้ความพยายามอย่างมากที่สุดในการตรึงราคาราคา
พลังงาน และให้การช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้ขับขี่จักรยานยนต์ กลุ่มผู้ขับรถยนต์ การ
บริหารสภาพคล่องของกองทุนน้ ามันและการตรึงราคาต้องเป็นไปอย่างควบคู่กัน โดยจะให้ประชาชนได้รับ
ผลกระทบน้อยที่สุด 

     1.2 กระทู้ถามทั่วไป   
  1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาช้างป่าท าร้ายพี่น้องประชาชนเสียชีวิต โดย นายจารึก ศรี
อ่อน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  กรณีช้างป่าท าร้ายพ่ีน้องประชาชนเสียชีวิตเป็นจ านวนมากในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี คือ
ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ภายใน 12 วัน มีช้างท าร้ายพ่ีน้องประชาชนเสียชีวิต                
3 ศพ ติดต่อกันท าให้พ่ีน้องประชาชนหวาดผวาไม่กล้าออกจากบ้านไปกรีดยางในเวลากลางคืนและไม่กล้า
สัญจรไปมาบริเวณท่ีมีช้างอาศัยอยู่มีความเดือดร้อนกันเป็นจ านวนมาก จึงขอเรียนถามว่า 

1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวทางแก้ไขปัญหาเพ่ือป้องกัน            
การสูญเสียชีวิตพ่ีน้องประชาชนโดยเร่งด่วนอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการเกี่ยวกับการสร้างแหล่งน้ า   
แหล่งอาหารส าหรับผืนป่าของประเทศไทยที่มีช้างอาศัยอยู่ มีความคืบหน้าอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

3. เนื่องจากเสาคอนกรีตร้อยด้วยเหล็กข้ออ้อยหรือสสิงไม่สามารถกั้นช้างได้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแนวคิดท่ีจะปรับปรุงแก้ไขดูแลแนวกั้นช้างอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม       
ตอบชี้แจงว่า ได้น าผลการศึกษาของอนุกรรมาธิการ และตัวแบบอย่างของการสร้างคูกั้นช้างซึ่งได้รับเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว และได้มอบให้กับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เพ่ือน าไปศึกษาและออกแบบที่จะ
ท าเป็นคูก้ันช้างในอนาคตต่อไป ขอยืนยันว่าให้ความส าคัญในทุกมิติ ได้รับเอาข้อเสนอแนะ มาด าเนินการแก้ไข
อย่างเป็นรูปธรรม คาดว่าในเร็ว ๆ นี้ จะได้เห็นตัวอย่างการท าคูกั้นช้างที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอผ่าน
คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า ที่ได้ไปส ารวจในพ้ืนที่ ซึ่งตนเห็นด้วยกับรูปแบบ  
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ที่น าเสนอ ที่เป็นลักษณะไม่ลาดชันด้านหนึ่งและมีความลาดชันอีกด้านหนึ่ง เพ่ือไม่ให้ช้างสามารถปีนขึ้นไปได้ 
พร้อมกับการดาดคอนกรีต เป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน ส าหรับการแก้ไขปัญหาไม่ให้ ช้างป่าออกมา    
นอกพ้ืนที่อนุรักษ์มากระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนนั้น ได้จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วกระจายอยู่ในหลาย ๆ 
พ้ืนที่ ในการช่วยกันป้องกันเฝ้าระวังช่วยกันผลักดันแจ้งเตือนเมื่อช้างป่าได้ออกมานอกพ้ืนที่ ทั้งนี้ จ านวนช้างได้
เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี และประชากรเองก็เพ่ิมมากขึ้น จึงเกิดปัญหาคนรุกป่าและป่ารุกคน เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
การแยกช้างให้ออกจากคนจึงต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการอุดหนุน ค่าใช้จ่ายให้กับอาสาสมัคร เฝ้าระวัง
ช้างป่า โดยตั้งงบประมาณไว้ที่ 10 ล้านบาท ให้กับ 214 เครือข่ายครอบคลุมทุกพ้ืนที่เร่งด่วนที่ประสบปัญหา  
ช้างออกนอกพ้ืนที่ เป็นการสนับสนุนให้ราษฎรและชุมชนแก้ปัญหาช้างป่า โดยผลักดันให้ช้างกลับเข้าไปในพ้ืนที่
อนุรักษ์ สร้างความเข้าใจระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ ท าความเข้าใจถึงมาตรการและแนวทางที่
เจ้าหน้าที่ แนะน าให้กับประชาชนว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเวลาเจอช้าง และควรจะป้องกันอย่างไรไม่ให้ช้าง
ออกนอกพ้ืนที่ นอกจากนั้น การเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บการเสียชีวิต กรม
อุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า ปี 2562 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินช่วยเหลือรายละ 100,000 บาท รวมถึงเงินช่วย เหลือเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากช้างป่าและกระทิงด้วย ส าหรับผลกระทบต่อทรัพย์สินหรือพืชผลเกษตร ให้พิจารณาตาม
หลักเกณฑ์ที่อยู่ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งในขณะนี้นอกจากมาตรการที่มีอยู่แล้ว ได้ขอให้
กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หารือกับบริษัทประกัน ที่จะท าประกันชีวิตให้กับประชาชน ถ้ าหากเสียชีวิต
จากช้างป่า และประกันสูญเสียทรัพย์สินก่อให้เกิดความเสียหายในพ้ืนที่ที่ท าการเกษตรหรือพืชไร่ คาดว่า
ภายในปีนี้จะได้ข้อสรุป เพ่ือมีประกันให้กับพ่ีน้องประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่รอยต่อ และท ามาหากินอยู่ในพ้ืนที่
ที่คาบเกี่ยวกับการที่ช้างป่า   จะออกมา ทั้งนี้ เห็นด้วยกับการที่ต้องสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ เพ่ือที่ช้างป่าจะไม่
ออกมารบกวนประชาชน ได้ท าการหารือว่าหากมีแหล่งน้ าขนาดใหญ่จะกระทบต่อพ้ืนที่อยู่ของช้างขนาดไหน 
ซึ่งในปัจจุบันได้มีโครงการจัดท าแหล่งน้ าขนาดเล็กการฟ้ืนฟูทุ่งหญ้า ปลูกพืชอาหารสัตว์ป่า  มีการจัดท า         
โป่งเทียม มีการด าเนินการแบบผสมผสาน มีการพัฒนาแหล่งน้ าบาดาล ควบคู่กันไปกับแหล่งน้ าบนดิน เพ่ือ
รักษาระบบนิเวศ ขอให้มั่นใจว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เพ่ิมแหล่งหญ้า แหล่งน้ า    
แหล่งอาหารให้กับช้าง ซึ่งในอนาคตจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ จนกว่าจะสามารถผลักดันช้างทั้งหมดให้อยู่ในป่าอนุรักษ์
ได้โดยที่ไม่ต้องรบกวนประชาชน 
  1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขราคาสินค้าทางการเกษตร โดย นายสัณหพจน์             
สุขศรีเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมอบหมายให้ นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
พาณิชย์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
  ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรที่ผันผวนไปตามฤดูกาลและความต้องการของตลาดเป็นวัฏ
จักรที่ควบคุมค่อนข้างยาก เพราะบางครั้งราคาก็ปรับสูงขึ้นสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้บริโภคบางครั้งราคาก็
ดิ่งลงจนเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ าในจังหวัดนครศรีธรรมราช ท าให้
ในแต่ละปีมีผลผลิตตกค้างเป็นจ านวนมาก เช่น พริกเขียว มัน ฟักทอง มังคุดปัญหาผลผลิตมีปริมาณมากกว่า
ความต้องการของตลาด การขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนการผูกขาดราคาโดยพ่อค้าคนกลางท าให้เกษตรกร
ประสบปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงขอเรียนถามว่า 

