
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

 

   วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  25 ปีที่  4 ครั้งที่  5 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบั งคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

(1) กระทู้ถาม      
1.1  กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

         1.1.1 กระทู้ถาม เรื่อง งานด้านสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพของประชาชน 
และความคืบหน้าด้านประสิทธิภาพการท างานและขวัญก าลังใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
ทั่วประเทศ รวมทั้งประสิทธิภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดย นางมัลลิกา  บุญมีตระกูล 
มหาสุข  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรแบบบัญชี รายชื่ อ  พรรคประชาธิปั ตย์  เป็นผู้ ตั้ งกระทู้ ถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
    อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศปัจจุบันมีจ านวนกว่า  
ล้านคน รวมทั้งอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) อีกจ านวนกว่าหมื่นคน ที่ปฏิบัติงาน  
อย่างยากล าบาก แต่กลับได้ค่าตอบแทนที่ไม่เพียงพอ จึงขอสอบถามว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมีแนวโน้ม 
ในการเพ่ิมค่าตอบแทนให้ได้หรือไม่ และสามารถออกเป็นกฎหมายเพ่ือให้เกิดเป็นสวัสดิการที่ยั่งยืนได้หรือไม่ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา อสม. และ อสส. ได้รับการอนุมัติ 
งบกลางเพียงชั่วคราวแต่ภารกิจยังไม่จบสิ้น อีกทั้งยังมีภาระงานอ่ืน ๆ ที่ อสม. และ อสส. ยังคงต้องปฏิบัติ  
ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขสามารถเพ่ิมบุคลากรหรือการจัดการด้านอ่ืน ๆ เพ่ือไม่ให้ภาระหน้าที่ของแต่ละ
บุคคลหนักเกินไป ส าหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ปัจจุบันถูกโอนภารกิจไปยังท้องถิ่ น  
จึงสร้างความสับสนให้กับประชาชน ด้วยเหตุนี้  กระทรวงสาธารณสุขสามารถบูรณาการร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทยได้หรือไม่ อย่างไร และสามารถจัดสรรแพทย์ประจ า รพ.สต. ได้หรือไม่ และงาน  
ด้านสาธารณสุขมูลฐานเพื่อสุขภาพของประชาชนเป็นหน้าที่ของใคร  
    นายสาธิต  ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมาย 
ให้ตอบกระทู้ถามว่า กระทรวงสาธารณสุขได้วางแนวปฏิบัติในเรื่องของระบบการดูแลไว้ โดยเน้นไปที่เรื่อง 
การส่งเสริมและป้องกัน ส าหรับ รพ.สต. เป็นการวางระบบดูแลในเรื่องการแพทย์ปฐมภูมิที่ส่งเสริมและป้องกัน
เป็นหลัก ซึ่ง รพ.สต. มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ท างานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนประจ าอ าเภอที่มีแพทย์ประจ า 
โดยการปรึกษาผ่านระบบ Tele-medicine ทั้งนี้  รพ.สต. และ อสม. ถือเป็นด่านหน้าในการสอบสวน 
โรค ควบคุมโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านการให้องค์ความรู้  
จากคณะกรรมการโรคติดต่อประจ าจังหวัด ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ให้ความส าคัญในแง่ของการจัดบุคลากร 
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และอุปกรณ์ในการส่งเสริมป้องกันหรือส่งเสริมเรื่องกายภาพและแพทย์แผนไทยไปยัง รพ.สต. ที่มีความพร้อม
และสามารถให้บริการประชาชนได้ นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบาย 3 หมอ ได้แก่ หมอ อสม. 
หมออนามัยหรือ รพ.สต. และหมอประจ าโรงพยาบาล โดยทั้ง 3 หมอจะท างานประสานกันในการดูแล
ประชาชนด้านสุขภาพตั้งแต่ส่งเสริมป้องกันจนมาถึงการรักษา ส าหรับด้านสวัสดิการนั้น รัฐบาลได้ให้
ค่าตอบแทนกับ อสม. ตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จนถึงสิ้นเดือนกันยายน 
2565 จากเดือนละ 1,000 บาท เป็นเดือนละ 1,500 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2566 ได้ท าหนังสือไปยัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือขอค่าตอบแทนให้ อสม. เป็นเดือนละ 1 ,500 บาท ตลอดไป  
โดยขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ว่าจะอนุมัติหรือไม่  ทั้งนี้  การให้ค่าตอบแทน ไม่ใช่เป็น
ผลประโยชน์ตอบแทนของการท างาน แต่เป็นเรื่องของขวัญก าลังใจที่รัฐบาลมีให้แก่ อสม.ทั่วประเทศ  
ซึ่งนอกจากค่าตอบแทนที่ อสม. ได้รับแล้ว ยังได้รับสวัสดิการในด้านอ่ืน ๆ อาทิ สิทธิการรักษาในการนอนห้อง
พิเศษโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพ่ิม สิทธิ์ของคนในครอบครัวลด 50 เปอร์เซนต์ พร้อมทั้ง ค่าเสี่ยงภัยในการด าเนินการ
ปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย นอกจากนี้ ได้มีการตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กรณีที่ อสม. เสียชีวิตคนในครอบครัว
จะได้รับเงินจากสมาคม 450,000 บาท โดยขอย้ าว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่มี อสม. ซึ่งมาจากจิตอาสา 
ส่วนเรื่องขวัญและก าลังใจเชื่อว่าในทุกรัฐบาล ในทุกพรรคการเมือง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ล้วนให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าว  
 

