
 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

 

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  25 ปีที่  4 ครั้ งที่  11 (สมัยสามัญประจ าปีครั้ งที่ สอง) โดยมี  นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่
ประธานการประชุม  

ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง  ๆตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควรและเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

  (1) กระทู้ถาม        
 1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา 
  1.1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง โดย นายมนูญ  
สิวาภิรมย์รัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม 
นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้ตอบกระทู้
ถามแทน  
  เนื่องจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบ
กระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน   

   1.1.2 กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง คลินิกปฐมภูมิ (คลินิกชุมชนอบอุ่น) ใน
กรุงเทพมหานคร ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.) ได้  
โดย นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้ นายสาธิต  
ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน  

   สืบเนื่องจากคลินิกปฐมภูมิ (คลินิกชุมชนอบอุ่น) ในกรุงเทพมหานคร ไม่สามารถ 
เบิกจ่ายเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เป็นเวลา 2 เดือนเศษ ท าให้สถานพยาบาลต่าง ๆ  
มีปัญหาทางการเงิน ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จนเป็นอุปสรรคต่อการจัดบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน 
ท าให้การบริการประชาชนด้อยคุณภาพ เพราะสถานพยาบาลไม่สามารถเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลได้ โดยมี
สาเหตุมาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขไม่ลงนามในประกาศส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2566 ความล่าช้าดังกล่าวท าให้เกิดผลกระทบต่อสถานพยาบาลทั่วประเทศ  
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โดยเฉพาะคลินิกเอกชนที่มีเงินทุนน้อย ท าให้ขาดสภาพคล่องจนไม่สามารถให้บริการประชาชนได้ ซึ่งผลเสีย 
จะตกกับประชาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทราบหรือไม่ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่สถานพยาบาล
ประเภทใดบ้าง และเกิดที่ใดบ้าง เหตุใดจึงปล่อยให้ปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้น จนส่งผลกระทบต่อประชาชน  
และเกิดผลกระทบต่อคุณภาพการบริการประชาชน รวมทั้งปัญหานี้จะแก้ปัญหาเสร็จเมื่อใด 

   นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ตอบชี้แจงดังนี้ 
สปสช. ได้รับงบประมาณในส่วนของการส่งเสริมป้องกัน ของกระทรวงสาธารณสุข สภาพปัญหาที่ สมาชิกฯ 
กล่าวถึงคือการใช้เงินงบประมาณปี 2566 ผ่าน สปสช. เนื่องจากการตีความของข้อกฎหมายในกลุ่มของ 
การส่งเสริมและป้องกัน ซึ่งคลินิกชุมชนอบอุ่นและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) อยู่ในกลุ่มนี้ 
มีการซ้อนสิทธิ์กันอยู่ ทั้งสิทธิ์ประกันสังคมหรือสิทธิ์อ่ืน จึงท าให้เกิดปัญหาในการตีความทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การของบประมาณ การแก้ไขปัญหาคือ จะต้องท าให้พ่ีน้องประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด งบประมาณ
ส าหรับกลุ่มผู้ป่วยนอก (OPD) และกลุ่มผู้ป่วยใน (IPD) จะแยกออกมาเพ่ือจ่ายไปยังหน่วยบริการต่าง ๆ กลุ่มผู้ป่วย 
OPD ส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยบริการ และบางกรณีอยู่ในหน่วยบริการที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมป้องกัน โดยจะมี 
การประสานและประชุมในวันที่ 14 ธันวาคมนี้ เพ่ือหาข้อสรุปและจะด าเนินการลงนามเอกสารในการด าเนินการจัดสรร
งบประมาณให้ทันท่วงที ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการ รพ.สต. รับทราบปัญหานี้แล้ว และก าลัง
ด าเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุด เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินการ และขอให้ความมั่นใจกับหน่วยบริการต่าง ๆ 
ในงานส่งเสริมป้องกันว่า สามารถด าเนินงานหรือท างานไปก่อนได้เงินงบประมาณกรอบใหญ่ ซึ่งในปัจจุบันได้มี 
การจัดสรรเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรสนับสนุนซึ่งต้องท าให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ให้มากที่สุด โดยจะมีการพูดคุยท าความเข้าใจเพ่ือให้เงินงบประมาณในการบริการประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ตามกฎหมาย ทั้งนี้ แม้ว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีจะผ่านการพิจารณาจากสภาฯ เรียบร้อยแล้ว 
แต่การจะใช้เงินงบประมาณของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ซึ่งในขณะนี้
คณะกรรมการอาจจะมีความเห็นต่าง อย่างไรก็ตามการใช้เวทีของคณะกรรมการในการพิจารณาก็เพ่ือให้ 
การใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างถูกต้องและชอบธรรม เงินทุกบาทต้องใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผล
สูงสุด และต้องใช้ไปเพ่ือให้บริการประชาชนให้มากที่สุดโดยเร็วที่สุด ขณะนี้  รัฐบาลได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว
และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยจะน าข้อหารือของสมาชิกฯ ฝากไปยังรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุขให้เร่งด าเนินการให้เสร็จสิ้นไม่เกินเดือนธันวาคมนี้ เพ่ือแยกงบประมาณและลงนามอนุมัติ
ใช้เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ส าหรับงบประมาณค่าเบี้ยเสี่ยงภัยของทั้งกลุ่มสายตรง คือ 
ผู้ที่ท างานใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 และสายสนับสนุน รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่เป็นฝ่ายสนับสนุนนั้น 
รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณในส่วนนี้เรียบร้อยแล้ว 

   1.1.3 กระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง พระราชบัญญัติอากาศสะอาด พ.ศ. .... โดย นายจักรพล 
ตั้งสุทธิธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบ
กระทู้ถามแทน  
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เนื่องจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมติดภารกิจ
ส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน 

    

 1.2 กระทู้ถามท่ัวไป 
  1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ โดย นางผ่องศรี 
แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 5 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565) 
   เนื่องจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดภารกิจส าคัญ 
ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 

 

1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบผลการวิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงิน 
รวมทั้งเสนอความคิดเห็นของหน่วยรับงบประมาณตามรัฐธรรมนูญ ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2566 โดย พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังติดภารกิจส าคัญ  
จึงมอบหมายให้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน  
(เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่  
24 พฤศจิกายน 2565) 

ตามที่มีพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  
11 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา ความในมาตรา 19 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้ผู้อ านวยการมีหน้าที่และอ านาจ
จัดท างบประมาณกับปฏิบัติการอย่างอ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และให้มีหน้าที่และอ านาจ
เกี่ยวกับการงบประมาณดังต่อไปนี้ด้วย (4) วิเคราะห์งบประมาณและการจ่ ายเงินของหน่วยรับงบประมาณ 
รวมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง  
ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการด้วย ประกอบกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 141 วรรคสอง 
และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 กล่าวถึงว่ารัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการปฏิบัติ
หน้าที่โดยอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐ ในกรณีที่เห็นว่างบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่รัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ จะยื่นค าขอแปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการโดยตรงก็ได้ ในงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 ที่ผ่านมา และสภาผู้แทนราษฎรได้ผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 ไปแล้ว จึงขอเรียนถามว่า 
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1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณตามรัฐธรรมนูญ
ดังกล่าวข้างต้น ได้รับการจัดสรร โดยมีการวิเคราะห์และเสนอความคิดเห็นมายังคณะรัฐมนตรีอย่างไรในแต่ละ
ปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 ตามล าดับ และในกรณีที่หน่วยรับงบประมาณ
ตามรัฐธรรมนูญดังกล่าวข้างต้นมีงบประมาณไม่เพียงพอและใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ขอทราบว่าคณะรัฐมนตรีมีกระบวนการและวิธีการในการจัดสรรงบประมาณ 
ตามค าร้องขอที่หน่วยรับงบประมาณตามรัฐธรรมนูญได้ยื่นต่อคณะกรรมาธิการโดยตรงอย่างไร ที่ชอบด้วย
กฎหมาย ขอทราบหลักการโดยละเอียด 

2. ในแต่ละปีงบประมาณที่ผ่านมาทั้ง 4 ปีดังกล่าวข้างต้น ได้มีการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติมตามสิทธิของหน่วยรับงบประมาณท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ดังกล่าวอย่างไรบ้าง และก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง ขอทราบรายละเอียด 

