
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๓ 
ครั้งที ่ ๗  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) 

วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๔ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๖  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทน 
ราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวเปิดประชุม  
และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  โดย  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นายอนุชา   
นาคาศัย)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
จังหวัดมหาสารคาม  พรรคเพื่อไทย  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  (นายสันติ   
พร้อมพัฒน์)  เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายประเดิมชัย  บุญช่วยเหลือ  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  กรุงเทพมหานคร  พรรคเพื่อไทย  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  
(พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั้น  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
กระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
จังหวัดเลย  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ความคืบหน้าและการสนับสนุนโครงการก่อสร้างฝายยาง 
กั้นแม่น้ าเลยเพื่อกักเก็บน้ า  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เนื่องจาก 
รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี ้
ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑  
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๒. กระทู้ถาม  ของ  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ขอทราบแนวทางการบริหารจัดการเงินกู้ 
จ านวน  ๕  แสนล้านบาท  เพื่อแก้ปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019  เพิ่มเติม  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  (นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ)   
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาเด็กถูกทารุณกรรมอย่างเป็นมาตรฐาน 
ภายใต้ระบบคุ้มครองเด็กและความคืบหน้าในการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก   
โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   (นายจุติ  
ไกรฤกษ์)  เป็นผู้ตอบ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๓๗ – ๑๒.๑๐  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม 
แยกเฉพาะ  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ท าหน้าที่ประธาน
ในห้องกระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ขอทราบผลด าเนินการโครงการจัดตั้งศนูย์ 
รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ  (National  Single  Emergency  Number)  ทั้ง  ๑๐  ศูนย์   
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  (พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล)   
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื ่อง  การขุดลอกหนองบ่อหลุบ  บ้านหนองแสง  
ต าบลตาลโกน  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
จังหวัดยะลา  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การปรับปรุงและขยายพื้นที่การให้บริการ
ของการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดยะลา 

กระทู้ถามทั้ง  ๒  กระทู้ดังกล่าว  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วย 
ว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายทรงศักด์ิ  ทองศรี)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  
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๔. กระทู้ถาม  ของ  พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ  สมาชิกสภาผู้แทน 
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  ขอทราบรายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
ของการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณที่ไม่ได้ตามเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดที่ก าหนด  ในปีงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓  และ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นายอนุชา  นาคาศัย)  ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ตอบ 

๕. กระทู้ถาม  ของ  นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ขอให้สร้างฝายชะลอน้ ากั้นแม่น้ าสงคราม   
บ้านนาดินจี่  ต าบลค าสะอาด  อ าเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร และบ้านโคกค าไหล   
ต าบลอ้อมกอ  อ าเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือ  
ขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๕   
พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

๖. กระทู้ถาม  ของ  นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
จังหวัดยะลา  พรรคพลังประชารัฐ  เรื่อง  การลบประวัติบุคคลที่มีหมายจับในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์สารสนเทศ  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทน 
ราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๖๔  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระ 
การประชุมต่อไป  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอน าระเบียบวาระที่  ๗  
เรื่องอื่น ๆ   ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม   
แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๒  ต าแหน่ง  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๓) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นางสาวณธีภัสร์  กุลเศรษฐสิทธิ์  และนายวุฒพิงษ์  
นามบุตร  เป็นกรรมาธิการ  แทน  นายธัญญ์วาริน  สุขะพิสิษฐ์  และนายเทพไท  เสนพงศ์ 
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๒. การขอเปลี ่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา  
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....   