    1 .1 .2  ก ระทู้ ถ าม  เรื่ อ ง  ผั บ ลั บ ช าวจี น  ธุ รกิ จ สี เท ากลางเมื อ งหลวง  
โดย นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้
ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 
    เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 กองบัญชาการต ารวจนครบาล (บช.น.) ได้เข้าจับกุม 
ผับลับของกลุ่มชาวจีนชื่อ ร้านจินหลง ในเขตยานนาวาที่เปิดให้นักท่องเที่ยวสัญชาติจีนเข้ามามั่วสุมยาเสพติด 
โดยในคืนวันดังกล่าวที่มีการจับกลุ่มมีผู้ใช้บริการทั้งหมด 266 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวจีน เมื่อน าไปตรวจปัสสาวะ
พบว่าเป็นสีม่วง 104 ราย เป็นชาวจีน 99 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ต ารวจได้ตรวจค้นตู้เซฟพบยาเสพติดจ านวนมาก
ได้แก่เฮโรอีน 323 ซอง ยาอี 258 ซอง ยาอีบรรจุในซองกาแฟ 71 หลอด เงินสดจ านวน 1.3 ล้านบาท
ค่าบริการในผับแห่งนี้โต๊ะละประมาณ 200,000 บาท มีเงินหมุนเวียนถึง 3 - 5 ล้านบาทต่อคืน และที่ส าคัญ 
คือที่ซองยาเสพติดได้เขียนชื่อติดไว้หากเจ้าของเสพไม่หมดก็สามารถฝากไว้ได้ โดยธุรกิจสีเทาของนายทุนจีน 
ยังมีในย่านรัชดาภิเษก ห้วยขวาง ที่รับลูกค้าชาวจีนเท่านั้นและมีการฝากยาเสพติดที่เสพไม่หมด ไม่ต้องเสี่ยง 
ถูกตรวจค้นจากด่านต ารวจ โดยสุรา บุหรี่ และเครื่องดื่ม ล้วนน าเข้ามาจากประเทศจีนทั้งสิ้น รวมทั้งในผับ 
ยังมีบ่อนพนันอีกด้วย และมีนักการเมืองใหญ่ระดับประเทศเปิดบ่อนการพนันอีกด้วย จึงขอสอบถาม
นายกรัฐมนตรี ในฐานะก ากับดูแลส านักงานต ารวจแห่งชาติว่า ท่านปล่อยปละละเลยให้มีการเปิดผับสีเทา 
ของชาวจีนกลางเมืองหลวง แสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวในการปราบปรามยาเสพติด และสอบถามถึง 
ความคืบหน้าในการจับกุมผับดังกล่าว นอกจากนี้ กรณีนายชัยณัฐร์  กรณ์ชายานันท์ หรือ นายหาวเจ๋อ ตู้ 
ซึ่งบริจาคเงินจ านวน 3 ล้านบาท ให้กับพรรคการเมืองใหญ่พรรคหนึ่ง เมื่อวันที่  5 พฤษภาคม 2564  
จึงสอบถามว่าบุคคลดังกล่าวเป็นใคร และความคืบหน้าของการด าเนินการสอบสวนว่าเงินดังกล่าวได้มาอย่างไร  
ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ทั้งยังปรากฏว่ามีหนังสือแปลงสัญชาติของนายหาวเจ๋อ ตู้  ที่ออกเมื่อวันที่  
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26 มกราคม 2558 จึงสอบถามถึงการให้คนจีนมาถือสัญชาติไทยและเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ต ารวจออกหนังสือ
แปลงสัญชาติให้กับนายหาวเจ๋อ ตู้ และปัจจุบันถือกี่สัญชาติ เนื่องจากเป็นเรื่องที่กระทบความมั่นคงของ
ประเทศและความเชื่อถือของพ่ีน้องประชาชน  
    พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า กรณีเรื่องการกวาดล้างหรือจับกุมนักธุรกิจชาวต่างประเทศหรือนอมินี 
ที่ ได้มีการลักลอบเข้ามา รวมถึงการเปิดบ่อนการพนัน  ยาเสพติด หรือท าธุรกิจผิดกฎหมายอ่ืน  ๆ 
ภายในประเทศไทยนั้น นายกรัฐมนตรีได้สั่งการก าชับไปที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติอย่างต่อเนื่องให้ด าเนินการ
สืบสวน สอบสวน จับกุม ตามพยานหลักฐาน ในเรื่องของเครือข่ายการท าธุรกิจผิดกฎหมายที่ส าคัญ รวมทั้ง
เรื่องของบ่อนการพนัน อาวุธปืน ยาเสพติด อาชญากรรมออนไลน์ การสวมบัตรประชาชนเพ่ือด าเนินการ
ประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย โดยเน้นย้ าในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ใช้มาตรการทั้งหมด กฎหมายที่มีอยู่ 
ไม่ว่าจะเป็น กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
รวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของสถานบริการต่าง ๆ ด้วย โดยหากมีหลักฐานว่าผู้ใดกระท า
ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น ชาวต่างชาติหรือคนไทยก็จะด าเนินการอย่างเด็ดขาด และเน้นย้ าไปยังเจ้าหน้าที่รัฐ
ทุกคนหากมีการปล่อยปละละเลยหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของผลประโยชน์ใด ๆ ก็ตาม จะต้อง 
ถูกด าเนินการทั้งทางวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ รัฐบาลไม่ยอมให้ใครมาใช้ประเทศไทย 
เป็นที่ก่ออาชญากรรมหรือท าธุรกิจผิดกฎหมาย ในส่วนของเจ้าหน้าที่เองปัจจุบันได้ด าเนินการอย่างเต็มที่ 
ในเรื่องของการสืบสวน สอบสวน ติดตามขยายผลการจับกุม และได้มีการแถลงข่าวชี้แจงผลการด าเนินการ 
มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการด าเนินการนั้นมีความจ าเป็นต้องเข้าตรวจค้นหาหลักฐานด าเนินคดี  รวมทั้ง 
เส้นทางการเงินที่สืบจากของกลางที่ยึดมาหรือเอกสารที่เข้าไปตรวจพบ ส าหรับความคืบหน้ากรณีวันที่  
26 ตุลาคม 2565 ที่มีการจับกุมที่ยานนาวานั้น มีการยึดรถหรู 34 คัน มีเรื่องของยาเสพติด 104 คน ซึ่งตรวจ
แล้วมีผู้เสพประมาณ 78 คน เป็นต่างชาวต่างชาติ 76 และคนไทย 2 คน โดย ได้มีการขยายผลการจับกุม
ตามล าดับ ปัจจุบันนี้มีการออกหมายค้นในพ้ืนที่ทุกจังหวัดที่เชื่อมโยง 26 จุด ขยายผลไปในเรื่องของทรัพย์สิน
ตรวจยึดรถหรูและทรัพย์สิน รวมทั้งเงินสดกว่า 30 ล้านบาท โดยประเมินจริง ๆ แล้ว มูลค่าของที่ยึดมาได้ 
อาจจะเกิน 100 ล้านบาท ทางส านักงานต ารวจแห่งชาติได้จับกุมกลุ่มชาวต่างชาติที่ด าเนินธุรกิจสีเทา 
ระดับหัวหน้าไปแล้ว 2 คน อีก 3 คน ได้หนีออกนอกประเทศ ซึ่งได้มีการขึ้นบัญชีด าและเพิกถอนวีซ่าและ 
ออกหมายแดงประกาศจับในทั่วโลกต่อไป ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจสีเทาและธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยนั้น 
จะประกอบธุรกิจหลัก ๆ คือ เข้ามาหลอกลวงลงทุนในลักษณะ Call Center และเปิดสถานบริการและน า 
ยาเสพติดเข้ามาบริการในสถานบริการด้วยซึ่งจะเป็นเฉพาะในกลุ่มของคนชาติเดียวกัน โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจ
ระดับรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ให้เข้าไป
สืบสวน สอบสวน จับกุม ขยายผล และเร่งรัดการด าเนินการ และจะมีผลการปฏิบัติในการด าเนินการในโอกาส
ต่อไป 
    ส าหรับกรณีของนายหาวเจ๋อ ตู้  นั้น ก าลังอยู่ระหว่างการสืบสวน สอบสวน
รายละเอียดในการด าเนินการซึ่งไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดในประเด็นนี้ได้เนื่องจากเป็นการด าเนินการ  
ของเจ้าหน้าที่ ส่วนในเรื่องของการให้สัญชาตินั้น นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ด าเนินการการสืบสวน สอบสวน  
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การได้มาซึ่งสัญชาติของบุคคลดังกล่าวว่าเป็นไปตามระเบียบที่ถูกต้องหรือมีวิธีการอย่างไร ส าหรับเรื่องของ 
เงินบริจาคนั้น เป็นอ านาจหน้าที่ของหน่วยที่รับผิดชอบซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาด าเนินการสืบสวน 
สอบสวน โดยคาดว่าจะได้ในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 

   1.1.3 กระทู้ถาม เรื่อง ปัญหาราคายางตกต่ า โดย นายวิสุทธิ์   ไชยณรุณ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 
    เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถ 
มาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน 
 

