
     
                 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีท่ี 3 ครั้งที่ 31 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
 
 

   วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร    
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  25 ปีที่  3 ครั้งที่  31 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี นายสุชาติ   ตันเจริญ รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง และนายศุภชัย  โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยน 
ท าหน้าทีป่ระธานการประชุม  
   ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

(1) กระทู้ถาม        
1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา  

                          1.1.1 กระทู้ถาม เรื่อง การด าเนินการขยายช่องทางจราจร ถนนทางหลวงหมายเลข 
205 โดย นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้
ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
                                   ในเส้นทางหลวงหมายเลข 205 มีการด าเนินการก่อสร้างเพ่ือขยายช่องทาง       
ซึ่งในการก่อสร้างถูกแบ่งออกเป็นช่วงตอน ผู้รับเหมาแต่ละช่วงตอนจึงแตกต่างกันออกไป บางช่วงมีการติดตั้ง
ป้ายเตือน แต่บางช่วงกลับไม่มี กรมทางหลวงมีระเบียบหลักเกณฑ์ในการก าหนดการให้สัญญาณแจ้งเตือนการ
ก่อสร้างเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้ ในเส้นทางหมายเลข 205 ได้ รับการ
จัดสรรงบประมาณผูกพัน 3 ปี เพราะฉะนั้นการก่อสร้างเส้นทางดังกล่าวต้องใช้ระยะเวลา 3 ปีด้วยหรือไม่ 
ส าหรับการพัฒนาเป็นช่วงตอนนั้น ในบ้านค าปิง อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ถึงบ้านหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส 
จังหวัดชัยภูมิ ระยะทาง 18 กิโลเมตร ยังไม่ได้รับการพัฒนาไม่มีไหล่ถนนให้หลบเลี่ยงเป็นอุปสรรคในการ
ด าเนินชีวิตของประชาชน อาจจะเกิดเป็นปัญหาคอขวดได้ จากปัญหาดังกล่าว กระทรวงคมนาคม              
กรมทางหลวง มีแผนงานในการขยายช่องทางจราจรหรือไม่ เมื่อไหร่ อย่างไร เพ่ือให้ทางหลวง 205           
เป็นเส้นทางที่สมบูรณ์ รองรับการสัญจรของประชาชนระหว่างภาคกลางกับภาคอีสานได้เป็นอย่างดี 
                นายอธิรัฐ รัตน เศรษฐ รัฐมนตรีช่ วยว่าการกระทรวงคมนาคม             
ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า เส้นทางหมายเลข 205 เป็นเส้นทางหลักที่ช่วยแบ่งเบาภาระของถนน
มิตรภาพ โดยมีระยะทาง 231 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันกระทรวงคมนาคมได้พัฒนาให้ใช้ 4 ช่องทางจราจร จ านวน 
122 กิโลเมตร อยู่ในระหว่างด าเนินการ 53 กิโลเมตร ยังเหลือที่เป็น 2 ช่องจราจรอีก 56 กิโลเมตร ส าหรับ
เส้นทางที่อยู่ในช่วงด าเนินการคือ เส้นทางอ าเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ไปยังอ าเภอพระทองค า จังหวัด
นครราชสีมา โดยแบ่งเป็นช่วงอ าเภอหนองบัวโคก ถึงอ าเภอพระทองค า จ านวน 16.7 กิโลเมตร และช่วงอ าเภอ
เทพสถิตถึงอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ในบ้านช่องสราญถึงบ้านค าปิง ตอนที่ 1 ระยะทาง 22.7 กิโลเมตร และตอนที่ 
2 ระยะทาง 13.7 กิโลเมตร รวมทั้งหมด 53 กิโลเมตร ที่ด าเนินการก่อสร้างอยู่ กรมทางหลวงมีนโยบายชัดเจน
ให้ผู้รับจ้างในการก่อสร้างต้องส่งผลกระทบกับประชาชนน้อยที่สุด ได้มีการก าชับในการให้ท าสัญญาณเตือน
ต่าง ๆ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนหากพบว่าจุดไหนไม่ได้อ านวยความสะดวก สามารถแจ้งมายัง
กรมทางหลวง ให้ด าเนินการแก้ไขได้ทันที ส าหรับระยะเวลาการก่อสร้างในช่วงที่ด าเนินการอยู่ขณะนี้จะแล้ว
เสร็จในปลายปี 2566 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในประเทศ เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
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(โควิด-19) จนผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการต่อได้ แต่ขณะนี้ยังอยู่ในกรอบแผนด าเนินการที่กรมทางหลวง
ก าหนดไว้ ส าหรับการจัดแผนงบประมาณของถนนหมายเลข 205 กระทรวงคมนาคมไม่สามารถจัดสรรทั้งหมด
ได้ภายใน 1 ปี ต้องแบ่งเป็นช่วงตอนเพ่ือกระจายไปในทุกจังหวัด ในเส้นทางบ้านค าปิง อ าเภอบ าเหน็จณรงค์                
ถึงบ้านหนองบัวโคก อ าเภอจัตุรัส ได้จัดอยู่ในแผนด าเนินการตลอด ในปีงบประมาณ 2566 ได้ยื่นขอรับ
สนับสนุนงบประมาณจากส านักงบประมาณ หากได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว จะประสานให้กรมทางหลวง     
เร่งด าเนินการ นอกจากนี้ ในปีงบประมาณ 2566 จะด าเนินการด้านความปลอดภัยช่วงโรงเรียนเขาดิน         
พิทยารักษ์ ต าบลหัวทะเล อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ จะท าการตีเส้น ติดตั้งป้ายเตือน ท าสีทางม้าลาย 
เพ่ิมเติมอีกด้วย  