1. กระทรวงพาณิชย์มีแผนบริหารจัดการเพ่ือรองรับราคาสินค้าทางการเกษตรที่ผันผวน    
ตามฤดูกาลในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรมราช อย่างไรบ้าง ขอทราบรายละเอียด 
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2. กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายในการจัดสรรงบประมาณให้แก่กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือดูแลเกษตรในกลุ่มสินค้าทางการเกษตร การส่งออกและการชะลอ
การจ าหน่ายโดยการเก็บสต๊อกท าให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
  นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  ตอบชี้แจงว่า สินค้าทาง
การเกษตรมีระบบการผลิตสองลักษณะ คือ 1.ลักษณะที่ออกตามฤดูกาลที่แน่นอน เช่น ผลไม้ ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ข้าว เป็นต้น และ 2. สินค้าที่ออกสู่ตลาดได้ทั้งปี  เช่น สินค้าพืชผัก กระทรวงพาณิชย์ได้มีการก าหนด     
แผนบริหารจัดการล่วงหน้าส าหรับสินค้าเกษตรที่มีฤดูการผลิตที่แน่นอน ได้แก่  แผนผลิต แผนบริหารจัดการ
ผลไม้จ านวน 18 มาตรการ มาตรการการสนับสนุนการชะลอการจ าหน่ายและเก็บสต๊อก เช่น ข้าว               
มันส าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมาตรการสนับสนุนด้านการตลาดและการจ าหน่าย เช่น การกระจาย
สินค้าการกระตุ้นการบริโภค การชดเชยดอกเบี้ยในสินค้าข้าว สุกร พืช และผลไม้ส าหรับสินค้าที่มีผลผลิตออกสู่
ตลาดตลอดทั้งปี มีวัฏจักรด้านราคาที่ผันผวนขึ้นลงตามปริมาณสินค้าที่ออกสู่ตลาดและความต้องการของ
ผู้บริโภคหรืออุตสาหกรรมแปรรูป โดยได้มีการจัดสรรงบประมาณส ารอง เพ่ือการบริหารจัดการสินค้าโดยการ
แทรกแซงตลาดกรณีประสบภาวะราคาตกต่ าจากการล้นตลาดเพ่ือให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่  
แผนบริหารจัดการผลไม้มี 12 มาตรการจาก 18 มาตรการ เช่น ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประกอบการหลังกระจาย
ผลผลิตผลไม้ออกนอกแหล่งผลิตโดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต
กิโลกรัมละ 3 บาท ส่งเสริมสภาพคล่อง ผู้ส่งออกสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ 3 และช่วยผู้ส่งออกกิโลกรัมละ       
4 บาท สนับสนุนให้เกษตรกรท าพันธสัญญาหรือท าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในประเทศ
โดยการโหลดผลไม้ ขึ้นเครื่องบินฟรี 25 กิโลกรัม สนับสนุนกล่องพร้อมค่าจัดส่งผลไม้จากเกษตรกร            
กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ ไปยังผู้บริโภคโดยตรง สนับสนุนรถเร่ รถโมบายไปรับซื้อผลไม้และน าออกไปจ าหน่าย     
สู่ผู้บริโภคโดยตรง ประสานงานกับห้างท้องถิ่น ห้างค้าส่งค้าปลีก และปั๊มน้ ามันเพ่ือเปิดพ้ืนที่ระบายผลไม้ให้กับ
เกษตรกร อบรมให้ความรู้เกษตรกรในการจัดท าตลาดออนไลน์ มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผ่อนปรน
เคลื่อนย้ายแรงงานข้ามจังหวัด และขอให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ส่งก าลังพล   
เข้ามาช่วยเก็บเกี่ยวและขนผลไม้ ใช้ทีมเซลล์แมนจังหวัดและทีมเซลล์แมนประเทศช่วยกระจายผลไม้ของ
เกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ ส าหรับสินค้าทางการเกษตรอ่ืน ๆ ในปีที่ผ่านมามีสินค้าบางตัวมีราคาตกต่ า 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้ผลผลิตตกค้างภายในประเทศเป็นจ านวน
มากและในปี 2565 กระทรวงพาณิชย์ได้เตรียมมาตรการรองรับไว้แล้วดังนี้  ใช้กลไกเซลล์แมนจังหวัดโดย
เชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตต้นทางไปสู่ตลาดปลายทางประสานงานผู้ประกอบการเข้าไปรับซื้อผลผลิตเพ่ือ
ระบายผลผลิตไม่ให้กระจุกตัวในพ้ืนที่โดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการกระจายออกนอกแหล่งผลิตใช้
งบประมาณปกติ ใช้มาตรการประกันรายได้ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเช่นปาล์มน้ ามัน ข้าว ยางพารา 
เงินกองทุนรวมเพ่ือช่วยเกษตรกร มีนโยบายเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรด้านการตลาด เพ่ือรักษาระดับราคาและ
ยกระดับราคาสินค้าเกษตรพัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร     
ซึ่งในปี 2565 ได้อนุมัติให้หน่วยงานขอรับจัดสรรเงินเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรเพ่ือดูแลสินค้าเกษตร รวมวงเงิน 
1,875.77 ล้านบาท ซึ่งสามารถแยกเป็นกิจกรรมหลักได้ 3 กิจกรรม คือ 1. การส่งออกวงเงิน 500 ล้านบาท      
2. กิจกรรมชะลอการน าเข้าและเก็บสต๊อกวงเงิน 813.09 ล้านบาท 3. การกระจายสินค้าการกระตุ้นการบริโภค
การชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเพ่ิมสภาพคล่องในการรับซื้อสินค้าเกษตรวงเงิน 562.68 ล้านบาทซึ่งมีโครงการดังนี้ 