        1.2 กระทู้ถามทั่วไป  
    เนื่ องจากนางอนุรักษ์   บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร  
พรรคเพ่ือไทย ผู้ตั้ งกระทู้ถามกระทู้ถามที่  1.1.1 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ขยายไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
สู่ไร่นาให้กับประชาชน ติดภารกิจการตั้งกระทู้ถามแยกเฉพาะในห้องกระทู้ถามแยกเฉพาะ จึงขอสลับล าดับ 
ในการถามตอบกระทู้ถามเป็นล าดับที่ 3 ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง 
    1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาที่ดินที่เกิดจากหนังสือส าคัญส าหรับ 
ที่ หลวง (น .ส .ล .) และหนั งสือรับ รองการท าประโยชน์  (น .ส .ต .)  โดย นายเดชทวี  ศรี วิชั ย 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง พรรคเสรีรวมไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี  
    ปัญหาที่เกิดกับเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอันได้แก่ หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง 
(น.ส.ล.) ซึ่งเป็นหนังสือแสดงสิทธิในการขอใช้ประโยชน์หรือร่วมกันใช้ที่ดินในเขตราชพัสดุ หรือเขตสาธารณะ
ประโยชน์ออกโดยกรมที่ดิน และในส่วนของที่ดินจังหวัดให้ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ที่ ได้แจ้งไว้  
แต่ในความเป็นจริง กรมป่าไม้แจ้งว่าต้องขออนุญาตเท่านั้น อีกกรณีหนึ่งคือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ 
(น.ส.3) เป็นหนังสือท่ีได้รับการรับรองว่าได้ท าประโยชน์ในที่ดินแล้ว โดยมีสิทธิครอบครองในที่ดินนั้น แต่ปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับประชากรในพ้ืนที่ปรากฏว่าได้ออกหนังสือรับรองการท าประโยชน์ (น.ส.3) ผิดพลาดมามากกว่า  
60 ปี โดยที่ประชาชนได้ถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์มาหลายชั่วอายุคน การจะยกเลิกและออกเอกสารใหม่
จะส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก จึงขอสอบถามว่าผู้ที่สามารถครอบครองที่ดินที่มีหนังสือส าคัญ
ส าหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ได้ตามกฎหมายคือใคร ระหว่างกรมที่ดินกับกรมป่าไม้ ผู้ใดสามารถใช้ประโยชนในที่ดิน
ที่มีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ได้ตามกฎหมาย และพ้ืนที่ถนนสาธารณะทั่วประเทศ เป็นที่ดิน  
ที่มีหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (น.ส.ล.) ตามกฎหมายหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากการออกหนังสือ
รับรองสิทธิการท าประโยชน์ (น.ส.3) ผิดพลาดให้กับประซาชนจะสามารถแก้ไขได้อย่างไร  
    พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมาย 
ให้ตอบกระทู้ถามว่า หนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง (น.ส.ล.) หมายถึง หนังสือแสดงขอบเขตและรายละเอียด
เกี่ยวกับที่ดินของรัฐ ในการออกหนังสือดังกล่าวอยู่ในการดูแลรักษาของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเอกสารจะระบุ
ชื่อของสาธารณประโยชน์ โดยระบุว่าเป็นท าเลส าหรับอะไร ในพ้ืนที่ใด ซึ่งสามารถทราบได้ว่าผู้ใดเป็นผู้ร้องขอ
และผู้ใดเป็นผู้ออกหนังสือ และผู้ใดเป็นผู้ดูแลรักษา ในการรักษานั้นกระทรวงมหาดไทยได้ให้อ าเภอกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ผู้ที่จะอนุญาตยินยอม  
ให้บุคคลไปใช้ที่ดินดังกล่าว จะต้องไปด าเนินการตามประมวลกฎหมายที่ดินและระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
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ที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะอนุญาตให้ใช้ได้ ซึ่งอ าเภอและองค์กรปกครองส่งท้องถิ่นไม่สามารถอนุญาตได้ ส าหรับ
หนังสือที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะหรือที่ดินราชพัสดุ 
โดยในหนังสือระบุว่าเป็นการดูแลรักษาของกระทรวงการคลัง และจะมีชื่อที่ดินราชพัสดุนั้น เช่น เป็นที่ดิน
อนามัย เป็นต้น ที่ดินประเภทนี้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ โดยมีกรมธนารักษ์เป็นผู้ ดูแลรักษาและ
คุ้มครองป้องกัน และเป็นผู้อนุญาตให้ใช้ด้วย ส่วนเหตุที่ต้องไปขออนุญาตกรมป่าไม้ เนื่องจากมีพระราชบัญญัติ
ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ก าหนดเรื่องป่าขึ้นมา ซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยมีจ านวนป่ามาก เพ่ือป้องกันการตัดไม้
ท าลายป่า รัฐบาลจึงออกกฎหมายดังกล่าวขึ้น โดยระบุว่าถ้าที่ดินใดยังไม่มีบุคคลใดได้มาตามกฎหมายที่ดิน  
ให้ที่สาธารณะแผ่นดินเป็นป่า จึงเป็นที่มาที่ต้องไปขออนุญาตกรมป่าไม้ก่อน กระทรวงมหาดไทยได้ท าการหารือ
กับกฤษฎีกา ทางกฤษฎีกามี มีความเห็นสรุปว่าที่สถานะประโยชน์ดังกล่าวตามพระราชบัญญัติป่าไม้ถือเป็น  
ป่าจะท าการใดต้องขออนุญาตกรมป่าไม้ด้วย เพราะฉะนั้นจะอนุญาตให้ประชาชนหรือบุคคลหรือนิติบุคคล  
ไปใช้ที่สาธารณะดังกล่าวจึงต้องขออนุญาตกรมป่าไม้ เป็นไปตามข้อกฎหมาย แตกต่างจากที่ดินราชพัสดุ  
ที่คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นว่าไม่มีลักษณะเป็นป่าจึงไม่ต้องไปขออนุญาตกรมป่าไม้ อย่างไรก็ตาม
ขณะนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีการทบทวนในเรื่องกฎหมายฉบับนี้ ส าหรับที่ถนน 
ต่าง ๆ ได้รับการยกเว้นไม่ต้องออก น.ส.ล. ตามระเบียบกรมที่ดินนั้น เนื่องจากสภาพการใช้งานปรากฏให้เห็น 
เช่นเดียวกับแม่น้ าล าคลอง  
    1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคลัมปี  สกิน  ในโค กระบือ  
โดย นางผ่องศรี  แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถ 
มาตอบกระทู้ถามดังกล่าวได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน 
 

             1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้ขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสู่ไร่นาให้กับประชาชน  
โดย นางอนุรักษ์  บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
     จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ช่วงสามปีที่ผ่านมา ท าให้ประชาชนยากแค้น
แสนเข็ญ คนตกงานกลับสู่ภาคเกษตรจ านวนมาก จึงต้องการไฟฟ้าเพ่ือประกอบอาชีพ เพราะไฟฟ้าสามารถ  
เป็นตัวช่วยทางเทคโนโลยี ได้เป็นอย่างดีซึ่งรัฐบาลควรจัดสรรให้ จึงขอสอบถามถึงนโยบายของรัฐบาล 
กรณีที่ประชาชนมีความต้องการไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรเป็นอย่างมาก และเมื่อประชาชนมีความต้องการไฟฟ้า
เพ่ือการเกษตรอย่างต่อเนื่องและเร่งด่วน กระทรวงมหาดไทยมีแนวทางแก้ไขอย่างไร และเม่ือใด  

พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถาม
ว่า เรื่องของไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรนั้น กระทรวงมหาดไทย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสั งคม ตามนโยบายของรัฐบาลในการขยายเขตไฟฟ้าลงไปในที่ ท ากินทางการเกษตร 
ให้พ่ีน้องประชาชนเพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้ไฟฟ้าในการท าการเกษตรได้ อาทิ ในกรณีการสูบน้ าก็สามารถ 
ลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้เนื่องจากการสูบน้ าโดยใช้น้ ามันนั้นจะมีต้นทุนที่สูงกว่า และในช่วงเวลา 
ที่ผ่านมานั้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด าเนินการขยายไปแล้ว 3 โครงการ โดย 2 โครงการแรกนั้นด าเนินการ 
เสร็จสิ้นแล้วตั้งแต่ปี 2551 – 2554 เป้าหมายเกษตรกร 30,000 ราย งบประมาณ 1,655 ล้านบาท โครงการ 
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ในระยะที่ 2 ในช่วงปี 2559 - 2563 เป้าหมายเกษตรกร 40,600 ราย งบประมาณ 2,030 ล้านบาท ได้ด าเนินการ
เสร็จสิ้นปิดโครงการไปแล้วเช่นเดียวกัน ในส่วนของปี 2564 - 2565 ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้มีการท า
โครงการแผนงานเร่งด่วนขยายเขตไฟฟ้าให้พ่ีน้องประชาชนอีกเนื่องจากพ่ีน้องประชาชนมีความต้องการไฟฟ้า 
ในพ้ืนที่การเกษตรอีกจ านวนมาก โดยก าหนดเป้าหมายจ านวน 16,500 ราย งบประมาณ 1,000 ล้านบาท 
โดยอนุมัติแผนงานไปแล้วกว่า 15,000 กว่า แต่งบประมาณยังไม่พอเพียงซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เพ่ิมวงเงิน 
โดยอ านาจของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองเพ่ือให้สามารถด าเนินการโครงการได้ ทั้งนี้ รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทย
และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ให้ความส าคัญกับเรื่องของการไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรและพยายามจัดท าโครงการ 
เพ่ือตอบสนองพ่ีน้องประชาชนให้มีไฟฟ้าไปใช้ในการท าการเกษตรเพ่ือประโยชน์กับพ่ีน้องประชาชน 