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตอบกระทู้ถามดังนี้  
1. การวิเคราะห์และเสนอความคิดเห็นในการจัดท างบประมาณของส านักงบประมาณที่มีต่อหน่วยรับงบประมาณ 
ในทุกภาคส่วน ซึ่งการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณไปยังหน่วยรับงบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยรับงบประมาณ
ตามปกติในกระทรวง ทบวง กรม หรือในองค์กร หน่วยงานอิสระต่าง ๆ นั้น ส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง  
ส านักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย จะพิจารณาร่วมกัน โดยที่ส านักงบประมาณ 
เป็นผู้พิจารณากรอบวงเงินของหน่วยรับงบประมาณที่ได้เสนอขอมา และจะพิจารณาร่วมกับสภาพัฒน์ ในการจัดสรร
งบประมาณไปยังหน่วยงานต่าง ๆ โดยไม่ละทิ้งส่วนใดส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร  
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม สามารถขับเคลื่อนงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยพร้อมเพรียงกัน  
และต้องค านึงถึงภาระหนี้สิน รวมถึงภาระต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็น ตลอดจนต้องค านึงถึงเหตุฉุกเฉิน เหตุที่ไม่คาดคิด 
โดยพิจารณาอย่างรอบคอบเพ่ือไม่ให้เกิดอุปสรรคในการบริหารจัดการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
หน่วยงานทั้ง 4 หน่วยงานที่ได้กล่าวมานั้น จะน าสิ่งที่หน่วยรับงบประมาณขอมาพิจารณาเพ่ือด าเนินการจัดสรร
งบประมาณให้ลงตัว และมีการตัดทอน เพ่ิมเติมในแต่ละภาคส่วนเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม รวมทั้งต้องมีการ
กระจายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาเยาวชน การสร้างศักยภาพ
การแข่งขัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ประเทศก้าวเดินไปอย่างมีความม่ันคง  

ส าหรับหน่วยรับงบประมาณขององค์กรอิสระ ส านักงบประมาณได้ค านึงถึงความเป็น
อิสระและการอ านวยความยุติธรรม อ านวยความคล่องตัวให้กับภาคเอกชนและประชาชนอย่างเคร่งครัด แต่ต้อง
ค านึงถึงภาระการเงิน ที่หน่วยจัดเก็บจะสามารถจัดเก็บได้ และต้องค านึงถึงพระราชบัญญัติวินัยการเงิน 
การคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เพ่ือให้สมดุลกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีนั้น ๆ ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
อย่างเช่นในปี 2564 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขึ้น ส านักงบประมาณ
จึงวิเคราะห์ว่าต้องจัดสรรเงินส่วนหนึ่งไปไว้ที่งบกลาง เพ่ือเตรียมไว้ส าหรับใช้ในกรณีฉุกเฉินในการดูแลโรคอุบัติ
ใหม่ซึ่งมีความรุนแรง เพ่ือดูแลรักษาพ่ีน้องประชาชนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น  การวิเคราะห์
งบประมาณให้กับหน่วยรับงบประมาณต่าง ๆ นั้น ส านักงบประมาณได้ด าเนินการร่วมกับแต่ละภาคส่วนที่มี
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หน้าที่ในการดูแลระบบการเงิน ระบบการพัฒนาประเทศ โดยมีการตรวจสอบการของบประมาณของหน่วยรับ
งบประมาณว่ามีความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างไร ซึ่งหากมีความจ าเป็นเร่งด่วนก็จะด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้
อย่างเป็นธรรมตลอดมา  

2. มาตรา 19 (4) การวิเคราะห์งบประมาณและการจ่ายเงินให้กับหน่วยรับงบประมาณ
โดยเฉพาะองค์กรอิสระ เพ่ือให้หน่วยงานและองค์กรอิสระเหล่านี้สามารถท างานเอ้ือประโยชน์และมีความอิสระ 
ต่อการให้บริการพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนโดยไม่ถูกครอบง า ดังนั้น การจัดสรรงบประมาณตามรัฐธรรมนูญ
จึงเปิดโอกาสให้องค์กรเหล่านี้สามารถของบประมาณเข้ามายังคณะกรรมาธิการงบประมาณในปีนั้น ๆ ในการพิจารณา
งบประมาณ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 141 วรรคสอง บัญญัติว่าด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ดังนั้น
จึงจ าเป็นต้องมีความอิสระอย่างสูงเพ่ืออ านวยความยุติธรรมต่าง ๆ และอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  
แต่ในขณะเดียวกันวินัยการเงินการคลังนั้นก็มีความจ าเป็นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน รัฐบาลและส านักงบประมาณ  
ดูแลและปฏิบัติกับหน่วยงานอิสระเหล่านี้เพ่ือให้ได้รับงบประมาณอย่างเพียงพอในการอ านวยความยุติธรรม 
อ านวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องประชาชน ในปี 2563 หน่วยงานอิสระได้ของบประมาณมาและกรรมาธิการ
งบประมาณจัดสรรงบประมาณ 3,053.75 ล้านบาท ในปี 2564 ได้รับการจัดสรรตามที่ร้องขอมาเพ่ิมเติมอีก
จ านวน 509 ล้านบาท ประกอบด้วยหน่วยงานของศาลยุติธรรม จ านวน 509 ล้านบาท ปี 2565 ไม่มีการขอ
งบประมาณจึงไม่ได้รับการจัดสรร ในปี 2566 ได้รับการจัดสรรเพ่ิมเติมอีก จ านวน 657.97 ล้านบาท ประกอบด้วย
หน่วยงานของศาล หน่วยงานของศาลยุติธรรม จ านวน 192.28 ล้านบาท หน่วยงานขององค์กรอิสระและ
องค์กรอัยการ 465.70 ล้านบาท ส าหรับหน่วยงานของศาลยุติธรรมได้รับการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง 
โถงพักคอยของพ่ีน้องประชาชนทั่วประเทศในทุกศาล จ านวน 140 แห่ง จ านวนเงิน 420 ล้านบาท ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และเป็นค่าใช้จ่ายในการเปิดท าการศาลนอกเวลาเพื่อให้พิจารณาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วยิ่งขึ้น 
จ านวน 107.79 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส านักงานอัยการสูงสุดได้รับการจัดสรรค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลาตามที่กฎหมายบัญญัติ เพ่ิมอ านาจอ านวยความสะดวกของศาลยุติธรรมและคุ้มครอง
สิทธิประชาชน จ านวน 115.08 ล้านบาท ค่าตอบแทนทนายความอาสา จ านวน 51.80 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และเป็นค่าตอบแทนการอยู่เวรในการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชน เช่น การปรึกษาหารือ 
ทางกฎหมาย และการช่วยเหลืออรรถคดีในวันเสาร์ ณ ส านักงานอัยการทั้ง 76 จังหวัด จ านวน 310.90 ล้านบาท  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นี่คือตัวอย่างขององค์กรอิสระที่ได้ของบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือให้เพียงพอต่อ 
การใช้จ่ายในการอ านวยประโยชน์อ านวยความยุติธรรมและเพ่ือให้ศาลเกิดความเป็นอิสระในการบริการพ่ีน้อง
ประชาชนให้เพียงพอและครบถ้วน ตามศักยภาพที่องค์กรอิสระเหล่านี้ควรจะได้รับในแต่ละครั้ง และเพ่ิงขอมา
ต่างหากไม่เกี่ยวกับรัฐบาล ซึ่งเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดและคณะกรรมาธิการและส านักงบประมาณ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดครบถ้วน 

การพิจารณางบประมาณในแต่ละมาตราและในแต่ละรายการ ผู้ที่พิจารณาก็คือ
คณะกรรมาธิการงบประมาณ ซ่ึงก็คือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคน ดังนั้น มั่นใจว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณที่จะน าไปพัฒนาประเทศเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องประชาชน
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และนักลงทุนต่าง ๆ ในการพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างเที่ยงตรงเที่ยงธรรมมีเหตุมีผลอันเป็นที่สุดแล้ว รัฐบาล
ไม่เคยครอบง าองค์กรอิสระเลย เพราะการพิจารณาจะมากหรือน้อยต้องพิจารณาด้วยความเพียงพอแก่  
การด าเนินการต่าง ๆ ขององค์กรอิสระ และหน่วยรับงบประมาณในกระทรวง ทบวง กรม เพ่ือที่จะพัฒนา
ประเทศทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่นไปพร้อม ๆ กันในการขับเคลื่อนประเทศ ทั้งนี้ มั่นใจว่าคณะกรรมาธิการ
งบประมาณพิจารณาเงินทุกบาททุกสตางค์ของแผ่นดินโดยปราศจากการครอบง าของรัฐบาล 

 

1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง การเพิ่มวงเงินให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจ โดย นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช  
พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายอนุชา 
นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน  