ที่ประชุมเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมาธิการฯ  จาก   
นายวีระวัฒน์  โอสถานุเคราะห์  เป็น  นายจ านงค์  ไชยมงคล 

๓. ขอถอนญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการต ารวจ  ซึ่ง   
พลต ารวจเอก ยงยุทธ  เทพจ านงค์  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๖)   

เนื่องจากผู้เสนอได้มีหนังสือขอถอนญัตติดังกล่าวออกจากระเบียบวาระ
การประชุม  ที่ประชุมได้มีมติยินยอมให้ถอนได้  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๖๑ 

ต่อมา  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ  ดังนี้ 
๑. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ที่  ๖๓/๒๕๖๔   
ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้  นายพทิยา   

จินาวัฒน์  ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  นายนฤนาท  คุ้มไพบูลย ์  
ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  นางสาววันรุ่ง  แสนแก้ว  ว่าที่ร้อยตรี พงษ์ธร   
กาบบัว  และนายชานนท์  ชลพันธ์  ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ตอบช้ีแจง   

๒. รายงานประจ าปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง  
พ.ศ.  ๒๕๖๒  (ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓) 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนญุาตให้   
ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์  ครุธดิลกานันท์  รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  นายสุเทพ  
ประเทืองโภคเจริญ  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ  
นายวิชัย  กิตติพิชัย  นางสาวสิริกุล  เลี้ยงอนันต์  และนายธรรมโรจน์  ทรงวิทย์  ผู้แทน
จากกรมโยธาธิการและผังเมือง  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  รองอธิบดีกรมโยธาธิการ 
และผังเมือง  ตอบช้ีแจง  
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๓. รายงานการเงินแผ่นดิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนญุาตให้   

นางอัญชลี  ศรีอ าไพ  นางอรพรรณ  นาคมหาชลาสินธุ์  นางนัทีวรรณ  สีมาเงิน   
นายธีรลักษ์  แสงสนิท  นางสุเนตรา  เล็กอุทัย  และนายศุภชัย  ตั้งวัฒนากร  ผู้แทนจาก 
กระทรวงการคลัง  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีผู้แทนจาก
กระทรวงการคลัง  ตอบช้ีแจง 

๔. รายงานประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  ของคณะกรรมการก ากับ 
กิจการพลังงาน  และส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนญุาตให้   
นายคมกฤช  ตันตระวาณิชย์  เลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  
นางฤดี  ภริงคาร  และนายกัลย์  แสงเรือง  รองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการก ากับ 
กิจการพลังงาน  นายประสิทธิ์  สิริทิพย์รัศมี  นางสาวจีรวรรณ  โรจน์เจริญชัย  นางจิตมณี   
ทัพภะสุต  และนางสาววรนุช  เกษมชาญ  ผู้แทนจากส านักงานคณะกรรมการก ากับ
กิจการพลังงาน  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมี เลขาธิการ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  และรองเลขาธิการส านักงานคณะกรรมการ 
ก ากับกิจการพลังงาน  ตอบช้ีแจง 

๕. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  ที่  ๘๙-๙๗/๒๕๖๔ 
ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนญุาตให้   

นายพิทยา  จินาวัฒน์  ที่ปรึกษาประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  นายนฤนาท   
คุ้มไพบูลย์  ผู้อ านวยการส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  นางสาววันรุ่ง  แสนแก้ว    
ว่าที่ร้อยตรี พงษ์ธร  กาบบัว  และนายชานนท์  ชลพันธ์  ผู้แทนจากส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีที่ปรึกษา
ประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ตอบช้ีแจง  



-  ๖  - 
 

๖. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  ๒๕๖๓  ขององค์การกระจายเสียง 
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย  (ส.ส.ท.) 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต
ให้  รองศาสตราจารย์เจิมศักดิ ์  ปิ ่นทอง  ประธานกรรมการนโยบาย  ส.ส.ท.   
รองศาสตราจารย์วิลาสินี  พิพิธกุล  ผู้อ านวยการ  ส.ส.ท.  นายอนุพงษ์  ไชยฤทธิ์   
รองผู้อ านวยการ  ส.ส.ท.  และนายเจษฎา  อนุจารี  กรรมการบริหาร  ส.ส.ท.  เข้าร่วม
ชี้แจงต่อที่ประชุม  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีประธานกรรมการ 
นโยบาย  ส.ส.ท.  ผู้อ านวยการ  ส.ส.ท.  และกรรมการบริหาร  ส.ส.ท.  ตอบช้ีแจง 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๙.๒๐  นาฬิกา 

 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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