 

1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
    1.3.1 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดบริเวณสี่แยก 
หัวโป่ง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  โดย นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  
เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
    1.3.2 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การขอยกเว้นหรือลดค่าเช่าสถานที่บริเวณ
พื้นที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง โดย นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี 
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มอบหมายให้  
นายทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
    1.3.3 กระทู้ ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอให้ก่อสร้างถนนเพื่ อขนถ่ายสินค้ า 
ทางการเกษตร จากบ้านค าเม็ก ต าบลทรายมูล อ าเภอสว่างแดนดิน ถึงบ้านเหล่าใหญ่ อ าเภอส่องดาว 
จังหวัดสกลนคร โดย นางอนุรักษ์  บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
   ส าหรับกระทู้ ถามแยกเฉพาะนี้  ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ ถาม แยกเฉพาะ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 268 
 

   ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมล าดับถัดไป ประธานฯ ได้ปรึกษาที่ประชุมเพ่ือขอน า
ระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุม ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอ่ืน ๆ ได้แก่ ระเบียบวาระที่ 7.7 และ 7.8 
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง 
 

   (3) รับรองรายงานการประชุม 
       รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  25 ปีที่  3  (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) ดังนี้ 
       ครั้งที่ 17 วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 
       ครั้งที่ 18 เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564     
       ครั้งที่ 19 วันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 
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       ครั้งที่ 20 วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 
       ครั้งที่ 21 เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 
       ครั้งที่ 22 วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 
       ทีป่ระชุมให้การรับรอง 
 

   (7) เรื่องอ่ืน ๆ  
        7.7 คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
จริยธรรม นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์  
(เรื่องร้องเรียนที่ 12) ออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 
       ที่ประชุมเห็นชอบ 
       7.8 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกา 
ในสุกรและศึกษาแนวทางช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงขึ้น ขอขยาย
ระยะเวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่าว ออกไปอีก 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 
        ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

    จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่ยังไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุม คือ การตั้ง
คณะกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหาร
ราชการรูปแบบพิเศษ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง 
   เนื่องจากนายวันชัย  ปริญญาศิริ ได้มีหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
จึงเป็นผลให้ต าแหน่ งกรรมาธิการว่างลง โดยที่ประชุมเสนอ นายสุรสิทธิ์   วงศ์วิทยานันท์  สมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เป็นกรรมาธิการ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
 