ปี 2565 - 2566 เศรษฐกิจไทยจะมีการฟ้ืนตัวจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจทยอยกลับมาท างานได้ตามปกติมากขึ้น แต่การฟื้นตัวดังกล่าวยังมี
อุปสรรคและความท้าทายรอบด้านที่จะต้องเผชิญ แรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจจึงมาจากการจับจ่ายใช้สอยของ
ประชาชนในประเทศ ทั้งการบริโภค การลงทุน และการท่องเที่ยว การใช้จ่ายของภาครัฐมีบทบาทส าคัญในการช่วย
พยุงเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะมาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่าง ๆ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติเป็นอีกกลไกหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้รัฐบาลสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ โดยการสนับสนุนให้สามารถขยายการลงทุนประกอบกิจการในภาคเกษตรหรือลงทุน
สร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง หรือการบรรเทา 
เหตุฉุกเฉินและจ าเป็นเร่งด่วน เพ่ิมโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้มากขึ้น โดยน าเงินทุน
สร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน รวมทั้งช่วยบรรเทาปัญหาหนี้นอกระบบ จึงขอเรียนถามว่า 

1. รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เพ่ือขยายการลงทุน
ให้แก่กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

2. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศโดยการเพ่ิมทุนหรือเพ่ิมวงเงินการลงทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ให้สามารถขยาย
การลงทุนประกอบกิจการในภาคเกษตรหรือลงทุนสร้างอาชีพเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือนในระดับฐานราก
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตอย่างไร ขอทราบรายละเอียด 

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ตอบกระทู้ถามดังนี้ 
สิ่งที่สมาชิกฯ ได้กล่าวมานั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อพ่ีน้องประชาชน โดยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) และภาวะวิกฤตสงครามส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของโลกชะลอตัวเป็น
ระยะเวลาเกือบ 2 ปีเต็ม ท าให้พ่ีน้องประชาชนทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งมีสมาชิก
ทั้งหมดประมาณ 13 ล้านคน และถือว่าเกี่ยวข้องกับประชาชนจ านวนมากของประเทศ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
รัฐบาลจะต้องดูแลพ่ีน้องประชาชน โดยหลังวิกฤตการณ์คลี่คลายท าให้ต้นทุนหลาย ๆ ด้านเพ่ิมสูงขึ้น ตลอดจน 
ค่าครองชีพที่เพ่ิมขึ้นด้วย กองทุนหมู่บ้านจึงได้เสนอคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
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แห่งชาติเพ่ือให้ธนาคารของรัฐ ประกอบด้วย ธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ 
สนับสนุนกองทุนหมู่บ้านเป็นวงเงินจ านวนทั้งสิ้น 80,000 ล้านบาท เพ่ือน ามาใช้ในโครงการต่าง ๆ และ
สนับสนุนเรื่องเงินทุนประมาณ 60,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีมาตรการสร้างรายได้ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฐานราก
อย่างยั่งยืนประมาณ 20,000 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการโคล้านครอบครัว 7,000 ล้านบาท และโครงการ
ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและการลงทุนตามโมเดลเศรษฐกิจ บีซีจี (BCG) 12,500 ล้านบาท เพ่ือเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจฐานรากและช่วยให้พ่ีน้องกองทุนหมู่บ้านสามารถผ่อนคลายจากวิกฤตที่ผ่านมา ทั้งนี้ รัฐบาลจะมี
มาตรการผ่อนคลายดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 ปี (2567 – 2670) อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกฯ มีแนวคิดที่ต้องการ
สนับสนุนโครงการต่าง ๆ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของพ่ีน้องประชาชนในพ้ืนที่ กองทุนหมู่บ้านก็ยินดีให้การสนับสนุน
ในส่วนนี้เช่นกัน  

ส่วนการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยการเพ่ิมวงเงินให้กับกองทุนหมู่บ้านนั้น 
เนื่องจากกองทุนหมู่บ้านเกี่ยวข้องกับประชาชนจ านวนมาก โครงการที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2559 ได้มีโครงการเพ่ิม
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ กรอบวงเงินกองทุนละ 500,000 บาท ในปี 2560 
ได้มีโครงการเพ่ิมศักยภาพกองทุนหมู่บ้านเพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
กองทุนละ 200,000 บาท ปี 2561 มีโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยศาสตร์พระราชาตามแนวทาง
ประชารัฐ กองทุนละ 300,000 บาท ปี 2563 มีโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน กองทุนละ 200,000 บาท ซึ่งโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากดังกล่าวเป็นการท าให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสในการเพ่ิมศักยภาพและเพ่ิมผลผลิต ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ 
ทั้งนี้ จากวิกฤตโควิด-19 ที่ผ่านมา รวมทั้งกองทุนหมู่บ้านได้พยายามพัฒนาศักยภาพของกองทุนโดยการ
ตรวจสอบบัญชีและการใช้เงินในกองทุนอย่างเข้มข้น เพ่ือต่อยอดทั้งคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ รวมทั้ง
พัฒนาและเพ่ิมองค์ความรู้ให้กับพ่ีน้องประชาชน ดังนั้น จึงได้มีการเสนอโครงการที่จะช่วยเพ่ิมเม็ดเงินกองทุนละ 
300,000 บาท เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้กับพ่ีน้องประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป  

 

1.2.4 กระทู้ถาม เรื่อง ติดตามความคืบหน้าปัญหากรณีดาวเทียมไทยคม โดย นายรังสิมันต์ 
โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

เนื่องจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม มาตอบกระทู้ถาม
ไมไ่ดเ้พราะมีอาการป่วย จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 

 

1.2.5 กระทู้ถาม เรื่อง ขอรับทราบความคืบหน้าโครงการขุดลอก และพัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ าในอ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดย นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน  
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เนื่องจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงและสหกรณ์ติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถ 
มาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 

 

1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 

 1.3.1 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การจัดท าโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (กิจกรรม
สนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ าแบบมีส่วนร่วม) จังหวัดศรีสะเกษ โดย นางผ่องศรี แซ่จึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 5 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565)   

เนื่องจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถ 
มาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปเป็นวันพฤหัสบดี 12 มกราคม 2565 

1.3.2 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การขยายถนนเลียบคลองชลประทานหน้าองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอ้อ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้เป็น 4 เลน โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรี 
มอบหมายให้ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน 

1.3.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการด าเนินงานของกรมศุลกากร 
กรณีตรวจสอบที่มานาฬิกาข้อมือหรูของรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ โดย นายธีรัจชัย 
พันธุมาศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง
นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบกระทู้
ถามแทน 

1.3.4 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอทราบผลสัมฤทธิ์ ตามค่าเป้าหมาย ปี 2565 
ของการปฏิรูปด้านสังคม โดย พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข 1.3.2 – 1.3.4 เลื่อน
มาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่  
24 พฤศจิกายน 2565) ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน  

เนื่องจาก รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้
ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน 

1.3.5 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การสร้างมอเตอร์เวย์จากอ าเภอบางใหญ่ จังหวัด
นนทบุรี ไปยังจังหวัดกาญจนบุรี โดย นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี 
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พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม มอบหมายให้ นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน  

เนื่องจาก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบ
กระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 

1.3.6 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอทราบผลสัมฤทธิ์ ตามค่าเป้าหมาย ปี 2565 ของ 
การปฏิรูปด้านกฎหมาย โดย พลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายอนุชา นาคาศัย 
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ตอบกระทู้ถามแทน 

เนื่องจาก รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี ติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้
ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน 
   

  ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ประธานฯ ขอหารือที่ประชุมน าระเบียบวาระ (3) รับรองรายงาน 
การประชุม และวาระ (7) เรื่องอ่ืน ๆ ซึ่งยังไม่บรรจุในระเบียบวาระการประชุม ขึ้นมาพิจารณาก่อน 

ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

(3) รับรองรายงานการประชุม 
- รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 25 ปีที่ 3 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  

ครั้งที่ 23 วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565  
ครั้งที่ 24 เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565  

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
 

(7) เรื่องอ่ืน ๆ 
คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรม  

นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ เป็นเรื่องร้องเรียนที่ 12 
ออกไปอีก 30 วัน นับแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2565  

ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

  (2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

 2.1 รับทราบรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติ จ านวน 2 ฉบับ 
 (1) ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ร่วมกันเพื่อพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
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 ตามที่ได้ส่งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ของสภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ไปเพ่ือด าเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้เสนอรายงาน
ผลการด าเนินการตามข้อสังเกตดังกล่าวมาเพ่ือด าเนินการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2565  
รับทราบรายงานผลการพิจารณา  
 ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจร 
ทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ทราบต่อไป       
 รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา และข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้พิจารณาร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ กระทรวงคมนาคม กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงพาณิชย์ ส านักงานศาลยุติธรรม และส านักงานอัยการสูงสุด ด าเนินการศึกษาแนวทางและความเหมาะสม
ของข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภา
ผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา และข้อสังเกต ของคณะกรรมาธิการร่วมกันเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจร
ทางบก (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ก าหนดให้การขับรถบรรทุก ซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่สองช่องทาง 
ขึ้นไป หรือซึ่งได้จัดช่องเดินรถประจ าทางด้านซ้ายไว้โดยเฉพาะ ผู้ขับขี่ต้องขับรถในช่องทางเดินรถด้านซ้ายสุด 
หรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจ าทาง ซึ่งรถบรรทุกตามมาตรานี้ให้รวมถึงรถบรรทุกที่มีลักษณะและขนาดเดียวกันกับ
รถที่จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกหรือไม่ อย่างไร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรานี้ให้แก่ผู้ขับขี่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
ต่อไป นั้น รถบรรทุกตามมาตรานี้ หมายถึงรถบรรทุกที่มีลักษณะและขนาดเดียวกันกับรถที่จดทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ าหนักรถเกินสองพันสองร้อยกิโลกรัม  
ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ซึ่งส านักงานต ารวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบกจะร่วมกันด าเนินการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการตามมาตรานี้ให้แก่ผู้ขับขี่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนและ  
เป็นรูปธรรมต่อไป 
 2. กรณีการก าหนดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในขณะขับขี่เท่าที่จ าเป็น
โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่เหมาะสมเพ่ือไม่ให้กระทบกับความสามารถในการขับขี่และให้การขับขี่
รถจักรยานยนต์มีความปลอดภัย การก าหนดให้คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกินหกปี ผู้ขับขี่ต้องจัดให้นั่งใน  
ที่นั่งพิเศษส าหรับเด็กหรือมีวิธีป้องกันอันตราย ในกรณีการก าหนดให้ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์หรือรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารเพ่ือสินจ้างตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกต้องแจ้งหรือจัดให้มีการแจ้ง
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เตือนวิธีการอ่ืน เพ่ือให้คนโดยสารในรถนั้นปฏิบัติตามมาตรา 123 และมาตรา 127/1 (1) ทุกครั้งก่อนการออกรถ 
หรือก่อนการใช้เส้นทางตามสภาพของทาง การก าหนดแนวทางเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจวัดแอลกอฮอล์
ของผู้ขับขี่ที่เกิดอุบัติเหตุทุกราย รวมทั้งผลักดันให้มีการเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก  
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต้องมีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ทุกรายที่เกิดอุบัติเหตุและมีผู้ บาดเจ็บสาหัส
หรือเสียชีวิต เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน เป็นธรรมตามหลักนิติรัฐ  
และมีความเสมอภาคตามมาตรฐานสากล นั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มีการตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณา  
ยกร่างอนุบัญญัติที่ออกตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2565 โดยรับข้อสังเกตขอคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎรไปเพ่ือพิจารณา
ประกอบการยกร่างอนุบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 
 3. กรณีคนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกินหกปีผู้ขับขี่ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งพิเศษส าหรับเด็ก
หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุตามที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติประกาศก าหนด เนื่องจาก
ในปัจจุบันที่นั่งพิเศษส าหรับเด็กในรถยนต์มีราคาค่อนข้างสูง หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการ
ส่งเสริมให้มีการผลิตหรือน าเข้าที่นั่งพิเศษส าหรับเด็กเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ดังกล่าวได้ใน
ราคาถูก หรือมีการส่งเสริมให้เกิดการประกอบธุรกิจให้เช่าที่นั่งพิเศษส าหรับเด็ก เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดหา
อุปกรณ์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับความต้องการหรือความจ าเป็นทางเศรษฐกิจของประชาชน 
 4. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดอัตรา
โทษใหม่ให้มีอัตราที่สูงขึ้น และการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนควรมีกลไกอ่ืน ๆ นอกจากการก าหนดอัตราโทษ
ปรับ หรือกรณีภาครัฐควรส่งเสริมและสร้างจิตส านึกควบคู่ไปกับการให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการใช้
อุปกรณ์ป้องกันในขณะขับขี่ยานพาหนะเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทาง นอกเหนือจากการก าหนด
บทลงโทษและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวด และควรก าหนดให้มีวิธีพิจารณาคดีจราจรเป็นการเฉพาะเพ่ือให้
ศาลตรวจสอบการใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าที่อีกขั้นหนึ่งมีความเหมาะสมในหลักการเนื่องจากการกระท า
ความผิดจราจรส่วนใหญ่เกิดจากผู้ขับขี่ขาดความรู้ความเข้าใจและวินัย ประกอบกับมาตรการในการบังคับใช้
กฎหมายที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอ สมควรก าหนดให้มีวิธีพิจารณาคดีจราจรขึ้นเป็นพิเศษต่างหากจากคดีอาญาทั่วไป
โดยค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งความผิดที่เกิดจากการขับขี่โดยตรงและความผิดอ่ืนซึ่งมิได้
เกิดจากการขับขี่แต่ส่งผลต่อความปลอดภัยบนท้องถนน โดยมุ่งเน้นการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าความผิดมากกว่า
การลงโทษหรือการบังคับใช้กฎหมายที่ เข้มงวด ซึ่ งปัจจุบันส านักงานศาลยุติธรรมได้ด าเนินการเสนอ 
ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. .... ให้แก่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนการเสนอ
ร่างกฎหมายแล้ว โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือให้การด าเนินคดีจราจรเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
อันเป็นการสนองตอบการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เช่น ก าหนดประเภทคดีและวิธีพิจารณา 
คดีไว้เป็นการเฉพาะเพ่ือลดขั้นตอนการด าเนินงาน โดยความผิดคดีจราจรบางประเภทห้ามมิให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เปรียบเทียบปรับหรือออกใบสั่งแก่ผู้ต้องหา โดยให้พนักงานสอบสวนด าเนินการออกใบนัดให้ผู้ต้องหาไปศาล
ตามก าหนดนัดพร้อมด้วยคู่ฉบับส่งไปยังศาล โดยถือว่าคู่ฉบับนั้นเป็นค าฟ้องโดยไม่ต้องท าการสอบสวน เป็นต้น 
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 5. กรณีเมื่อศาลมีค าพิพากษาให้พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ให้ศาลแจ้งค าสั่งดังกล่าว 
ให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกด าเนินการต่อไปนั้น ในปัจจุบัน 
เมื่อศาลมีค าสั่งให้พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ ศาลจะแจ้งค าสั่งดังกล่าวให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกตามพ้ืนที่ที่ออกใบอนุญาตดังกล่าวทราบ เพ่ือให้นายทะเบียนด าเนินการ
บันทึกข้อมูลการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตในระบบงานหลักของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งระบบงานดังกล่าวได้
เปิดให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติสืบค้นข้อมูลใบอนุญาตได้และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ 
และเป็นแนวทางเดียวกัน กรมการขนส่งทางบกได้มีการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการพักใช้และการเพิกถอน
ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตผู้ประจ ารถตามค าพิพากษาของศาลไว้แล้ว ทั้งนี้ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
และกรมการขนส่งทางบกได้ร่วมกันด าเนินการยกร่างระเบียบว่าด้วยการประสานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับ
ประวัติและการกระท าความผิดตามกฎหมายของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ ข้อมูลทะเบียนรถ และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือให้การด าเนินการประสานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามมาตรา 4/1แห่งกฎหมายว่าด้วยการจราจร
ทางบกแล้ว 
 6. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ในประเด็นให้กรมการขนส่งทางบกด าเนินการ
ปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะและรถโรงเรียน โดยต้องค านึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้โดยสารเป็นหลัก และมีการทบทวนลักษณะของรถที่น ามาใช้เป็นรถโดยสารสาธารณะหรือรถโรงเรียนให้มี
ความเหมาะสมและปลอดภัยยิ่งขึ้น นั้น กรมการขนส่งทางบกได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานของ
รถโดยสารอย่างต่อเนื่อง  
 7. การให้เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจรในคดีจับกุมผู้กระท า
ความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 
มาตรา 4 วรรคสอง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอ านาจอนุญาตให้หัวหน้าส่วนราชการหักรายจ่ายจากเงิน 
ที่จะต้องส่งเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 หรือส่งคลังจังหวัดหรือคลังอ าเภอได้ในกรณีที่กฎหมายก าหนด รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการคลังจึงก าหนดข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ต ารวจ ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ควบคุมการจราจร พ.ศ. 2544 โดยก าหนดให้หักเงินค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก กฎหมายว่าด้วย
รถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 16 ลงวันที่  
9 ธันวาคม 2514 ไว้จ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ต ารวจผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจรได้ ตามระเบียบที่
กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ควบคุมการจราจร พ.ศ. 2544 ที่ได้มีการแก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546 ก าหนดให้จ่ายเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการจราจร ในอัตราไม่เกินคนละ 10,000 บาทต่อเดือน วัตถุประสงค์ในการก าหนดให้เงิน
รางวัลดังกล่าว เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเป็นค่าตอบแทนพิเศษนอกเหนือจากค่าตอบแทนปกติ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความล าบากตรากตร า และมีความเสี่ยงอันตราย อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันใบสั่ง 
ที่ออกโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส านักงานต ารวจแห่งชาติมิได้น ามาแบ่งเป็นเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ออกใบสั่งจราจรแต่อย่างใด แต่จะน ามาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานจราจร เพ่ือให้เกิด 
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ความโปร่งใสและประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ทั้งนี้ การก าหนดอัตราค่าปรับตามที่เปรียบเทียบ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ได้ออกประกาศ เรื่อง การก าหนดจ านวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบส าหรับความผิดตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563 ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เพ่ือก าหนดอัตราค่าปรับให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 
 8. กรณีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ ในการรัดร่างกายด้วย
เข็มขัดนิรภัยควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายในเรื่องดังกล่าวอย่างเหมาะสม และให้ประชาชนได้รับทราบถึง
มาตรการที่มีการปรับปรุงใหม่และผลดีหรือประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับรวมทั้งการป้องกันการกระท าความผิดมิให้
เกิดขึ้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
สื่อมวลชน และสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพ่ือยกระดับความร่วมมือ 
ด้านการจราจรและความปลอดภัยทางถนน โดยการสร้างช่องทางการรับแจ้งข้อมูลจากประชาชนสื่อมวลชน อย่างเป็น
ระบบเพ่ือส่งข้อมูลการกระท าผิดกฎจราจร หรือคดีอุบัติเหตุ จากพยานหลักฐานต่าง ๆ แจ้งให้หน่วยที่รับผิดชอบ
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
  (2) ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ 
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบข้อ 
105 วรรคสี่) 