1. โครงการผลไม้มี 3 โครงการ เช่น โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 โครงการสนับสนุน
การกระจายผลไม้เพ่ือยกระดับราคาไม่ให้ตกต่ าของสถาบันเกษตรกร โครงการพัฒนาต้นแบบการตรวจสอบ
ย้อนกลับตลอด supply chain จ านวน 912.34 ล้านบาท   
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2. โครงการพืชหัว เช่น หอมแดง กระเทียม เช่น โครงการบริหารจัดการตลาดพืชหัว             
ปี 2565 โครงการบริหารจัดการพืชหัวเพ่ือชะลอการจ าหน่ายในปี 2565 จ านวน 69.05 ล้านบาท 

3. ข้าวมี 2 โครงการ คือ 1)โครงการชะลอดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บ         
สต๊อกมา โครงการสินเชื่อเพ่ือสร้างยุ้งฉางให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรจ านวน 550.39 ล้านบาท 

4.มันส าปะหลัง มีจ านวนโครงการ 2 โครงการ 1) โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อก
มันส าปะหลังปี 2564 ถึง 2565 2) โครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันส าปะหลังปี 2564 ถึงปี 2565 จ านวน 
235 ล้านบาท 

5. โครงการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มี 1 โครงการ คือ โครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีงบประมาณ 2564 ถึง 2565 จ านวน 15 ล้านบาท  

6. ข้าวเหนียวมีจ านวน 2 โครงการ 1) โครงการตลาดเข้าเปลือกเดี๋ยวปีการผลิต 2564 / 2565 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) โครงการเพ่ิมช่องทางการตลาดข้าวเปลือกเหนียวปีการผลิต 2564 ถึง 2565 
ที่เป็นพ้ืนที่ทั่วไป จ านวน 60 ล้านบาท 

7. สุกรมีจ านวน 1 โครงการ คือโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพ่ือเสริมสภาพคล่องและลดต้นทุน
การผลิตให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร จ านวน 33.99 ล้านบาท มีการอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือ 7 กลุ่มสินค้า 
13 โครงการ 

  1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง ขอใช้พื้นที่ที่ถูกปล่อยทิ้งให้รกร้างซอยแบริ่ง 11 เชื่อมต่อ           
ซอยลาซาล 20 เป็นสวนสาธารณะและสถานที่ออกก าลังกาย โดย นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ซึ่งมอบหมายให้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง           
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
  ด้วยกรุงเทพมหานครมีพ้ืนที่สีเขียวต่ ากว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก (WH0) แนะน า
โดยเฉพาะเขตบางนาเองยังไม่มีสวนสาธารณะและสถานที่ออกก าลังกายที่ใช้งานได้ฟรีที่กรุงเทพมหานคร 
ให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ซอยแบริ่ง 11 เชื่อมต่อซอยลาซาล 20 มีพ้ืนที่ถูกปล่อยให้รกร้างมากว่า 40 ปีแล้ว 
เมื่อได้ตรวจสอบพบว่าโฉนดที่ดินเลขที่ 9201 หน้าส ารวจ 556 เขตพระโขนง เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ได้มี
การโอนเปลี่ยนนามจากกระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) เป็นกระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 แต่
ก็ยังถูกปล่อยให้รกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ จึงขอเรียนถามว่า 