   ต่อจากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องท่ีที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วน ดังนี้ 
   ญัตติด่วน เรื่อง ปัญหาส าคัญของประเทศที่จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
เรื่อง ปัญหาอุทกภัยและปัญหาการกราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวล าภู (นายชลน่าน   
ศรีแก้ว เป็นผู้เสนอ)  
   จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ข้อ 54 (1) จ านวน 9 เรื่อง ตามระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาเป็นเรื่องด่วนที่ 1 - 9  
และที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาญัตติดังกล่าวรวมกันไปเนื่องจากเป็นญัตติท านองเดียวกัน โดยผู้เสนอญัตติ 
ได้แถลงเหตุผลทั้ง 9 เรื่อง เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว และได้มีสมาชิกฯ แสดงความคิดเห็นเป็นจ านวนมาก 
แต่เนื่องจากยังมีสมาชิกฯ แจ้งความประสงค์ที่จะขออภิปรายอีกจ านวนหลายท่าน ประธานที่ประชุมจึงได้สั่ง 
ปิดประชุมเพื่อมาพิจารณาต่อในวันนี้ 
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ 
ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตโควิด-19 มากว่า 3 ปี ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง  
โดยปีนีส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเริ่มคลี่คลาย มีการออกนโยบายเปิดประเทศ 
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และคาดหวังว่าเศรษฐกิจจะเริ่มฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่องแต่กลับกลาย เป็นว่าในห้วงเวลาที่รัฐบาลประกาศ 
เปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบหลายจังหวัดทั่วประเทศกลับต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัย หลายพ้ืนที่ไม่เคย 
ท่วมกลับท่วม หลายพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่น้ าท่วมซ้ าซากเกือบทุกปี จึงเสนอแนะว่ารัฐบาลควรมีแผนบริหารจัดการน้ า
ที่ช่วยให้ปัญหาอุทกภัยบรรเทาลงได้ โดยในช่วงที่น้ าท่วมต้องบริหารจัดการให้น้ าท่วมน้อยที่สุด ให้น้ าได้ระบาย
ออกได้เร็วที่สุด และสามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ในยามหน้าแล้งได้  ซึ่งขณะนี้เงินบาทไทยอ่อนค่า โอกาสของ
ประเทศไทยที่จะผลักดันการท่องเที่ยวและการส่งออกแบบเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตร
ของไทย แต่ทุกพ้ืนที่กลับถูกน้ าท่วมหนัก จึงเป็นการซ้ าเติมประชาชนให้มีหนี้สินพอกพูนขึ้น จากรายได้ท่ีหายไป
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงจ าเป็นต้องไปกู้เงินธนาคารมาท าการเกษตร  
แต่กลับถูกน้ าท่วมเสียหาย เงินกู้ที่ยืมมาก็ไม่มีไปชดใช้ เงินออมที่เก็บไว้ก็ต้องน ามาใช้ซ่อมแซมบ้านที่เสียหาย 
จึงต้องหันไปพ่ึงหนี้นอกระบบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งเป็นปัญหาที่ต้อง เผชิญในทุกปี จึงขอให้รัฐบาลให้ 
การช่วยเหลือเฉพาะหน้า โดยที่ผ่านมามีความล่าช้า จึงขอเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีอนุมัติการใช้งบกลาง 
ที่ตั้งไว้เพ่ือออกมาตรการช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และควรมีแผนบริหารจัดการน้ า 
อย่างเป็นระบบ ส าหรับน้ าท่วมในภาคอีสานมีสาเหตุมาจาก 2 ประการ คือ น้ าจากน้ าฝนที่ตกลงมาในพ้ืนที่แล้ว
กระจายไปในพ้ืนที่จังหวัดต่าง ๆ และน้ าจากล าน้ าสายหลักในภาคอีสาน โดยเฉพาะล าน้ าชีซึ่งเป็นล าน้ า 
สายหลักของภาคอีสาน เป็นล าน้ าที่ยาวที่สุดในประเทศไทย คือยาวถึง 765 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งต้นน้ า
จากเทือกเขาเพชรบูรณ์ ซึ่งอยู่ติดชายขอบของจังหวัดชัยภูมิ  ปกติในแต่ละปีหากฝนตกเป็นปกติแล้วจะมีน้ า 
จากล าน้ าชีไหลออกมาประมาณ 2,500 ล้านคิวบิกเมตร โดยน้ าเหล่านี้จะถูกน าไปใช้ท าไร่ท านาและมีเขื่อน 
ต่าง ๆ ที่ เก็บกับน้ าซึ่งจังหวัดชัยภูมิเป็นจั งหวัดหนึ่ งที่มี เขื่อนหลายเขื่อน แต่สิ่งที่ควรด าเนินการเพ่ิม 
เพ่ือลดปัญหาเรื่องน้ าท่วมภาคอีสานได้คือการสร้างแก้มลิงบริเวณใกล้ล าน้ าชีซึ่งมีที่ส าหรับก่อสร้างแก้มลิง 
เฉพาะในจังหวัดชัยภูมิมีถึง 150 แห่ง ท าไปแล้วส่วนหนึ่งและยังเหลืออีกประมาณ 50 แห่ง ใช้งบประมาณ
ประมาณ 500 ล้านบาท โดยหากจังหวัดชัยภูมิได้รับงบประมาณในการก่อสร้างแก้มลิงดังกล่าวก็จะลดปริมาณ
น้ าท่วมในจังหวัดชัยภูมิ และลดปริมาณหรือความรุนแรงน้ าท่วมในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด  
และอุบลราชธานีได้ ทั้งยังสามารถแก้ปัญหาภัยแล้งได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้พ้ืนที่ที่มีน้ าท่วมนั้นน้ าจะลดลง
ไปบ้างแล้วแต่ก็ยังหลายพ้ืนที่ที่ยังประสบปัญหาอยู่  และหลังจากที่น้ าลดลงแล้ว ถนนต่าง ๆ ก็ได้รับ 
ความเสียหายซึ่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลช้ามาก บางครั้งใช้เวลาเป็นปีจึงจะมีการซ่อมแซม สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นทุกปี 
จึงเป็นที่น่าสังเกตว่าการก่อสร้างถนนไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ มีการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ จึงต้องการ  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันตรวจสอบ ดูแล และให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน  อีกทั้งได้มีสมาชิกฯ 
กล่าวถึงเรื่องของการให้ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นเพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนสามารถเตรียมตัวกับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้น
ได้ทันและในช่วงระหว่างการท่วมก็จะมีข่าวปลอมออกมาเรื่อย ๆ สร้างความตระหนกตกใจให้พ่ีน้องประชาชน
ในหลาย ๆ พื้นที่ จึงฝากให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องตรวจสอบหรือควบคุมการให้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญต่อพ่ีน้อง
ประชาชนเพ่ือไม่ให้มีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ผิดแก่ประชาชน  นอกจากนี้ ควรมีการการจัดการเรื่องกองทุน 
ผู้ประสบอุทกภัยโดยให้จังหวัดเป็นผู้ดูแล เพราะหากขึ้นตรงกับส านักนายกรัฐมนตรีจะมีความยุ่งยาก และเสนอ
ให้รัฐบาลผลักดันการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าวให้ส าเร็จลุล่วง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการไหลของน้ า  
และลดปัญหาการระบายน้ าในกรุงเทพมหานคร 
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   ส าหรับเหตุการณ์กราดยิงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ปีนี้เกิดขึ้นอีก 2 ครั้ง จากที่เคยเกิดมาแล้ว 
ในปีก่อนหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนขวัญและความรู้สึกของทั้งประชาชนไทย 
และทั้งโลกเนื่องจากไปท าร้ายประชาชน โดยเฉพาะเด็ก ๆ ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ยิง ซึ่งส านักข่าวต่าง ๆ  
ได้ ให้ ความสนใจ เป็นอย่ างมาก สื่ อต่ างประเทศได้มาท าข่ าวในประเทศไทย  ซึ่ งการน าเสนอข่าว 
ในประเทศไทยนั้นมีการเปิดเผยชื่อของคนร้ายและแน่นอนว่าเหตุการณ์เช่นนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต 
เราจึงต้องแก้ไขกฎหมายโดยห้ามไม่ให้มีการเปิดเผยชื่อของคนร้ายเพ่ือไม่ให้มีการเผยแพร่ตัวตน แนวความคิด
และส่งต่ออุดมการณ์ ความตั้งใจ ซึ่งอาจน ามาพฤติกรรมลอกเลียนแบบ อีกทั้งเรื่องของการแพร่ระบาด 
ของยาเสพติดที่มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น เนื่องจากยาเสพติดมีราคาถูก หาซื้อได้ง่ายน ามาซึ่งปัญหาครอบครัว  
ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดการก่ออาชญากรรม จึงขอให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีแนวทาง 
ในการป้องกันล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ สมาชิกฯ ได้ให้ข้อสังเกตว่า  
ควรมีการชันสูตรศพผู้ร้ายในเชิงจิตวิทยา เพ่ือหาสาเหตุว่าเหตใดคนคนหนึ่งสามารถก่อเหตุได้รุนแรง ต้องมี
การศึกษาไม่ให้เรื่องเงียบ ควรมีการประเมินสุขภาพจิตของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ทหาร และทุกวิชาที่ครอบครอง
อาวุธ อีกทั้งขอให้ทบทวนกฎหมายการครอบครองอาวุธและมาตรการการใช้อาวุธปืนที่มีความเสี่ยง  
ที่ผู้ถือครองอาวุธอาจน าไปใช้ก่ออาชญากรรมได้ง่าย รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาการถือปืนเถื่อนที่มีจ านวน  
เพ่ิมมากขึ้น และปัญหายาเสพติดที่ต้องท าควบคู่กันไปควรมีการปราบปรามและรักษาฟ้ืนฟู ต้องมีการป้องกัน
ตั้งแต่ปฐมวัย และถอดบทเรียนมาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนขอให้กระทรวงศึกษาธิการ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลักดันหลักสูตรการซ้อมแผนอพยพเคลื่อนย้ายนักเรียนในกรณีฉุกเฉิน  
ไว้ในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเสนอให้มีการระบุคุณสมบัติผู้ที่ครอบครองอาวุธโดยให้มีการเรียน
และอบรมก่อนได้ใบอนุญาตพกอาวุธปืนจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน อีกทั้งเสนอแนะให้รัฐบาลส่งเสริม 
สุขภาวะทางจิตโดยการผลักดันการตรวจเรื่องจิตเวช นายกรัฐมนตรีควรมีมาตรการการจัดการยาเสพติด 
ที่ระบาดในแต่ละจังหวัดโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดรับผิดชอบ การซื้อขาย
ต าแหน่งของต ารวจในพ้ืนที่ก็น ามาซึ่งปัญหายาเสพติด โดยการจับยาเสพติดและน าไปขายเพ่ือเรียกทุนคืนจาก
การซื้อขายต าแหน่งทั้งในปัจจุบันและอนาคต รวมถึงประกาศให้ผู้ที่ติดยาเสพติดมารายงานตัวโดยไม่เอาผิดทาง
กฎหมาย เป็นยุทธวิธีกุศโลบายเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
   หลังจากที่สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกต เป็นเวลา
พอสมควรแล้ว ผู้เสนอญัตติด่วน ได้สรุปญัตติด่วน ดังนี้ 
   นายสมคิด  เชื้อคง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย  
สรุปญัตติด่วน เรื่อง ปัญหาอุทกภัยและปัญหาการกราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดหนองบัวล าภู  
(นายชลน่าน  ศรีแก้ว เป็นผู้เสนอ) 
      นายสุทัศน์  เงินหม่ืน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์  
สรุปญัตติด่วน เรื่อง ปัญหาน้ าท่วมในภาคอีสาน โดยเฉพาะจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อ านาจเจริญ ศรีสะเกษ 
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน (นายสุทัศน์  เงินหมื่น และนายวุฒิพงษ์  นามบุตร เป็นผู้เสนอ) 
   นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  
สรุปญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขและเยียวยาปัญหาน้ าท่วม ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
(นายปดิพัทธ์  สันติภาดา เป็นผู้เสนอ) 
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   พันต ารวจตรี ชวลิต  เลาหอุดมพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล สรุปญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการป้องกันและปฏิรูปต ารวจและ 
ระบ บ ราชการ เพ่ื อป้ อ งกั น ก ารก ราดยิ งที่ เกิ ด ขึ้ น ลั กษ ณ ะเดี ย วกั น กั บ ที่ จั งห วั ดห น องบั วล าภู  
(นายรังสิมันต์  โรม เป็นผู้เสนอ) 
   นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์  
สรุปญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาถอดบทเรียนจากเหตุกราดยิงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จังหวัดหนองบัวล าภู โดยการแก้ปัญหาการบ าบัดสารเสพติดสุขภาพจิต ให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบ  
ครบวงจร ครอบคลุมทุกท้องถิ่น ทุกองค์กร ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทั่วประเทศ ลดอันตรายแบบองค์รวม 
ให้แก่สังคมไทย (นายบัญญัติ  เจตนจันทร์ เป็นผู้เสนอ) 
   เนื่องจากญัตติด่วนทั้ง 9 เรื่อง เป็นญัตติด่วนในท านองเดียวกันและผู้ เสนอได้เสนอมา 
เพ่ือขอให้ส่งเรื่องไปยังรัฐบาลเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป ประธานฯ จึงขอให้รวมลงมติทั้ง 9 เรื่อง พร้อมกัน 
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ ทั้งนี้ จากการอภิปรายนั้น สมาชิกฯ ได้มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือเห็นชอบ
ตามผู้เสนอญัตติด่วนและไม่มีผู้ใดคัดค้าน ดังนั้น จึงอาศัยอ านาจตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ข้อ 88 ในการถามมติว่าจะส่งญัตติด่วนทั้ง 9 เรื่อง ไปให้รัฐบาลเพ่ือพิจารณาด าเนินการ ซึ่งไม่มีสมาชิกฯ  
เห็นเป็นอย่างอ่ืน จึงถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ส่งญัตติด่วนทั้ง 9 เรื่อง ไปให้รัฐบาลเพ่ือพิจารณาด าเนินการ    
ต่อไป 
             