      1.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง ข้อสงสัยการทุจริตการสอบคัดเลือกพนักงานท้องถิ่น     
โดย นายพัฒนา สัพโส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม       
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

        การทุจริตการสอบคัดเลือกพนักงานท้องถิ่น ซึ่งบุคคลผู้สอบแข่งขันได้ร้องเรียน
กับศาลปกครองมาแล้วนั้น และในขณะนี้ผู้ที่ ได้รับผลกระทบจากการสอบแข่งขันได้มาร้องเรียน กับ
คณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ         
สภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมาธิการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกข้อสอบแต่ปรากฏว่าหน่วยงานนั้น
ไม่ได้มาชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ อย่างไรก็ตาม ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 เรื่อง 
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น ตามที่เคยระบุว่าในปัจจุบันปัญหาการบริหารงาน
บุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น  อันเนื่องมาจากมีการใช้ระบบอุปถัมภ์              
ในการสอบแข่งขัน การเลื่อนต าแหน่ง การโอน และการย้าย รวมถึงมีการเรียกรับผลประโยชน์ นอกจากนี้      
ยังปรากฏปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น และกลุ่มผู้น าชุมชนในพ้ืนที่     
ท าให้ไม่สามารถโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ตามหลักความสมัครใจได้ กรณีนี้จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วนเพ่ือมิให้เกิดความ             
ไม่เป็นธรรม และเกิดความเสียหายต่อระบบการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างร้ายแรง 
โดยก าหนดให้คณะกรรมการกลาง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เข้ามาท าหน้าที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันการสอบคัดเลือก การคัดเลือก และการ
โอนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยในการด าเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง
ยังคงเป็นไปตามความต้องการและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวนี้ย่อมจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิรูปการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้มีมาตรฐานและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานของระบบคุณธรรม ตลอดจนสามารถเยียวยาแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่นที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ดังนั้น จึงขอเรียนถามว่า ท่านมีวิธีการให้ผู้ร้องตรวจสอบความถูกต้อง
ของผลคะแนนสอบอย่างไร เนื่องจากข้อสอบมี จ านวน 3 ชุด ที่เหมือนกัน เพียงแต่มีการสลับข้อ และข้อสอบ  
ที่น ามาเปิดเผยไม่ตรงกับข้อสอบที่ผู้เข้ารับการสอบแข่งขันได้ด าเนินการจัดท าข้อสอบ หากมีการตรวจพบแล้ว
ว่ามีการด าเนินการผิดพลาดจริงท่านรัฐมนตรีจะด าเนินการอย่างไร   