 ตามท่ีได้ส่งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร ไปเพ่ือด าเนินการ นั้น ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินได้เสนอรายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตดังกล่าวมาเพ่ือด าเนินการ ความละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 รับทราบรายงานผลการพิจารณาตาม
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร ตามที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอ และแจ้งให้ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป 
 สรุปผลการพิจารณาแนวทางด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ 
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร 
 1. การก าหนดกฎกระทรวงที่จะออกตามความในมาตรา 49/1 เรื่องการรวบรวมข้อเท็จจริง  
และการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สิน เพ่ือน าไปคืนหรือชดใช้คืนหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เสียหาย  
โดยกรณีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ควรให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์เป็นผู้ร่วมพิจารณาความเสียหายที่ผู้เสียหายควรจะ
ได้รับชดใช้คืนส านักงาน ปปง. พิจารณาแล้วเห็นว่า เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ได้ก าหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ
ผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากการกระท าความผิดฐานค้า
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มนุษย์ด้วย อีกทั้ง การคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดตามมาตรา 49/1 
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ก็ไม่ตัดสิทธิของผู้เสียหายที่จะด าเนินการ
ตามกฎหมายอ่ืนเพ่ือเรียกค่าสินไหมทดแทนจากผู้กระท าความผิด ดังนั้น เพ่ือให้การเยียวยาผู้เสียหายในความผิด 
มูลฐานค้ามนุษย์รวมถึงความผิดมูลฐานอ่ืนมีความเป็นเอกภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
ในการพิจารณาออกกฎกระทรวงตามบทบัญญัติมาตรา 49/1 ดังกล่าว ส านักงาน ปปง. จะได้พิจารณาก าหนดให้
กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ รวมถึงหน่วยงานอ่ืนที่รับผิดชอบในการด าเนินคดีความผิดมูลฐานหรือมีอ านาจ
หน้าที่ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายเข้ามามีส่วนร่วมกับส านักงาน ปปง. ในการพิจารณาความเสียหาย รวมถึง
การชดใช้ค่าเสียหายตามค าพิพากษาของศาลต่อไป 
 2. กรณีข้อสังเกตว่าควรแก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การฟอกเงินว่าด้วยการน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ. 2544 เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การน าทรัพย์สินออกขาย
ทอดตลาดกรณีที่เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดที่รวมเข้ากับทรัพย์สินอ่ืน ตามมาตรา 52/1 โดยก าหนดให้
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินต้องรับฟังความเห็นของเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว
มาประกอบการพิจารณาก าหนดราคาด้วยส านักงาน ปปง. พิจารณาแล้วขอเรียนว่า ปัจจุบันส านักงาน ปปง. อยู่ระหว่าง
การพิจารณาปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระท าความผิดที่ออกตามความ
ในมาตรา 57 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ให้สอดคล้อง 
และเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วย 
การน าทรัพย์สินออกขายทอดตลาด พ.ศ. 2544 ด้วย ในการนี้ ส านักงาน ปปง. จะได้น าข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญฯ ไปประกอบการพิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบดังกล่าวต่อไป 
 3. ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้
สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพ่ือเป็นการเสริมสร้างการท างานของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้ 
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนพิจารณางบประมาณและกรอบอัตราก าลังพนักงานเจ้าหน้าที่ของส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือให้การปฏิบัติงานสามารถด าเนินการไปได้อย่าง
รวดเร็ว อันจะเป็นการอ านวยความยุติธรรมให้กับประขาชน ส านักงาน ปปง. พิจารณาแล้วเห็นว่า กฎหมายว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นกฎหมายที่ตราขึ้นใช้บังคับให้รองรับกับมาตรฐานสากลด้านการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and 
Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) ตามที่คณะท างานเฉพาะกิจเพ่ือด าเนินมาตรการทางการเงิน
เกี่ยวกับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering : FATF) ก าหนด ซึ่ง FATF 
จะพิจารณาปรับปรุงมาตรฐานสากลด้าน AML/CFT อยู่เสมอเพ่ือให้สอดคล้องและเท่าทันกับรูปแบบการฟอกเงินของ
โลกในยุคปัจจุบัน ดังนั้น การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลดังกล่าว จึงย่อมส่งเสริมให้ส านักงาน ปปง. มีมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมและสามารถ
บังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจาก
นานาอารยประเทศ นอกจากนี้ ตามหลักการของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการพอกเงิน  
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(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่รัฐสภาเห็นชอบแล้วนั้น หากต่อมามีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้วย่อมส่งผลให้ส านักงาน 
ปปง. มีภารกิจที่เพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะภารกิจในการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐานซึ่งมีการแก้ไขให้
ครอบคลุมถึงความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย จิตใจ เสรีภาพ อนามัย หรือชื่อเสียง ด้วยเหตุนี้ ส านักงาน ปปง.  
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีงบประมาณและกรอบอัตราก าลังที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้น
เพ่ือให้การปฏิบัติงานสามารถด าเนินการไปได้อย่างรวดเร็วอันจะเป็นการอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย ส านักงาน ปปง. จะได้น าข้อสังเกตดังกล่าว ไปเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา
ด าเนินการให้สอดคล้องกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ต่อไป 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  

2.2 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จ านวน 3 เรื่อง  
(1) ลงมติอนุมัติพระราชก าหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ าประกันการช าระหนี้ 

ของส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 
ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 4 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 

2565 ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชก าหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ าประกันการช าระหนี้ 
ของส านักงานกองทุนน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 แล้ว 

(2) รับทราบรายงาน จ านวน 2 เรื่อง 
(2.1) รายงานประจ าปี 2564 ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก 
ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 15 

พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2564 ของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย 
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ตามที่ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเสนอแล้ว 

(2.2) รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 15 
พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

(3) ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน 

 ตามที่ได้ส่งร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว เพ่ือเสนอต่อวุฒิสภาพิจารณา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
มาตรา 136 นั้น ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 6 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565  
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ที่ประชุมได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน นับแต่วันที่ 
1 ธันวาคม 2565 
  ที่ประชุมรับทราบ 

  2.3 รับทราบผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษาและแก้ไข
ปัญหาประมงไทย ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร (รายงานผลการด าเนินการ 
ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับ การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่) 
  ตามที่ได้ส่งรายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษาและแก้ไขปัญหาประมงไทย
ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ไปเพ่ือด าเนินการ นั้น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้เสนอผลการพิจารณาเรื่องดังกล่าว มาเพ่ือด าเนินการความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 รับทราบผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา
ญัตติ เรื่อง การศึกษาและแก้ไขปัญหาประมงไทย ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และแจ้งให้ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบต่อไป 