   (2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
                  2.1 รับทราบการด าเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎร จ านวน 4 ฉบับ 
           (1) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมค าสั่ งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน พุทธศักราช 
2560 พ.ศ. .... 
                       (2) ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
                      (3) ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
                      (4) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. 
.... 
        ที่ประชุมรับทราบ 
 

             2.2 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวกับข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 สภาผู้แทนราษฎร (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบข้อ 105 วรรคสี่) 
   ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้ส่งข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ด าเนินการนั้น คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 รับทราบรายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
ของหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่งพระราชบัญญัติ
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่ส านักงบประมาณเสนอ และน ารายงานดังกล่าว
เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรทราบ 
    ที่ประชุมรับทราบ 
 

             2.3 รับทราบรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (รายงานผลการด าเนินการ 
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 127 วรรคสอง 
ประกอบข้อ 105 วรรคสี่) 
   ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้ส่งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ด าเนินการนั้น เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 
รับทราบผลการพิจารณาตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรทราบ 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 

             2.4 รับทราบผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง ราคาหนังสัตว์โค – กระบือตกต่ าของ
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร  (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกต 
ของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่) 
   ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้ส่งญัตติ เรื่อง ราคาหนังสัตว์โค – กระบือตกต่ า 
ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร เพ่ือให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการนั้น 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  5 ตุลาคม 2565 รับทราบ 
ผลการพิจารณาตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรทราบ 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 

             2.5 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ งประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นปีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง และส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง มีภารกิจอันส าคัญยิ่งที่ต้องด าเนินการในการเตรียมความพร้อมส าหรับการก ากับดูแลการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระบอบประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งการจัดการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้ บริหารท้องถิ่น เป็นครั้ งแรกภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณ าจักรไทย พุทธศักราช 2560 
และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยมุ่งเน้นการปรับปรุง 
แก้ไขระเบียบ ประกาศและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งเตรียม 
ความพร้อมให้กับบุคลากร โดยการจัดการอบรมให้ความรู้ในหลักสูตรต่าง ๆ ที่จ าเป็นแก่บุคลากรและเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่จัดการเลือกตั้ง ตลอดจนการจัดพิมพ์คู่มือ และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อใช้สนับสนุน
ภารกิจในการจัดการเลือกตั้งให้ส าเร็จลุล่วง รวมถึงการขยายเครือข่ายและสร้างความรับรู้ให้ประชาชน 
มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข นอกจากการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการการเลือกตั้งและส านักงาน  
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คณะกรรมการการเลือกตั้งยังได้ปฏิบัติภารกิจที่ส าคัญ อ่ืน ๆ ตามหน้าที่และอ านาจตามที่ก าหนดไว้  
ตามกฎหมายและให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งในเรื่องของการเตรียมความพร้อม  
และการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมทางการ เมืองและตรวจสอบการเลือกตั้ ง ภารกิจส่งเสริ ม  
และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของพรรคการเมือง รวมไปถึงการด าเนินการสืบสวน ไต่สวนและ  
การด าเนินคดี แก่ผู้กระท าความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง การยกระดับ
มาตรฐาน การประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง การพัฒนาระบบบริหารงานของส านักงาน การส่งเสริมการท างานร่วมกับองค์กรเครือข่าย  
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย ตลอดจนการด าเนินโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ภายใต้เงื่อนไขของสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ที่ต้องเผชิญอย่างต่อเนื่อง โดยได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญ ๆ สรุปไว้ในรายงานแล้ว  
และสามารถสืบคน้ได้จากเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและจากสื่อต่าง ๆ ได้อีกด้วย 
   ที่ประชุมรับทราบ 
     