 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย       
ตอบชี้แจงว่า กระทู ้ถามสดด้วยวาจาของนายพัฒนา สัพโส สมาชิกสภาผู ้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร     
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับข้อสงสัยการทุจริตการ
สอบคัดเลือกพนักงานท้องถิ่น ซึ ่งถูกเลื ่อนมาจากสัปดาห์ที ่ผ่านมา เนื ่องจากไม่มีรัฐมนตรีมาตอบชี้แจง       
ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยที่รัฐมนตรีชี้แจงถึงเหตุผล ที่ไม่ได้เข้าร่วมตอบกระทู้ถามสดด้วยจาวาว่า 
เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีภารกิจส าคัญที่ต้องไปร่วมงาน โดยมีก าหนดการล่วงหน้า ตลอดจนต้องเข้ารับการ 
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ตรวจ ATK ในเวลา 07.00 น. รวมทั้งต้องนั่งรอในสถานที่ที ่จัดไว้ให้โดยไม่มีเครื่องมือสื่อสารและผู้ติดตาม  
แต่อย่างใด และทราบภายหลังว่ามีการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาในเวลา 09.00 - 10.00 น. เบื้องต้นเมื่อได้
รับทราบเรื ่องดังกล่าวแล้วทางกระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งไปยังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย          
ที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอัตโนมัติ เนื่องจากไม่มีบุคคลใดที่สามารถติดต่อ
ตนได้ แต่บังเอิญรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ที ่ม ีหน้าที ่ความรับผิดชอบด้านการปกครอง      
ส่วนท้องถิ่นต้องเดินทางเวลา 10.30 น. และตนมีก าหนดเข้างาน เวลา 10.00 น. ดังนั้น การมาตอบกระทู้
ถามสดด้วยจาวา เวลา 10.30 น. ไม่ทันอย่างแน่นอน และหากมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้มีการตั้งกระทู้
ถามเกี่ยวกับเรื่องที่กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ ตนและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  ทั้ง 2 คน 
จะให้ความส าคัญในการตอบกระทู้ถาม  ส่วนค าถามของนายพัฒนา สัพโส ได้สอบถามเกี่ยวกับข้อสงสัย      
การทุจริตการสอบคัดเลือกพนักงานท้องถิ่นนั้น ทราบว่าได้มีการร้องเรียนต่อศาลปกครองซึ่งตนไม่สามารถ      
จะไปก้าวล่วงได้สุดแล้วแต่ศาลจะตัดสินออกมาว่าการสอบนั้นจะชอบหรือไม่ชอบอย่างไร ส่วนการขอดูข้อสอบ
สามารถดู ได้อย่างแน่นอนแต่ต้องหลังจาก ได้มีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่าน เสร็จเรียบร้อยแล้ว               
ส่วนการด าเนินการสอบในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ด าเนินการโดยเริ่มตั้งแต่ออกข้อสอบ 
คัดเลือกข้อสอบ ตรวจกระดาษค าตอบ ตลอดจนกรรมการคุมสอบ การด าเนินการทุกขั้นตอนมีการควบคุม
อย่างรัดกุมขอให้มั่นใจว่ากระทรวงมหาดไทย  มีการด าเนินการอย่างตรงไปตรงมา หากการตรวจสอบ          
ผลออกมาว่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บกพร่อง สามารถด าเนินคดีได้ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม             
การประกาศผลการสอบได้มีการประกาสผ่านทางเว็บไซต์ สามารถดูข้อสอบได้ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม -       
15 กุมภาพันธ์  2565 ขอให้มีความเชื่อมั่นในระบบการสอบแข่งขันซึ่ งตรวจด้วยระบบ AI (Artificial 
Intelligence)  และไดม้ีการทดสอบก่อนแล้วว่าการตรวจมีความถูกต้องจริง 

 1.1.3 กระทู้ถาม เรื่อง วิกฤตน้ ามันราคาแพงและแนวทางการแก้ไขที่ทางภาครัฐ
เตรียมการไว้ โดย นายกิตติกร โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าปาง พรรคเพื่อไทย              
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