ผลการรายงานฯ มีประเด็นข้อเรียกร้องของชาวประมง ดังนี้ 
1. รัฐบาลเร่งด าเนินการซื้อเรือประมงออกนอกระบบคืนโดยเร็ว 
2. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
3. การแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
4. โครงการจ าหน่ายน้ ามันดีเซลส าหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร 
5. การด าเนินการเสนอโครงการสินเชื่อเพ่ือเสริมสภาพคล่องให้กับชาวประมง 
6. ประกาศของกรมประมง เรื่อง หลักเกณฑ์และข้อปฏิบัติของเรือขนถ่ายสัตว์น้ านอกน่านน้ าไทย 
7. นโยบายควบคุมการน าเข้าสินค้าสัตว์น้ าจากประเทศ 
8. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวประมง 
ประเด็นข้อสังเกตต่อผลกระทบจากการออกกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายประมง  
1. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายประมง   
2. การปรับปรุงนโยบาย มาตรการ และกลไกการบริหารจัดการประมงทะเล 
3. ประเด็นข้อสังเกตต่อแนวทางการพัฒนาการประมงทะเลไทยอย่างยั่งยืน 
4. การส่งเสริมการเพาะเลี้ยง เช่น กุ้งมังกร  
5. ยกเลิกหอยมือเสือ ออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครอง  
6. การจัดหาเงินทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา  
7. รัฐบาลควรให้ความส าคัญกับประมงน้ าจืด  
8. การสร้างการมีส่วนร่วมของชาวประมงในการฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาประมงทะเลไทย 
ที่ประชุมรับทราบ 
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2.4 รับทราบรายงานตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ พ.ศ. 2544 ประจ าปี 2564 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 16 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565) 

ด้วยพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 มาตรา 36 ก าหนดให้
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดท ารายงานประจ าปีเสนอคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  
เพ่ือพิจารณาปีละครั้ง บัดนี้ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพได้จัดท ารายงานประจ าปี 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอส่งรายงานประจ าปี 2564 ดังกล่าวมาเพ่ือน าเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  

พันธกิจแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นสิ่งที่กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้มุ่งมั่น
ท างานผ่านแผนหลัก 15 แผน ด้วยการเชื่อม ประสาน บูรณาการท างานทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการสร้างเสริม
สุขภาพในประเด็นต่าง ๆ ก่อเกิดการจุดประกายแนวคิด กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สานและเสริมพลังบวก  
เพ่ือสร้างความเปลี่ยนแปลงทุกมิติไปสู่สังคมแห่งสุขภาวะ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
ของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัย เพ่ือให้คนไทยเข้าถึงการมีสุขภาวะที่ดีใน พ.ศ. 2564 ถือเป็น
ปีแห่งความภาคภูมิใจของ สสส. และประเทศไทย  

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การอนามัยโลก (World Health Assembly : WHA) สมัยที่ 74 เมื่อวันที่ 
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 มอบรางวัลเนลสัน แมนเดลา ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ประจ าปี พ.ศ. 2564 (Nelson 
Mandela Award for Health Promotion 2021) ให้แก่ สสส. ในฐานะตัวแทนของประเทศไทย นับเป็นการยืนยัน 
ผลการด าเนินงานของ สสส. ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ด้วยการท างานเชิงรุกด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ที่สร้างความเปลี่ยนแปลง 
จนเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ สะท้อนให้เห็นถึงการตกผลึกการท างานจนส่องประกาย
ตัวตนของ สสส. ออกไปสู่สายตานานาประเทศ ถือเป็นรางวัลแห่งความส าเร็จของคนไทยทุกคนที่ได้มีส่วนร่วม
สร้างความตระหนักและเปลี่ยนแปลงสุขภาวะตนเอง ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตของการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังคงไม่จางหาย สสส. ท างานเพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยมาโดยตลอด ได้ปรับ
บทบาทการท างานร่วมกับภาคีเครือข่าย เพ่ือตอบสนองต่อสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างทันกาล มีแผนการ
ท างานที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ เติมเต็มช่องว่างการท างานระหว่างภาครัฐอย่างเต็มที่ มุ่งสู่เป้าหมาย คือ  
ลดผลกระทบในมิติด้านต่าง ๆ (ทั้งทางสังคมและสุขภาพ รวมถึงการฟ้ืนฟู เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรค
ระบาด ค านึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้ใช้แรงงานทั้งในและ
นอกระบบ นอกจากนี้ ยังได้สนับสนุนการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพตามพันธกิจหลักของ สสส. อย่างเข้มข้น 
เพ่ือให้คนไทยมีสุขภาวะดีทุกมิติ โดยได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
เพ่ือสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพทั้งสิ้น 3,898.55 ล้านบาท รวม 3,582 โครงการ มีภาคีผู้รับทุนรายใหม่เข้าร่วม
ท างานกับ สสส. จ านวน 2,248 ราย จากภาคีทั้งหมด 3,754 ราย 

ผลงานเด่น 4 ประเด็น 
1. การท างานสร้างเสริมสุขภาวะในสถานการณ์ "โควิด-19" 
2. พัฒนาเค็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่ สู่ "ผู้น าการเปลี่ยนแปลงสุขภาวะ" 
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3. "ปฏิบัติการเมืองเชียงใหม่" แก้ไขวิกฤต PM 2.5 มหันตภัยที่มองไม่เห็น สนับสนุนกลไกการ
ด าเนินงานของ "เครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ" ซึ่งเป็นเครือข่ายการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ระดับ
จังหวัดใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพ่ือบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ แก้ปัญหาฝุ่น
ละออง PM 2.5 อย่างยั่งยืน 

4. ยกระดับชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง "รู้รับปรับตัว" สร้างเสริมสุขภาวะรอบด้าน 
ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.5 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออก
และน าเข้าแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ผู้ชี้แจงติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมารายงานได้ จึงขอเลื่อนการรายงานออกไปก่อน 

 

2.6 รับทราบรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน
และส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

ผู้ชี้แจงติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมารายงานได้ จึงขอเลื่อนการรายงานออกไปก่อน 

 

2.7 รับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 
270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 15 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2565) (เรื่องตามระเบียบวาระ
หมายเลข 2.5 - 2.7 ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565)  

รายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ รอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 
ฉบับนี้ เป็นการรายงานฯ ครั้งที่ 15 นับตั้งแต่ที่ราชกิจจานุเบกษาได้มีการประกาศใช้แผนการปฏิรูปประเทศ เมื่อวันที่ 
6 เมษายน 2561 ต่อเนื่องมาจนถึง แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่ได้ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่  
25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยรายงานฯ ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1 รายงานความคืบหน้าการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของ
รัฐธรรมนูญฯ ครั้งที่ 15 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) โดยแสดงความคืบหน้าการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  
ทั้ง 13 ด้าน รวมทั้งสิ้น 62 กิจกรรมปฏิรูปประเทศที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ  
(Big Rock) ตามที่หน่วยงานรับผิดชอบหลักได้รายงานความคืบหน้าการด าเนินการรายกิจกรรม Big Rock ที่เกี่ยวข้อง
ตามเป้าหมายย่อยของความส าเร็จ (Milestone : MS) ระดับความส าเร็จตามกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จ ที่ก าหนดไว้ 
ในแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ 
(eMENSCR) โดยรายงานฉบับนี้มีความคืบหน้าการด าเนินการของกิจกรรม Big Rock ประกอบด้วย (1) กิจกรรม 
ที่ด าเนินการเป็นไปตามแผน จ านวน 55 กิจกรรม (2) กิจกรรมที่ด าเนินการล่าช้ากว่าแผน จ านวน 7 กิจกรรม 
ได้แก่ ด้านการเมือง จ านวน 2 กิจกรรม คือ BR0103 การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ  
และ BR0104 การส่งเสริมการพัฒนาพรรคการเมือง ด้านกฎหมาย จ านวน 2 กิจกรรม คือ BR0302 จัดให้มี
กลไกทางกฎหมายเพื่อให้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนโทษทางอาญาที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงให้เป็นโทษปรับเป็น
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พินัย เพ่ือลดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และ BR0305 จัดท าประมวลกฎหมายเพ่ือรวบรวม
กฎหมายเรื่องเดียวกันไว้ด้วยกันเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน ต้านกระบวนการยุติ ธรรม จ านวน 1 กิจกรรม 
คือ BR0403 การจัดหาทนายความอาสาประจ าสถานีต ารวจให้ครบทุกสถานีทั่วประเทศ ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จ านวน 2 กิจกรรม คือ BR1102 การพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
และระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ และ BR1104 การพัฒนาระบบราชการไทยให้
โปร่งใสไร้ผลประโยชน์  