   2.6 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ 11-13/2565  
   ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน กรณีกล่าวอ้างว่า สื่อมวลชนน าเสนอข่าวสารโดยใช้ถ้อยค าที่กระทบต่ออัตลักษณ์ของกลุ่มบุคคล 
ที่มีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว 
เสร็จสิ้นแล้ว และเห็นควรมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ต่อรัฐสภา เพื่อพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 
   ค าร้องทั้งสามเป็นกรณีร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เกี่ยวกับการกระท า
ของผู้ถูกร้องทั้งสอง ดังนี้ 
    1. ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามค าร้องที่ 89/2564 ลงวันที่ 
12 พฤษภาคม 2564 กล่าวอ้างว่า เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ถูกร้องที่ 1 เสนอข่าวสารด้วยข้อความ 
ว่า "รวบสาวสอง ค้ากามเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี" ผู้ร้องเห็นว่า ถ้อยค าดังกล่าวอาจกระทบต่ออัตลักษณ์และ
ศักดิ์ศรีของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ รวมทั้ง
สร้างความเกลียดชังต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคม จึงขอให้ตรวจสอบ 
   2. ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามค าร้องที่  101/2564  
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 กล่าวอ้างว่า เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา ผู้ถูกร้องที่ 1 
เสนอข่าวสารด้วยข้อความว่า "มีสาวประเภทสองรุมท าร้าย" ผู้ร้องเห็นว่าถ้อยค าดังกล่าวกระทบต่ออัตลักษณ์
และศักดิ์ศรีของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
รวมทั้งเป็นการสร้างความเกลียดชังต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคม จึงขอให้ตรวจสอบ 
   3. ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามค าร้องที่  102/2564  
ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 กล่าวอ้างว่า เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ผู้ร้องรับชมสื่อสังคมออนไลน์ 
(Youtube) ซึ่งเป็นของผู้ถูกร้องที่  2 ได้มีการน าเสนอข่าวสารด้วยข้อความว่า "จับกะเทย ฆ่าสาวทอม"  
ผู้ร้องเห็นว่า ถ้อยค าดังกล่าวหมายถึงบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศทุกคน กระทบต่ออัตลักษณ์ 
และศักดิ์ศรีของกลุ่มบุคคลมีความหลากหลายทางเพศ เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ รวมทั้ง
เป็นการสร้างความเกลียดชังต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในสังคม จึงขอให้ตรวจสอบ 
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   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาจากข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วเห็นว่า พฤติการณ์
ตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างเป็นกรณีเกี่ยวกับสิทธิและความเสมอภาคทางเพศ อันเกี่ยวเนื่องกับศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ซึ่งอยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 
   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ.ศ. 2560 และระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพิจารณาจากการชี้แจงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน โดยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาค าร้อง ข้อเท็จจริงฝ่ายผู้ร้อง ฝ่ายผู้ถูกร้อง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
บทบัญญัติของกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังในเบื้องตันได้ว่า ผู้ถูกร้องที่ 3 
ด าเนินธุรกิจในการน าเสนอข่าวสารสาระ ความรู้ ความบันเทิง เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม  
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุดรธานี ทั้งในส่วนภาครัฐ และเอกชนผ่านระบบเคเบิ้ลทีวี รวมไปถึงเครือข่ายเคเบิ้ล
ทีวี 40 สถานีทั่วประเทศ และในระบบสื่อออนไลน์เพจ Facebook "ข่าวอุดร ข่าวโฮมเคเบิ้ล" และ Youtube 
ได้น าเสนอข่าวสารตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างจริง แต่เมื่อทราบว่าอาจมีความสุ่ มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ก็ได้ท าการลบข้อมูลดังกล่าวที่อาจมีผลกระทบต่ออัตลักษณ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย 
ทางเพศออกจากสื่อโซเซียลทั้งทาง Facebook และ Youtube เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และผู้บริหารได้ เรียก
พนักงานที่เกี่ยวข้องด้านสื่อ แจ้งให้ระมัดระวังในการใช้ภาษาและถ้อยค าที่ไม่เหมาะสม ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่ออัตลักษณ์ของกลุ่มบุคคลที่มีหลากหลายทางเพศ ส่วนผู้ถูกร้องที่ 2 ด าเนินกิจการประเภทสื่อสารมวลชน 
น าเสนอข่าวสารและสาระบันเทิงผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีช่อง 32 ได้ให้ข้อเท็จจริงว่าไม่ได้น าเสนอข่าวสาร
ตามท่ีผู้ร้องได้ร้องเรียนแต่อย่างใด 
   นอกจากข้อเท็จจริงจากผู้ถูกร้องทั้งสองแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 2 หน่วยงาน คือ 
สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ  ซึ่ งดูแลในด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน พร้อมด้วยแนวปฏิบัติ  
สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เรื่อง การเสนอข่าว ความคิดเห็นและภาพเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ 
พ.ศ. 2564 และส านักงาน กสทช. ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามพระราขบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับ
การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 ในการก ากับดูแล 
การประกอบกิจการของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ รวมทั้งการน าเสนอ
เนื้อหารายการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 
ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงสรุปว่า 
   1) ผู้ถูกร้องที่ 1 มิได้เป็นสมาชิกสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ดังนั้น สภาการสื่อมวลชน
แห่งชาติจึงไม่มีอ านาจในการด าเนินการต่อการเสนอข่าวของผู้ถูกร้องที่ 1 โดยที่ผ่านมา สภาการสื่อมวลชน
แห่งชาติเคยได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะดังกล่าวเช่นกัน และได้แจ้งเตือนไปยังผู้ถูกร้องเรียน โดยขอให้ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. 2564 และแนวปฏิบัติ
สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เรื่องการเสนอข่าว ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้ มีความหลากหลายทางเพศ 
พ.ศ. 2564 ด้วยแล้ว 
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   2) การน าเสนอข่าวสารเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และเมื่อวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 
2564 ของผู้ถูกร้องที่ 1 เป็นการน าเสนอข่าวสารในช่วงเวลาพ้นก าหนด 60 วัน ส าหรับให้ผู้รับใบอนุญาตบันทึก
รายการที่ ได้ ให้บริการหรือเผยแพร่ภาพกระจายเสียงและเก็บรักษาไว้ เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้ าที่ 
ท าการตรวจสอบได้ ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ พ.ศ. 2555  
อย่างไรก็ตาม ส านักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาคได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่เนื่องจากไม่มี
ระบบการเก็บเทปบันทึกการออกอากาศย้อนหลังส าหรับกิจการที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ในพ้ืนที่ ระดับท้องถิ่น 
ที่ออกอากาศในบริเวณเฉพาะและจ ากัด ท าให้ไม่สามารถแสวงหาหลักฐานเพ่ือพิสูจน์ยืนยันความถูกต้อง 
และพิจารณาความเหมาะสมของการน าเสนอข่าวดังกล่าวได้ ทั้งนี้  ส านักงาน กสทช. จะเฝ้าระวังและติดตาม
ตรวจสอบเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
   3) ที่ผ่านมา ส านักงาน กสทช. เคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านระบบ Call center 
1200 ขอให้ตรวจสอบการออกอากาศรายการทางช่องรายการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัลแห่งหนึ่ง 
เนื่องจากผู้ด าเนินรายการเสนอข่าวโดยใช้ความรุนแรงทางภาษา และน าอัตลักษณ์ทางเพศมาเหมารวมและ  
ผูกโยงกับพฤติกรรมการกระท าผิด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอคติทางเพศได้ โดยที่ประชุมคณะกรรมการกิจการ 
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.) ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันพุธที่  
15 กรกฏาคม 2563 ได้พิจารณาเนื้อหารายการพยานหลักฐาน ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การชี้แจง
ข้อเท็จจริงของผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล และข้อกฎหมายที่ 
เกี่ยวข้องแล้ว เห็นชอบให้มีค าสั่งเตือนทางปกครองให้ปรับปรุง แก้ไข และก ากับดูแลการน าเสนอเนื้อหา
รายการ โดยค านึงถึงประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องความหลากหลาย 
ทางเพศ เพ่ือไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ และหลีกเลี่ยงการใช้ค า 
ที่บ่งชี้อัตลักษณ์ทางเพศหรือความหลากหลายทางเพศมาใช้เรียกแทนผู้กระท า หรือบุคคลในข่าว หรือเชื่อมโยง
กับการกระท าความผิดเพราะอาจท าให้ประชาชนที่รับชมรายการดังกล่าวเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่า 
ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศมักกระท าความผิด ซึ่งไม่เก่ียวข้องกันแต่อย่างใด 
   4) ส านักงาน กสทช. ได้มีการจัดประชุมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในการน าเสนอเนื้อหา
รายการที่เป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส าหรับกลุ่มบุคคลที่มีความเปราะบางให้แก่ผู้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพ้ืนดินในระบบดิจิทัล โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วม  
เป็นวิทยากร ในการนี้ ส านักงาน กสทช. ได้ด าเนินการจัดท าร่างแนวทางในการน าเสนอเนื้อหารายการ 
ที่เก่ียวข้องกับบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเพ่ือให้ผู้รับใบอนุญาตใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
   กรณีมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่า ผู้ถูกร้องทั้งสองเสนอข่าวสารที่กระทบต่ออัตลักษณ์ของ 
กลุ่มบุคคลที่มีความความหลากหลายทางเพศ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ร้องหรือไม่ อย่างไร
พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลย่อมมีสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัว การกระท า 
อันเป็นการละเมิด หรือกระทบต่อสิทธิของบุคคล หรือการน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในทางใด ๆ 
จะกระท ามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ ทั้งนี้  บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดง 
ความคิดเห็นตามจริยธรรม แต่การด าเนินการต่าง ๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงสิทธิของบุคคลดังที่ได้กล่าวไว้ 
ข้างต้นด้วย 
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   เมื่อการตรวจสอบข้อ เท็จจริงปรากฏว่า ผู้ ถูกร้องที่  1 ได้น าเสนอข่าวสารเมื่อวันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2564 และวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ด้วยข้อความว่า "รวบสาวสอง ค้ากามเด็กอายุต่ ากว่า  
18 ปี" และ "มีสาวประเภทสองรุมท าร้าย" ตามล าดับ การน าเสนอข่าวสารตามที่ผู้ร้องกล่าวอ้างมาในค าร้อง 
แม้บุคคลทั่วไปจะเข้าใจได้ว่า ผู้กระท าความผิดอาญาในข่าวสารที่น าเสนอ คือบุคคลที่มีความหลากหลาย  
ทางเพศ แต่กรณีที่จะท าให้สังคมเข้าใจไปถึงขนาดว่า กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ รวมถึงผู้ร้อง  
คือบุคคลที่มักกระท าความผิดอาญาในลักษณะตามที่เป็นข่าว และก่อให้เกิดผลกระทบต่ออัตลักษณ์ของ 
กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและผู้ร้องได้ นั้น พิจารณาแล้วเห็นว่า การกล่าวถึงการกระท า  
ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเชื่อมโยงกับอัตลักษณฺ ในเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใด จนถึงขนาดที่จะท าให้สังคม
ตัดสินแบบเหมารวมไปในท านองว่า กลุ่มบุคคลที่มีอัตลักษณ์เช่นที่กล่าวมักกระท าความผิดอาญา ก่อให้เกิด
อคติต่อบุคคลกลุ่มนั้น ๆ จะต้องเป็นการน าเสนอข่าวสารกระทบโดยตรงต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
แต่จากการรวบรวมพยานหลักฐาน พบว่า ผู้ถูกร้องที่ 1 น าเสนอข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ตามข้อเท็จจริง 
ที่ปรากฏในค าร้อง แต่ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นการน าเสนอข่าวสารที่เกิดผลกระทบโดยตรงต่อบุคคลที่มี  
ความหลากหลายทางเพศ จนถึงขนาดที่ท าให้สังคมเกิดอคติต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและ  
ผู้ร้อง ว่ามักกระท าความผิดอาญาในลักษณะเดียวกันกับที่เป็นข่าวอันอาจกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
ในชั้นนี้ จึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องที่ 1 กระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ประกอบกับภายหลังจากที่ได้รับการร้องเรียน ผู้ถูกร้องที่ 1 ก็ตระหนักถึงการเสนอข่าวอันอาจเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน จึงได้ลบข้อมูลข่าวสารออกจากช่องทางการสื่อสารทั้งทาง Facebook และ Youtube ของ 
ผู้ถูกร้องที่ 1 อันเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว 
   ส าหรับกรณีของผู้ถูกร้องที่ 2 นั้น เมื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่ามีพยานหลักฐาน 
ที่แสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกร้องที่ 2 ได้น าเสนอข่าวสารตามที่ผู้ร้องได้ร้องเรียน ในชั้นนี้จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้อง
ที่ 2 ได้กระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่นเดียวกัน 
   อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาความเห็นของ ส านักงาน กสทช. ต่อการกระท าของรายการ 
ทางสถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งที่มีการเสนอข่าวสารในลักษณะใกล้เคียงกับกรณีตามค าร้องนี้ และ กสทช.  ได้มี
ค าสั่งเตือนทางปกครองให้ปรับปรุงแก้ไขและก ากับดูแลการน าเสนอข่าวเนื้อหารายการ มิให้เกิดการล่วงละเมิด
ต่อกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ประกอบกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ในฐานะหน่วยงานที่มี
หน้าที่ดูแลในด้านจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลชนให้ข้อมูลว่า เคยได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะดังกล่าวเช่นกัน 
และได้แจ้งเตือนไปยังผู้ถูกร้องเรียน โดยขอให้ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิขาชีพสื่อมวลชน  
สภาการสื่อมวลขนแห่งชาติ พ.ศ. 2564 และแนวปฏิบัติสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เรื่องการเสนอข่าว  
ความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้มีความหลากหลายทางเพศ พ.ศ. 2564 ด้วยแล้ว อันแสดงให้เห็นว่า 
การน าเสนอข่าวสารของสื่อมวลชนยังมีส่วนที่อาจกระทบต่ออัตลักษณ์ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ 
และหากไม่มีมาตรการหรือแนวทางป้องกันที่เหมาะสมแล้ว อาจจะน าไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อบุคคล
ข้างต้นได้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 
   1. บริษัท โฮมเคเบิ้ลทีวี แอนด์ วิดีโอ 1990 จ ากัด (ผู้ถูกร้องที่  1) ในฐานะผู้ประกอบ 
วิชาชีพสื่อ ต้องไม่น าเสนอหัวข่าว ความน า และภาพประกอบจนท าให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปจาก
สาระส าคัญของข่าว และต้องเสนอข่าวโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลที่ตกเป็นข่าว  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องระมัดระวังการใช้ถ้อยค าเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศด้านอัตลักษณ์ 
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รวมทั้งควรปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อมวลขน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ พ.ศ. 2564 
และแนวปฏิบัติสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ  เรื่องการเสนอข่าวความคิดเห็น และภาพเกี่ยวกับผู้มี  
ความหลากหลายทางเพศ พ.ศ. 2564 อย่างจริงจัง 
    2. ให้ส านักงาน กสทช. เร่งผลักดันร่างแนวทางในการน าเสนอเนื้อหารายการเกี่ยวกับ 
กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ โดยให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี  
และเผยแพร่แนวทางในการน าเสนอเนื้อหารายการฉบับดังกล่าว รวมทั้งกรณีข้อร้องเรียนที่ กสทช. ได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ามีการละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนหรือไม่เหมาะสม ให้สื่อมวลชน องค์กรสื่อ และองค์กรที่ควบคุมดูแล
หรือก ากับดูแลสื่อทุกแขนง ได้รับทราบทั่วกัน 
   3. ให้รัฐสภาผลักดันร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน  
พ.ศ. .... ซึ่งมีหลักการส าคัญในการคุ้มครองเสรีภาพของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน และมุ่งส่งเสริมและพัฒนา
จริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน อันจะเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนไปพร้อมกัน 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 