               ในวิกฤตน้ ามันราคาแพงที่ผ่านมา ภาครัฐเคยใช้มาตรการของทดแทนที่ราคา
ถูกกว่าน้ ามัน ซึ่งได้ใช้ผลิตผลทางการเกษตรผสมในน้ ามันเบนซิน และน้ ามันดีเซล โดยได้พัฒนาน าส่วนผสม
ราคาถูกด้วยการน าเอทานอลผสมในน้ ามันเบนซิน และใช้ บี 100 ผสมในน้ ามันดีเซล ต่อมาราคาน้ ามันมีความ     
ผันผวนจึงได้มีการจัดตั้งกองทุนน้ ามัน เพ่ือรักษาระดับราคาไม่ให้มีการปรับขึ้นมากเกินไป นอกจากนี้  มีการใช้
มาตรการทางด้านภาษี โดยการลดภาษีสรรพสามิตให้สามารถช่วยตรึงราคาน้ ามันได้ แต่ในขณะนี้รัฐบาลไม่ได้
ใช้มาตรการดังกล่าว เหตุใดถึงไม่มีการปรับลดภาษีสรรพสามิต อีกท้ัง เอทานอล บี 100 มีราคาแพงขึ้น เหตุใด
ถึงไม่ใช้ทางเลือกอ่ืน ๆ ส าหรับกองทุนน้ ามันที่มีอยู่  40,000 ล้านบาท มีการบริหารอย่างไรถึงติดลบ             
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้กองทุนน้ ามันกู้เงินเพ่ือเสริมสภาพคล่อง แต่ขณะนี้ยั งไม่มีแหล่งเงินกู้ เหตุใดรัฐบาล      
ถึงไม่ใช้งบกลาง เหตุใดต้องให้กองทุนมีภาระดอกเบี้ยเพ่ิม เพราะดอกเบี้ยดังกล่าวจะส่งผลมายังประชาชน 
นอกจากนี้ ด้านสาธารณูปโภคที่จะส่งผลด้านเศรษฐกิจ อาทิ ค่าไฟฟ้า ก๊าซ LPG ก๊าซ NGV จะมีการตรึง     
ราคาอย่างไร  

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ตอบกระทู้ถามว่า 
ขณะนี้มีการตรึงราคาน้ ามันดีเซล สถานการณ์ราคาน้ ามันดิบในตลาดโลกและความขัดแย้งของประเทศ
มหาอ านาจ อาจน าไปสู่วิกฤตได้ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่เกิดขึ้นรัฐบาลได้ค านึงถึงและตระหนักต่อการ
แก้ไขปัญหา ทั้งการใช้กองทุนน้ ามันเพ่ือตรึงราคาน้ ามันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ 30 บาท ซึ่งกองทุนน้ ามันได้หนุน
ไว้ลิตรละ 3.79 บาท คิดเป็น 7,000 ล้านบาทต่อเดือน ส่งผลให้กองทุนน้ ามันติดลบ 1.5 หมื่นล้านบาท และ     
ยังเตรียมที่จะกู้เงินอีก 2-3 หมื่นล้านบาทเพ่ือด าเนินการต่อ เบื้องต้นอยู่ในกระบวนการกู้เงิน และเชื่อว่าจะไม ่
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เป็นปัญหา ส าหรับข้อเสนอแนะต่อการลดส่วนผสมของน้ ามันชีวภาพนั้น ที่ผ่านมาได้ลดลง จากบี 10 เหลือ     
บี 5 แต่ไม่สามารถท าได้แบบรวดเร็ว เนื่องจากจะทับซ้อนกับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน ทั้งนี้ รัฐบาล          
อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการใหม่ ๆ เพ่ือดูแลประชาชน เหตุที่ไม่ลดภาษีสรรพสามิตต้องดูหลักการว่า       
จะตรึงราคาที่เท่าใด รัฐบาลจึงได้ศึกษาถึงที่มาของโครงสร้างราคาพบว่าทุกรัฐบาลได้ตรึงราคาน้ ามันไม่ให้เกิน
ลิตรละ 30 บาท เช่นกัน กรณีที่มีผู้ระบุว่าประเทศไทยมีราคาน้ ามันดีเซล มีราคาสูงถึงลิตรละ 30 บาท ถือว่า
แพงที่สุด จากการค้นข้อมูลพบว่าหลายรัฐบาลมีราคาสูงเช่นเดียวกันและเมื่อเทียบกับ 8 ประเทศในกลุ่ม
อาเซียน ยกเว้นประเทศบูรไน และประเทศมาเลเซีย ที่มีแหล่งพลังงานของตนเองและสามารถส่งออกได้         
ไม่จ ากัด พบว่าประเทศไทยอยู่ ในอันดับที่  6 -7 ส่วนประเทศที่แพงที่สุดคือสิงคโปร์ ส าหรับค่ าไฟฟ้า             
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ฐานะประธาน
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) สั่งการให้พิจารณาในระยะสั้นเพ่ือลดการน าเข้า LNG ที่มีราคา
แพง โดยใช้วิธีผลิตอ่ืน เช่น ขยายต่ออายุโรงไฟฟ้าถ่านหิน 1 ปี แม้กระทบสิ่งแวดล้อมแต่มีพ้ืนที่ไม่มาก         
รับซื้อไฟฟ้าชีวมวลเพ่ิมมากข้ึน โดยให้ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 