ส่วนที่ 2 ความคืบหน้ากฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) โดยเป็นการรายงาน
สถานะความคืบหน้าของกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ทั้ง 13 ด้าน รวมทั้งสิ้น 45 ฉบับ  
เพ่ือติดตามความคืบหน้าการด าเนินการจัดท า/ปรับปรุงกฎหมายให้เป็นกลไกส าคัญในการเอ้ือต่อการขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศ ซึ่งรายงานฉบับนี้มีความคืบหน้าของกฎหมาย สรุปได้ ดังนี้ 

(1) กฎหมายที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 4 ฉบับ ประกอบด้วย กฎหมายที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  
ณ เดือนธันวาคม 2564 จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ. 2564 (ประกาศ
บังคับใช้เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564) และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล  
พ.ศ. 2564 (ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564) และกฎหมายที่ด าเนินการแล้วเสร็จเพ่ิมเติม จ านวน  
2 ฉบับ ได้แก่ ประกาศ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2565 
ที่ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่  
10 มีนาคม 2565) และประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดท าข้อก าหนด
การเปิดใช้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้แก่บุคคลที่สาม (TPA Framework Guideline) (ประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 
3 พฤษภาคม 2565)  

(2) กฎหมายที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 41 ฉบับ ซึ่งมีกฎหมายที่มีสถานะการจัดท า/ปรับปรุง
คืบหน้ากว่ารอบรายงานที่ผ่านมา จ านวน 5 ฉบับ ทั้งนี้ ยังมีกฎหมายที่อยู่ระหว่างหน่วยงานของรัฐจัดท าร่างกฎหมาย 
จ านวน 28 ฉบับ ที่ส านักงานฯ จะได้ด าเนินการประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เพ่ือติดตามและเร่งรัดการจัดท า/
ปรับปรุงกฎหมายภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และน าเสนอตามขั้นตอนของกฎหมายให้แล้วเสร็จ
ต่อไป 

ส่วนที่ 3 ประเด็นข้อเสนอแนะและเร่งรัดการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศที่รัฐสภา
ให้ความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
ต่อรายงานความคืบหน้าฯ ครั้งที่ 13 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) และครั้งที่ 14 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 
2564) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 และการประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 
2565 โดยส านักงานฯ จะน าประเด็นข้อเสนอแนะดังกล่าวไปประกอบการติดตาม เร่งรัด และผลักดันการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
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2.8 รบัทราบรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง 
รายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและส านักงานศาลปกครองได้ด าเนินการจัดท าตามมาตรา 

93 ประกอบมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ด าเนินการ
จัดท าและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาปีละหนึ่งครั้ง 

ในการจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง  
ได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง ตลอดทั้งปัญหาข้อจ ากัดที่มี 
ผลกระทบต่อการด าเนินงาน โดยมีเนื้อหาในรายงานประจ าปีฯ จ าแนกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนน า ภาพรวม
หน่วยงาน ส่วนที่ 1 ภาพรวมการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ส่วนที่ 2  
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ส่วนที่ 4 รายงานการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 และส่วนที่ 5 ภาคผนวก สรุปสาระส าคัญดังนี้ 

ภาพรวมการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 งบประมาณ
ที่ส านักงานศาลปกครองได้รับจัดสรรปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 2,674.4567 ล้านบาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 2,551.1818 ล้านบาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2,471.2851 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.09  
ร้อยละ 0.08 และร้อยละ 0.08 ของวงเงินงบประมาณของประเทศตามล าดับ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับ
งบประมาณลดลงจากปี 2562 และปี 2563 โดยงบประมาณที่ได้รับจ าแนกเป็น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ร้อยละ 77.98 
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน ร้อยละ 14.19 และค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 7.83 

ส านักงานศาลปกครองได้เสนอรายงานการปฏิบัติงานของศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง 
ประจ าปี 2562 และ 2563 ต่อวุฒิสภา ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาได้มีข้อสังเกตและข้อแนะน าในการด าเนินงาน เช่น 1) ศาล
ปกครองควรบริหารจัดการคดีที่ค้างพิจารณา โดยเร่งรัดการพิจารณาคดีให้เสร็จโดยเร็ว ควรน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการบริหารจัดการคดีให้เกิดผลโดยเร็ว เพ่ืออ านวยความสะดวกในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองและ 
การให้บริการประชาชน ซึ่งศาลปกครองได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานในการอ านวยความยุติธรรมและภารกิจต่าง ๆ 
ได้แก่ การบริหารจัดการคดีค้างโดยน ากลไกต่าง ๆ มาปรับใช้ในการด าเนินงาน เช่น การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
บริหารศาลปกครองศึกษาแนวทางเร่งรัดการพิจารณาคดีปกครอง การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน โดยการลด
ขั้นตอนการพิจารณาคดีในข้ันการนั่งพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด 2) การป้องกันเชิงรุกในมิติของ
การป้องกันหรือบรรเทาไม่ให้เกิดข้อพิพาททางปกครอง โดยจัดท าและเผยแพร่การวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดี
ปกครอง และการวางแนวปฏิบัติราชการที่ดีจากค าพิพากษาศาลปกครอง 3) การพัฒนาระบบต่าง ๆ เพ่ืออ านวย 
ความสะดวกให้กับประชาชน เช่น การน าระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Litigation) เพ่ือให้ประชาชน 
สามารถยื่นฟ้องคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ศาลปกครอง 4) การเผยแพร่ประขาสัมพันธ์
โดยด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ านวยความยุติธรรมทางปกครองให้กับ
ประชาชนในรูปแบบที่หลากหลาย 
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ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
1. การพิจารณาพิพากษาคดีด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ศาลปกครองมีคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด จ านวน 37,701 คดี (คดีที่อยู่ระหว่างด าเนินการยกมาจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 26,310 คดี และเป็นคดีที่รับเข้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 11,391 คดี)
พิจารณาพิพากษาคดีแล้วเสร็จ จ านวน 10,815 คดี คิดเป็นร้อยละ 28.69 และมีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณา 
จ านวน 26.886 คดี (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) จ าแนกเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด จ านวน 11,496 คดี และเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองขั้นต้น จ านวน 15,390 คดี ในคดี
ของศาลปกครองชั้นต้น เมื่อจ าแนกตามเรื่องที่ฟ้อง ปรากฏว่าคดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วินัย สิทธิประโยชน์ 
และองค์กรวิชาชีพ เป็นเรื่องที่ถูกฟ้องมากที่สุด รองลงมาเป็นเรื่องการพัสดุ สัญญาทางปกครอง และเรื่องละเมิด 
ความรับผิดอย่างอ่ืน 

2. การบังคับคดีปกครองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีคดีที่เข้าสู่กระบวนการบังคับ จ านวน 
1,132 คดี ด าเนินการบังคับคดีแล้วเสร็จ จ านวน 1,693 คดี และมีคดีที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 3,338 คด ี

3. การวิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองและการวางหลักกฎหมาย แนวปฏิบัติราชการ
ทางปกครอง และค าพิพากษา/ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่น่าสนใจ ปี 2564 วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครอง  
ปี 2564 จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 1) วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีประเภทเรื่องความรับผิดทางละเมิด 2) วิเคราะห์เหตุ
แห่งการฟ้องคดีประเภทเรื่องวินัยกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูล
ความผิดทางวินัยฐานอื่นท่ีมิใช่ฐานทุจริตต่อหน้าที่ 3) วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีประเภทเรื่อง การประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และ 4) วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีประเภท
เรื่องการบริหารงานบุคคล 

ผลการด าเนินงานที่ส าคัญในด้านต่าง ๆ จ านวน 7 ด้าน ได้แก่ 
1. การเสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงความยุติธรรมทางปกครอง 
2. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วนในสังคม 
3. การพัฒนาศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์ 
4. การเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
5. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรศาลปกครอง  
6. การเสริมสร้างวัฒนธรรมศาลปกครอง (TRUST) และองค์กรแห่งความสุข 
7. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานศาลปกครอง (ITA) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.9 รับทราบรายงานประจ าปี 2564 ของส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ 

ผู้ชี้แจงติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมารายงานได้ จึงขอเลื่อนการรายงานออกไปก่อน 
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2.10 รับทราบรายงานประจ าปี 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข 
2.8 - 2.10 ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565) 

ผลการด าเนินงานของศาลรัฐธรรมนูญและส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
1. ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 
แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ มีการเชื่อมโยงให้มี 

ความสอดคล้องกับแผนต่าง ๆ ในระดับ 1, 2 และ 3 ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
เพ่ือให้เกิดการผลักดันและบูรณาการนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เป็นรูปธรรม
มีความชัดเจน และครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามเป้าประสงค์ของแผนต่าง ๆ  รวมทั้งใช้ประกอบการจัดท าค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