1. ขอให้กระทรวงการคลัง โอนที่ดินหรือมอบให้ทางกรุงเทพมหานครใช้ที่ดินนี้ เป็น
สวนสาธารณะและสถานที่ออกก าลังกาย ให้ประชาชนในพ้ืนที่บางนาและพ้ืนที่ใกล้เคียง เพ่ือเป็นประโยชน์
สาธารณะไดห้รือไม่ ขอทราบรายละเอียด 

2. ทางกระทรวงการคลังยังมีพ้ืนที่ในเขตบางนาหรือเขตพระโขนงที่ถูกปล่อยรกร้างไม่ได้ท า
ประโยชน์อีกหรือไม่ที่จะน ามาท าสวนสาธารณะเพ่ือประโยชน์สาธารณะให้ประชาชน ขอทราบรายละเอียด 
  นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตอบชี้แจงว่า ที่ดินแปลง
ดังกล่าวเดิมเป็นที่ดินของกระทรวงกลาโหม โดยกองทัพเรือเป็นผู้ดูแลจ านวน 3 ไร่เศษ ซึ่งกองทัพเรือเป็นผู้
ครอบครอง มีแผนที่จะใช้ประโยชน์ในที่ดินแปลงนี้ ในปี พ.ศ. 2560 ได้มีพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุว่าในส่ วน
ราชการทุกส่วนราชการ ถ้าหากมีที่ดินให้โอนมาเป็นที่ราชพัสดุ ให้กรมธนารักษ์เป็นผู้ดูแล โดยกระทรวงการคลัง
เป็นผู้รับมอบ ดังนั้น ถึงแม้ว่าได้โอนมาแล้วในปี 2560 กองทัพเรือก็ยังเป็นผู้ดูแลและครอบครอง อย่างไรก็ตาม 
พ้ืนที่ดังกล่าวได้รกร้างมาเป็นเวลานาน ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ดูแลและมีระเบียบอยู่ว่ าที่แปลงใด ที่ส่วนราชการ    
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ได้ครอบครองอยู่และไม่ได้ใช้ประโยชน์หรือใช้งานนั้น จะให้กรมธนารักษ์สอบถามไปว่ายังจะใช้ประโยชน์อยู่
หรือไม่ ถ้าหากไม่ใช้ประโยชน์ขอให้ส่งคืนการครอบครองมาให้กรมธนารักษ์เพ่ือได้มอบให้ส่วนราชการอ่ืน  ๆ   
ได้น าไปใช้ประโยชน์ ให้เกิดความคุ้มค่า ที่ราชพัสดุที่มีความว่างเปล่าไม่มีผู้ครอบครอง ไม่มีผู้ใช้ประโยชน์ 
สามารถขอเพ่ือสร้างประโยชน์สาธารณะได้ กรมธนารักษ์ไม่เคยขัดข้อง ทั้งนี้ พ้ืนที่ 3 ไร่ เหมาะส าหรับการเป็น
สถานที่ออกก าลังกาย แต่เนื่องจากพ้ืนที่แปลงนี้มีข้อจ ากัดอยู่ เนื่องจากเป็นที่ไม่มีทางออก หรือที่ตาบอด 
เนื่องจาก มีที่เอกชนกั้นอยู่ด้านหน้า ที่ดินแปลงนี้จึงเป็นที่รกร้าง หากมีการแก้ปัญหาพ้ืนที่เข้าออกแล้ว          
จะขอกองทัพเรือ   หากไม่ใช้ประโยชน์ให้ส่งคืนมายังกรมธนารักษ์เ พ่ื อกรมธนารักษ์จะจัดมอบให้
กรุงเทพมหานครด าเนินการท าเป็นสวนสาธารณะหรือเป็นที่ออกก าลังกายเพ่ือพ่ีน้องประชาชนต่อไป 

  1.2.4 กระทู้ถาม เรื่อง ขุดลอกห้วยชลัง ช่วงบ้านกระแมด ต าบลไพรบึง อ าเภอไพรบึง 
จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ           
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดภารกิจไม่สามารถมาตอบ
กระทู้ได้จึงขอเลื่อนกระทู้ไปตอบในวันที่ 15 กันยายน 2565 

     1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
  - กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การย้ายซากดึกด าบรรพ์กลับมาไว้ในพ้ืนที่เดิม โดย นายนริศ   
ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
  - กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การพัฒนาเขื่อนบริเวณแม่น้ าแม่กลองสายเก่าที่ต าบลคุ้งพยอม 
อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี 
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี โดย นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
  - กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอทราบผลสัมฤทธิ์ของการจัดบริการ “โมบาย ไอดี” โดย      
พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้ง       
กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  โดย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

- กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ าหนองกระหวัน และ
ห้วยขยุงหลง พร้อมระบบโครงข่ายกระจายน้ า และระบบอ่างพวง ต าบลขนุน อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะ
เกษ โดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ง       
กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 

- กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอขยายระยะทางก่อสร้างถนนทางหลวงหมายเลข 401 ตอน
ท่าโรงช้าง – กิโลศูนย์ โดย นายสมชาติ ประดิษฐพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรค
ประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
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  จากนั้น ประธานฯ ขออนุญาตที่ประชุมน าระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุม และ
วาระท่ี 7 เรื่องอ่ืน ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน  

ที่ประชุมอนุญาต 

 (3) รับรองรายงานการประชุม 
  - รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3    

ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 
ครั้งที ่5 วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 
ครั้งที่ 6 เป็นพิเศษ วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 
ครั้งที่ 7 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 
ครั้งที่ 8 วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 
ครั้งที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 
ครั้งที่ 10 เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 
ครั้งที่ 11 วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 
ครั้งที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 

  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 (7) เรื่องอ่ืน ๆ  
  1. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการทหาร ขอให้ตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่
ว่างเนื่องจากสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายวัฒนา สิทธิวัง สิ้นสุดลงตามมาตรา 133 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 เป็นอันพ้นจาก
ต าแหน่งกรรมาธิการ จึงขอตั้ง นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ เป็นกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

2. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม ขอให้ตั้งกรรมาธิการแทน
ต าแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก นายปดิพัทธ์ สันติภาดา กรรมาธิการได้ลาออกจากต าแหน่งกรรมาธิการจึงพ้นจากการ
เป็นกรรมาธิการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 108 (3) จึงขอตั้ง นายเดชทวี       
ศรีวิชัย เป็นกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่างลง 

3. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตาม
พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ิมเติม พ.ศ. 2564 ขอขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา เรื่องดังกล่าวออกไปอีก 
90 วัน ตั้งแต่วันที่ห้ากันยายน 2565 เป็นการขอขยายครั้งท่ี 4 เพ่ือประโยชน์ในการท างานของคณะกรรมาธิการ 

ที่ประชุมรับรอง 

จากนั้น นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพ่ือไทย     
หารือต่อที่ประชุม โดยขอเลื่อนระเบียบวาระการประชุมในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 โดยให้เลื่อนเรื่องด่วนที่ 
4 เรื่องท่ีวุฒิสภาพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย พ.ศ. .... เรื่องด่วนที่ 5 ร่างพระราชบัญญัติ
แก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่งคสช. ที่  19 / 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค และเรื่องด่วนที่  2 เรื่อง
พระราชบัญญัติแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. .... โดยให้เลื่อนล าดับเรื่องด่วนที่ 4 , 5 และ 2 ตามล าดับมาไว้ก่อนเรื่อง
ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 

ที่ประชุมรับรอง 
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จากนั้น ประธานฯ น าเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งเป็นการ
พิจารณาญัตติด่วนต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่
หนึ่ง) เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ นายวิสาร 
เตชะธีราวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้เสนอ ทั้งนี้ มีญัตติในท านอง
เดียวกันอีก 7 ฉบับ ได้แก่  

1. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบ
จากการกระท าความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ โดย นายวีระกร ค าประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 

 2. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง  
การแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่หนี้นอกระบบ โดย รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้เสนอ 

 3. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่และปัญหาหนี้นอกระบบ โดย นายนริศ ข านุรักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ และนายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี 
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ 

 4. ญัตติ  เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา           
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่และปัญหาหนี้นอกระบบ โดย นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกระบี่ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ 

 5. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบ
จากการกระท าความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่และหนี้นอกระบบ โดย นายจาตุรงค์  เ พ็งนรพัฒน์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพ่ือไทย และนายกิตติศักดิ์  คณาสวัสดิ์  สมาชิก                 
สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ 

 6. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่และหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม โดย นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทรักธรรม เป็นผู้เสนอ 

 7. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ 
โดย นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลกพรรคก้าวไกล เป็นผู้เสนอ 

สมาชิกฯ อภิปรายให้ข้อคิดเห็น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ ในประเด็น อาทิ การแก้ไขปัญหา
หนี้นอกระบบอย่างยั่งยืนคือ รัฐบาลต้องท าให้ประชาชนคนยากจน สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ ที่ถูกกฎหมาย    
ได้อย่างง่ายขึ้น มีแหล่งเงินทุนให้ประชาชนได้เข้ามากู้ยืม ลดเงื่อนไขการกู้ยืมให้กับประชาชนที่มีอาชีพหาบเร่ 
แผงลอย หรืออาชีพอิสระ ให้สามารถกู้เงินได้ หากคนเหล่านี้มีที่พ่ึง ก็จะไม่ไปกู้นอกระบบ จนโดนท าร้าย ข่มขู่ 
และคิดดอกเบี้ยที่แพง จนไม่มีเงินกินเงินใช้ หากไม่แก้ไข หนี้นอกระบบจะสูงขึ้นจนท าลายระบบเศรษฐกิจของ
ประชาชนในประเทศ เป็นมะเร็งร้ายที่กัดกินคนในสังคม ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ได้รับการกระท าอย่าง
ป่าเถื่อน เพราะกลุ่มหนี้นอกระบบมีกลุ่มนายทุนที่หนุนหลัง ท าให้เจ้าหนี้คุกคามประชาชน สะท้อนให้เห็นว่า 
รัฐบาลล้มเหลวในการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ และความมั่นคงในประเทศ อยากให้รัฐบาลจริงจังกับการ
ปัญหานี้ ต้องหาแหล่งเงินกู้อย่างถูกกฎหมายให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย สะดวก และดอกเบี้ยต่ า 
รวมทั้งต้องกวดขันผู้ที่อยู่เบื้องหลังระบบเงินกู้ไม่ให้ท าผิดกฎหมาย ไม่สนับสนุนให้เกิดการคุกคามประชาชน     
มีสถาบันและมีกฎหมายที่ช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถปรับโครงสร้างหนี้ได้อย่างเป็นธรรมและเป็นระบบ     
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มีการช่วยเหลือลูกหนี้ในการเจรจากับเจ้าหนี้เพ่ือปรับโครงสร้างหนี้ เปิดช่องให้บุคคลธรรมดาสามารถฟ้ืนฟู     
หนี้สิ้น เจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ทุกรายพร้อมกันได้ เป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ มีวงเงินสินเชื่อในการ
ปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งรัฐบาลต้องสนับสนุนเงินในส่วนนี้ เพ่ิมโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเงินระบบมีการให้สินเชื่อ
หรือวงเงินฉุกเฉินเพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน  ประชาชนที่ติดเครดิตบูโร ไม่ให้ตกไปอยู่ในวงจรหนี้นอก
ระบบ น าหนี้นอกระบบให้กลับเข้ามาอยู่ในระบบ จัดระบบดอกเบี้ยให้เหมาะสม ลดค่าธรรมเนียมสิน เชื่อ และ
ดอกเบี้ยในการกู้เงินให้มีความเหมาะสม มีกองทุนเยียวยาผู้เดือดร้อนโดยยึดทรัพย์ผู้ที่กระท าผิดมาเป็น
เงินกองทุนในการเยียวยาเพ่ือมิให้กระทบต่อเงินงบประมาณประเทศหากรัฐบาลแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้          
จะเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ าในสังคมลงได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนคนยากจน คนหาเช้ากินค่ า
ได้อย่างเป็นระบบ 