             2.7 รับทราบรายงานประจ าปี 2564 ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก 
    ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ขอความร่วมมือให้ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) จัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีแทนส านักงานการตรวจ 
เงินแผ่นดิน (พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 มาตรา 27 ก าหนดให้ส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีอิสระที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชี
ของส านักงาน) โดยให้ด าเนินการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบหน่วยงานอ่ืนของรัฐแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเอกชน พ.ศ. 2555 ตั้งแต่งวดปีบัญชี 2562 เป็นต้นไป 
และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบให้นายวัลลภ  วิไลวรวิทย์ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ  
สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ สกพอ. ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามที่ สกพอ. เสนอ 
โดยผู้สอบบัญชีจะต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดในขอบเขตการว่าจ้างผู้สอบบัญชีของ สกพอ. และรายละเอียด
ข้อเสนอของผู้สอบบัญชี 
   ทั้งนี้  คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ได้มีการประชุม 
ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 โดยมีมติเห็นชอบงบการเงินของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่รับรองโดยผู้สอบบัญชีซึ่งส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ และรับทราบรายงานประจ าปี 2564  
ของ สกพอ. และมอบหมายให้ สกพอ. น าเสนอคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา เพ่ือทราบ  
โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
   1. ผลการสอบบัญชี ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ของ สกพอ. 
   ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งผลการตรวจสอบ สกพอ. โดยนายวัลลภ   วิไลวรวิทย์ 
บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ผู้สอบบัญชีของ สกพอ. ได้ตรวจสอบงบการเงิน 
ของ สกพอ. ส าหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยผลการตรวจสอบ 
งบการเงินของ สกพอ. ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 แสดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
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ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด ทั้งนี้ ผู้สอบ
บัญชีรับรองงบการเงินของ สกพอ. ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยไม่มีเงื่อนไข 
    2. รายงานประจ าปี 2564 ของ สกพอ. 
   รายงานประจ าปี  2564 ของ สกพอ. มีสาระครอบคลุมผลการด าเนินงานส าคัญตาม
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย (1) กระบวนการขับเคลื่อนอีอีซี  
(2) วิเคราะห์สถานการณ์ช่วงโควิด-19 (3) ผลงานส าคัญภายใต้การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
ปี 2564 (4) โครงการส าคัญ (Highlight Project) (5) อีอีซีกับประโยชน์ของประชาชนในพ้ืนที่ (6) การพัฒนา
องค์กรตามหลักธรรมาภิบาล (7) รายงานการเงิน  (8) การประชุมที่ เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อี อีซี  
และ (9) ก้าวต่อไป...อีอีซี 
   ทั้งนี้  เนื้อหาได้ครอบคลุมแผนภาพรวมเพ่ือการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ การจัดท าแผนผังการพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก การให้บริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร การชักจูงการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ 
การประชาสัมพันธ์และการสร้างการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ความก้าวหน้าในการด าเนินงานตามแผนและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเขตพิเศษภาคตะวันออก 
ระเบียบและประกาศที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
   ที่ประชุมรับทราบ 
   

 จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดประชุมเวลา 19.16 นาฬิกา 
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