2. ผลการด าเนินงานด้านคดี 
ผลการด าเนินงานด้านคดีของศาลรัฐธรรมนูญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่  

1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) มีคดีอยู่ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ รวมจ านวน 102 เรื่อง แยกเป็นคดีที่ค้างพิจารณา

มาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 28 เรื่อง และคดีที่มีการยื่นเข้ามาใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน 74 เรื่อง 

2) ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคดีแล้วเสร็จ รวมจ านวน 81 เรื่อง แยกเป็นคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญ
พิจารณาแล้วเสร็จและมีค าวินิจฉัยในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 30 เรื่อง และเป็นคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญ 
มีค าสั่งไม่รับค าร้อง/จ าหน่ายคดี/ยกค าร้องในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 51 เรื่อง 

3) คดีที่ยังคงค้างพิจารณาอยู่ในศาลรัฐธรรมนูญ ยกไปด าเนินการต่อในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 จ านวน 21 เรื่อง 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.11 รับทราบรายงานประจ าปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจ าปีครั้ง
ที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565) 

กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (กองทุนฯ) จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. 2562 โดยมีวิสัยทัศน์เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตคนไทยให้หลุดพ้นความยากจน และมีพันธกิจในการสนับสนุนและช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
ทุกกลุ่มที่ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐาน 
ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีพและประกอบอาชีพอย่างเหมาะสมและพอเพียง รวมทั้ง เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดสรร
งบประมาณโดยการน าข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐมาใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนและช่วยเหลือแบบ
เฉพาะเจาะจง (Targeting) ไปยังผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลืออย่างแท้จริง ในปี 2564 ประเทศไทยยังคงได้รับ
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ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้มี
รายได้น้อยจ านวน 13.5 ล้านคน (ณ เดือนตุลาคม 2564) ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจ  
ซึ่งการด าเนินการของกองทุนฯ ผ่านการจัดสวัสดิการเพ่ือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและการเดินทาง  
ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีกทั้งด าเนินมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ า 
ประปาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือบรรเทาค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  
มีส่วนส าคัญในการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้มีรายได้น้อย นอกจากมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่าน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของกองทุนฯ แล้ว รัฐบาลยังได้มีการจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการ 
แห่งรัฐ ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็นมาตรการที่ด าเนินการได้อย่าง "ทันการณ์ และตรง
เป้าหมาย" โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรฯ ที่รัฐบาลสามารถด าเนินการให้ความช่วยเหลือ เยี่ยวยา และลดภาระ
ค่าใช้จ่าย ได้ทันทีผ่านการเมวงเงินสิทธิค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นในร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น ยังถือเป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากอย่างตรงจุดด้วยเช่นกัน เนื่องจาก
วงเงินสวัสดิการต่าง ๆ ที่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับ ต้องน าไปใช้กับร้านธงฟ้า ร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองและร้านค้าก๊าซหุงต้ม ซึ่งถือเป็นกลุ่มผู้ค้ารายย่อยในชุมชนทั้งสิ้น 

อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานของกองทุนฯ ยังคงมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการน า
เทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถน าไปเสนอแนะนโยบายที่เหมาะสมกับผู้มีรายได้
น้อยในแต่ละพ้ืนที่ (Tailor-made Policy) รวมถึงการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ซึ่งน าไปสู่การปรับปรุงนโยบายหรือมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก้าวต่อไปของกองทุนฯ กระทรวงการคลังยังคงให้ความส าคัญกับนโยบายการจัดสรรสวัสดิการแบบ
ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Targeted Policy) โดยมุ่งเน้นให้การจัดสรรสวัสดิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลด
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ อย่างไรก็ดี ข้อมูลผู้มีรายได้น้อยเป็นข้อมูลจากโครงการลงทะเบียนฯ ในปี 2560 และ 2561 
ซึ่งอาจยังไม่สะท้อนความเป็นผู้มีรายได้น้อยในปัจจุบันที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
COVID-19 ดังนั้น คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพ่ือเศรษฐกิจฐานรากและสังคม (คณะกรรมการฯ) จึงอยู่ระหว่าง
การเตรียมการพิจารณาด าเนินการโครงการลงทะเบียนฯ รอบใหม่ เพ่ือให้ข้อมูลของผู้มีรายได้น้อยมีความเป็นปัจจุบัน 
ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดสรรสวัสดิการสังคมของภาครัฐได้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.12 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565) 

ผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันการฟอกเงิน 
1. การรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส  
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ส านักงาน ปปง. ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการฟอกเงินและการก่อการร้าย โดยให้บริการ
ร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสอย่างเป็นทางการ ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. พร้อมก าหนดเลขหมาย
โทรศัพท์ 4 ตัว สายด่วน ปปง. “1710” เพ่ือความสะดวกและง่ายต่อการแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การจดจ าของ
ประชาชน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับผู้กระท าความผิด โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 
2564) ได้รับเรื่องแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินและการก่อการร้าย จ านวน 1,667 เรื่อง 

2. การด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรม 
หลังจากท่ีได้รับรายงานธุรกรรมประเภทต่าง ๆ ทั้งรายงานธุรกรรมที่ใช้เงินสด ธุรกรรมที่

เกี่ยวกับทรัพย์สินธุรกรรมที่เป็นการโอนเงินหรือช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ และธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย 
ส านักงาน ปปง. จะด าเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมดังกล่าว เพ่ือวิเคราะห์หาความผิดปกติของธุรกรรม 
ทางการเงินที่อาจเชื่อมโยงหรือเกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดมูลฐานหรือความผิดตามกฎหมายอ่ืน ส่งให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกส านักงาน ปปง. ด าเนินการต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 -
30 กันยายน 2564) ส านักงาน ปปง. ได้มีผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมเพ่ือน าไปสู่การด าเนินการ จ านวน 
594 คดี  

3. การจัดท ารายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ 
การจัดท ารายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือน าไปก าหนดนโยบายและมาตรการรวบรวม

ข้อมลูสถิติเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงินที่ส านักงาน ปปง. ได้รับรายงานและข้อมูลสถิติอาชญากรรมส าคัญจาก
หน่วยงานต่าง ๆ และแหล่งข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาศึกษา วิเคราะห์จัดท ารายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท าลายล้างสูงส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 
กันยายน 2564) ได้มีการจัดท ารายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ จ านวน 14 ฉบับ 

4. การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
การด าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) มีการด าเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับ
หน่วยงานภายในประเทศ จ านวน 5,833 ครั้ง และการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศ จ านวน 572 ครั้ง  

5. การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับภาคประชาชน 
ส านักงาน ปปง. ได้ให้ความส าคัญกับการประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ 

ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประขาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในการขอ
ความช่วยเหลือ และความร่วมมือในการด าเนินงานเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

2.13 รับทราบประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
(พ.ศ. 2566 - 2570) และนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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การจัดท านโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2566 - 2570) นี้ ได้มีการวางทิศทางและเป้าหมาย 
การพัฒนา และผลสัมฤทธิ์ของการตรวจเงินแผ่นดินให้ครอบคลุมถึงอนาคต อันจะท าให้นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
มีความต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและประเด็นอุบัติใหม่ (Emerging Issues)  
การสร้างนวัตกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและการให้ความส าคัญกับผลผลิตของงานที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับงานตรวจสอบ (Non - Audit Product) รวมทั้งการจัดตั้งสถาบันการตรวจเงินแผ่นดินและหลักสูตรเพ่ือวาง 
รากฐานการพัฒนาวิชาชีพด้านการตรวจเงินแผ่นดินทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเป็นระบบ อย่างไรก็ตาม  
ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเห็นสมควร อาจปรับเปลี่ยนนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินได้ตามความจ าเป็น
และเหมาะสมต่อไป และการวางนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สอดคล้องและเป็นไป
ตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน (พ.ศ. 2566 - 2530)ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
มุ่งเน้นปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรมในการ
เสริมสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาผลผลิตที่ได้มาจากการตรวจสอบ (Audit Product) และผลผลิตของงานที่เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับงานตรวจสอบ (Non - Audit Product) เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value Added) และสร้างคุณค่าเพ่ิม
ให้กับการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นไปอย่างครบถ้วน สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ  
และรวดเร็ว สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมณ์ ที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจ เงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 และพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2563 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

เมื่อสมาชิกฯ รับทราบเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมแล้ว จากนั้น ประธานฯ ได้สั่ง
ปิดการประชุมเวลา 17.23 นาฬิกา  
   
ปิดประชุมเวลา 17.23 นาฬิกา 
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