หลังจากที่สมาชิกฯ อภิปรายเรียบร้อยแล้ว และผู้เสนอญัตติอภิปรายสรุปสาระส าคัญของ
ญัตติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้เสนอญัตติทั้ง 8 ญัตติ ไม่ขัดข้องที่จะให้ส่งญัติติด่วนแนวทางการแก้ปัญหา    
แชร์ลูกโซ่ และปัญหาหนี้นอกระบบไปยังรัฐบาลเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ที่ประชุมเห็นชอบ 

 (2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

2.1 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จ านวน 2 เรื่อง 

- (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570)  

- ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
.... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน  

ที่ประชุมรับทราบ 

2.2 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

- ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการพิจารณาการพิจารณา 

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

- ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการพิจารณาการพิจารณา 

2.4 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 11-13/2565 

- ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการพิจารณาการพิจารณา 

  2.5 รับทราบรายงานประจ าปี 2564 ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 

- ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการพิจารณาการพิจารณา 

  2.6 รับทราบรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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การสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับคนไทยภายใต้แผนปฏิบัติราชการของส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 - 2565 มุ่งหวังให้ "ทุกคนที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินไทย ได้รับ
ความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้า ด้วยความมั่นใจ" โดยตั้ง  3 เป้าประสงค์หลัก คือ ประชาชน
เข้าถึงบริการ การเงิน การคลังมั่นคง ด ารงธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ 2564 ได้รับการจัดสรรงบกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติส าหรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal Coverage Scheme: 
UCS) จ านวน 47.644 ล้านคน วงเงิน 194,508.79 ล้านบาท (เป็นเงินเดือนของหน่วยบริการภาครัฐ 
52,143.98 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 5.89 ของงบประมาณประเทศในอัตราเหมาจ่ายเท่ากับ 3,719.23 บาท
ต่อผู้มีสิทธิ และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารจัดการในส านักงาน จ านวน 1,377.69 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 0.71 เทียบกับงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผลการด าเนินงานปี 2564 สรุปพอสังเขป 
ดังนี้ 

1. การเบิกจ่ายงบประมาณเบิกจ่ายรวมภาระผูกพันงบประมาณกองทุนหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ให้กับหน่วยบริการที่รับบริการให้ผู้มีสิทธิ จ านวน 144,252.95 ล้ านบาท คิดเป็นร้อยละ 
101.33 (จากงบ 142,364.82 ล้านบาทไม่รวมเงินเดือนหน่วยบริการภาครัฐ) โดยสปสช. ได้รับอนุมัติให้ใช้เงิน
จากบัญชีรายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม เพ่ือเป็นค่าบริการสาธารณสุขในรายการที่ค่าใช้จ่ายสูงกว่า
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

2. ความครอบคลุมสิทธิหลักประกันสุขภาพลงทะเบียนให้ผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติเลือกหน่วยบริการประจ าตนได้ จ านวน 47.56 ล้านคน (เป้าหมาย 47.74 ล้านคน) ครอบคลุมสิทธิ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Universal Coverage Scheme: UCS) ร้อยละ 79.61 

3. หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ    เพ่ือ
ให้บริการผู้มีสิทธีในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จ านวน 14,549 แห่ง ได้แก่ หน่วยบริการปฐมภูมิ 
จ านวน 11,830 แห่ง หน่วยบริการประจ า จ านวน 1,215 แห่ง หน่วยบริการรับส่งต่อทั่วไปจ านวน 1,081 แห่ง 
และหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้าน จ านวน 3,254 แห่ง (หน่วยบริการหนึ่งแห่งสามารถขึ้นทะเบียนได้
มากกว่าหนึ่งประเภท) 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.7 รับทราบรายงานประจ าปี 2564 ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

- ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการพิจารณาการพิจารณา 

2.8 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินส านักงานศาลยุติธรรม ส าหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

- ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการพิจารณาการพิจารณาการพิจารณา 

2.9 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจ าปี  2564 และ
รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจ าปี 2564 

- ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการพิจารณาการพิจารณา 

2.10 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

- ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการพิจารณาการพิจารณา 
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2.11 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจ าปี 2564 และรายงานการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงาน กสทช. ส านักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจ าปี 2564 

- ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการพิจารณาการพิจารณา 

2.12 รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยใน
การใช้รถใช้ถนน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

  ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินของกองทุน               
เพ่ือความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กองทุน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 
2563 งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ /ส่วนทุน และงบกระแส
เงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ
การเงินข้างตันนี้แสดงฐานะการเงินของกองทุน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานเพ่ือ          
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปี
สิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ที่ประชุมรับทราบ 

2.13 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  - ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการพิจารณาการพิจารณา 

2.14 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2564 สภาองค์กรของผู้บริโภค 

   - ผู้ชี้แจงขอเลื่อนการพิจารณาการพิจารณา 

2.15 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2564 ขององค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 

ปี 2564 ไทยพีบีเอสด าเนินงานตามภารกิจของสื่อสาธารณะที่ส าคัญคือการให้บริการข่าวสาร 
รายการสาระความรู้ ความบันเทิงและการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ การให้บริการข่าวสาร 
รายการความรู้ที่มีสัดส่วนอย่างเหมาะสม บนพ้ืนฐานความเป็นไทยเน้นความหลากหลาย ได้ความรู้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ไทยพีบีเอสด าเนินการโดยยึดถือประโยชน์สาธารณะปราศจากอคติทางการเมืองและ
ผลประโยชน์เชิงพาณิชย์ในปี 2564 มีรายการที่ออกอากาศแบ่งเป็น 6 ประเภทรวมเวลาทั้งสิ้น 7431 ชั่วโมง 
15 นาที โดยแยกตามคุณค่าเนื้อหา ตามพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ         
ไทยพีบีเอสให้ความส าคัญกับการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลกระทบต่อบุคคล ชุมชน สังคมที่หลากหลาย 
สถานการณ์ส าคัญของสังคมในปี 2564 อาทิ ภัยพิบัติ การจัดการปัญหาการระบาดระลอกใหม่ของโควิด 19 
และผลกระทบการชุมนุมทางการเมืองการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และการขยายบทบาทของประเทศมหาอ านาจใน
อาเซียน เนื้อหาส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะหาทางออกให้สังคม เช่น       
การลดความรุนแรงในพ้ืนที่ชุมนุมทางการเมือง สิทธิชาติพันธุ์ ความเท่าเทียมในการรับรองสิทธิการสมรสของ   
ผู้มีความหลากหลายทางเพศ ประเด็นความเหลื่อมล้ าในสังคมสะท้อนผ่านช่องว่างในระบบจัดการศึกษาและ
ความยากจนของคนในชุมชนเมือง เพ่ือสร้างความตระหนักและชี้แนวทางแก้ไขที่ต้องไปให้ถึงการปฏิรูป
โครงสร้างนโยบายการพัฒนา Thai PBS World ท าให้สื่อสาธารณะของไทยเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับ   
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ในระดับภูมิภาค มีการพัฒนาเนื้อหาของรายการ This Week with Thai PBS World และเว็บไซต์ข่าว 
ThaiPBS World.com โดดเด่นด้วยบทสัมภาษณ์และบทวิเคราะห์พร้อมด้วยนักข่าวประจ าหลายประเทศ      
ใน ASEAN เพ่ือรายงานและวิเคราะห์สถานการณ์ ผลิตรายการสารประโยชน์ทางด้านการศึกษาและ
สาระบันเทิงที่มีสัดส่วนอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสูง เน้นความหลากหลายในมิติต่าง ๆ ไทยพีบีเอส        
ผลิตเนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กครอบครัว และบุคลากรทางการศึกษาโดยสอดคล้องกับการเรียน
ออนไลน์ ทาง ALTV กิจกรรม เกม วิทยุ Podcast และหนังสือ มีรายการใหม่ 7 รายการ อาทิ รายการ       
ความร่วมมือกับเครือข่ายครูสอนดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นรายการ Reality ครูปล่อยแสง ตามติด
การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพครู และโครงการ “The Visual by Thai PBS” ประเด็นคนเมืองกับ      
เรื่องกิน ชวนส ารวจเรื่องราว วัฒนธรรม เบื้องหลังร้านอาหารในกรุงเทพฯ ละครไทยพีบีเอสเปิดพ้ืนที่ถกเถียง 
วิพากษ์วิจารณ์ต่อประเด็นต่า งๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางความคิด การค้นคว้า 
การศึกษาต่อยอดทักษะความรู้ในด้านต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาชีวิตให้เกิดขึ้นแก่สังคม        
ในหลากหลายมิติ ตลอดปี 2564 ละครไทยพีบีเอสท าหน้าที่จุดประกายความคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการ
ใช้ชีวิต การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคม โดยค านึงถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เคารพสิทธิความเป็นมนุษย์
และความเท่าเทียมกันเป็นส าคัญทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลเมืองโลก โดยด า เนินงานสอดคล้อง            
ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การมีผลงานที่โดดเด่น เช่น ละครเรื่อง ‘จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี’ ละคร   
พีเรียดที่ว่าด้วยเรื่องราวของคนตัวเล็ก ๆ ที่แทบไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ นั่นคือคนไทยจาก    
อโยธยาที่ถูกกวาดต้อนไปอยู่ที่อังวะ ประเทศพม่า ในช่วงเสียกรุง ครั้งที่ 2 ถ้าครั้งหนึ่งนาฏศิลป์แบบอโยธยาคือ 
Soft Power ที่เชื่อมโยงคนต่างชาติต่างภาษาเข้าไว้ด้วยกัน ละครเรื่องจากเจ้าพระยาสู่อิรวดีก็ก าลังท าหน้าที่
นั้น ด้วยการสร้างความเข้าใจใหม่ต่อเพ่ือนบ้านอย่างเป็นมิตร เนื้อหามีการน าประเด็นประวัติศาสตร์ นาฏศิลป์ 
วรรณกรรม วิทยาศาสตร์ บุญกรรม สิทธิสตรี และ LGBTQ ให้เข้ามาอยู่รวมกันได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังใส่
เกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์เข้าไปในบทสนทนา มีการเล่าเรื่องที่จุดประกายให้ผู้ชมอยากหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
เพ่ือต่อยอดความรู้ รวมถึงการออกแบบตัวละครให้มีเสน่ห์ สวยงาม อ่ิมเอมหัวใจ และมอบมุมมองใหม่ให้กับ
ผู้ชม จ านวน 12 ตอนของละครเรื่องนี้ให้ทั้งอรรถรสและความรู้อย่างคุ้มค่า การบริการด้านสื่อเสียงในรูปแบบ
พอดคาสต์ 10 หมวด อาทิ รายการเด็ก ข่าวสาร สาระบันเทิงและสาระประโยชน์กว่า 40 รายการ เผยแพร่ทาง
ออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast มีเครือข่ายพันธมิตร
ที่เป็นสถานีวิทยุต่างจังหวัดกว่า 200 สถานีทั่วประเทศ ทั้งสถานีวิทยุของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ สถานีวิทยุ
เพ่ือการศึกษาและพัฒนาอาชีพ R-Radio (ในความดูแลของวิทยาลัยอาชีวศึกษารวมทั้งจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุ
ชุมชน) เพ่ือรับถ่ายทอดสัญญาณรายการต่าง ๆ ไปออกอากาศสู่ผู้ฟังที่อยู่ต่างจังหวัดได้อย่างครอบคลุม     
ภารกิจส าคัญอีกด้านหนึ่งคือการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดทิศทางการให้บริการของ
องค์การเพ่ือประโยชน์สาธารณะ ไทยพีบีเอสจึงได้สร้างความร่วมมือหลายด้าน ในบทบาท “โรงเรียนของ
สังคม” ท าให้เกิดกระแสและโอกาสของการร่วมเรียนรู้และหาทางออกให้สังคมในยามวิกฤติ มีรายการ       
ตอบโจทย์เป็นพ้ืนที่ประจ า มีการจัดเวทีสาธารณะ ระดมข้อมูล เชื่อมโยงสร้างความเข้าใจในประเด็นอ่ืน ๆ      
ที่น าไปสู่การแก้ปัญหา เช่น กรณีการแพร่ระบาดของโควิด 19 น าเสนอรูปแบบการจัดการพ้ืนที่ระบาดจาก
ชุมชนต่าง ๆ โดยเครือข่ายนักข่าวพลเมืองการเผยแพร่ความรู้ที่น าไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจ าวันและกิจกรรม
ที่เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ มีการท างานเชื่อมโยงกับพ้ืนที่เครือข่ายพลเมืองและภาคีหุ้นส่วนกว่า 30 เครือข่าย
และผู้ผลิตอิสระระดับชุมชน 91 คน ผลิตเนื้อหาจากมุมมองผู้ผลิตรายการภาคพลเมือง เป็นประเด็นขับเคลื่อน
วาระของสังคมและวิถีชีวิตที่หลากหลายของชุมชน เสนอแนวทางอาชีพและการปรับตัวจากการแพร่ระบาด  
ของโควิด 19 ขับเคลื่อนประเด็นผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยแอปพลิเคชัน C-Site สื่อสารข้อมูล จากพ้ืนที่สู่
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สาธารณะร่วมกับ 8 เครือข่ายสื่อชุมชนในการแจ้งข่าวสาร ขับเคลื่อนประเด็นลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ประเด็นปากท้อง จัดฝึกอบรมพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารสาธารณะรุ่นใหม่ให้แก่จิตอาสาทุกภาคส่วน จ านวน 
144 คน สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นรวมทั้งสิ้น 63 เวที มีผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งสิ้น 
2,881 คนแบ่งเป็นเวทีประเด็นเชิงสถานการณ์และบริบท จ านวน 36 เวที มีผู้เข้าร่วมรับฟัง 1,667 คน และเวที
รับฟังความคิดเห็น เพ่ือการพัฒนาคุณภาพรายการ จ านวน 27 เวที มีผู้เข้าร่วม รับฟัง 1,214 คน ไทยพีบีเอสใช้
เครื่องมือวิจัยมาท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ข่าวและรายการข่าวไทยพีบีเอส การติดตามและ
วิเคราะห์เนื้อหาสถานการณ์ส าคัญ (Monitoring & Content Analysis) ให้เนื้อหามีความรอบด้าน ถูกต้อง 
ครบถ้วน จัดท า Media Lab การประเมินคุณภาพรายการ ถอดบทเรียนการท างานของไทยพีบี เอส               
ในสถานการณ์โควิด 19 และเปิดให้ใช้บริการ “Thai PBS One Stat” ระบบแสดงผลสถิติดิจิทัลในทุก
แพลตฟอร์มของไทยพีบีเอส “Thai PBS Social Listening” Phase 2 เครื่องมือที่ช่วยเจาะลึกความคิดเห็น
และมุมมองของผู้ชมที่มีต่อ “ไทยพีบีเอส” ในรูปแบบที่สะดวกรวดเร็ว เข้าถึงง่ายและน าข้อมูลเหล่านี้มาพัฒนา
เนื้อหารายการให้มีคุณภาพต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 

จากนั้น ประธานฯ ได้สั่งปิดการประชุมในเวลา 18.30 นาฬิกา  
 
ปิดการประชุมเวลา 18.30 นาฬิกา 
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