1.2 กระทู้ถามท่ัวไป 
                                1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง การส่งเสริมการเรียนอาชีวศึกษาในประเทศไทย         
โดย นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
                        ด้วยการพัฒนาในด้านการศึกษานั้นมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ   
อย่างยิ่ง การเรียนในหลักสูตรอาชีวศึกษาสามารถผลิตแรงงานที่ตรงกับความต้องการของตลาดอุตสาหกรรม   
ซึ่งมีอิทธิพลต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม แต่ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วประกอบ
กับธุรกิจและอุตสาหกรรมในปัจจุบันเกิดขึ้นหลากหลาย ท าให้การผลิตแรงงานที่ตรงกับความต้องการ          
ของภาคอุตสาหกรรมไม่เพียงพอ จึงขอเรียนถามว่า รัฐบาลมีแนวทางในการส่งเสริมการเรียนอาชีวศึกษา       
ในประเทศไทยเพ่ือให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
           คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับ
มอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ว่ากระทรวงศึกษาไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้ทันกับ
เทคโนโลยีในอนาคต รัฐบาลทุกรัฐบาลได้สนับสนุนพัฒนาบุคลากรทางอาชีวศึกษา เพ่ือที่จะให้บุคลากรเหล่านั้น
เข้าตลาดแรงงาน  โดยมีสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาที่สังกัดภาครัฐ จ านวน       
431 แห่ง และเอกชน จ านวน 439 แห่ง รวมจ านวน 870 แห่ง โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้ 

        1. วิทยาลัยเทคนิค จ านวน 152 แห่ง  
        2. วิทยาลัยอาชีวศึกษา จ านวน 49 แห่ง 
        3. วิทยาลัยการอาชีพ จ านวน 143 แห่ง 
        4. วิทยาลัยสารพัดช่าง จ านวน 35 แห่ง  
        5. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จ านวน 47 แห่ง 

                                       6. วิทยาลัยศึกษาและเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์  แบ่งออกเป็น 5 วิทยาลัย
ดังนี้ 1) วิทยาลัยศึกษาและเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี ) จังหวัดชลบุรี 2) วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 
จังหวัดนครราชสีมา 3) วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีล าพูน จังหวัดล าพูน 4) วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงาน 
5) วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 
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ซึ่งนักศึกษาที่ได้เล่าเรียนด้านอาชีวะนั้น นอกจากได้ความรู้แล้วจะต้องลงมือภาคปฏิบัติด้วยความเข้มข้น        
สามารถมีสมรรถนะในการท างาน รวมทั้งภาคเอกชนยังได้ให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาโดยให้นักเรียน      
เข้าไปฝึกงานในโรงงานอุตสาหกรรมของภาคเอกชน ภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจ อย่างเข้มข้น เพ่ือให้
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยบริษัท ห้างร้านต่าง ๆ ให้ความร่วมมือ เช่น ให้บุคลากรของบริษัท ห้างร้าน    
ต่าง ๆ มาช่วยสอนพร้อมทั้งให้เงินสนับสนุน และภาคเอกชนสามารถที่จะน าไปลดหย่อนภาษีได้ ซึ่งในแต่ละปี
สามารถผลิตนักศึกษาได้ปีละประมาณ 400,000 คน ซึ่งนักศึกษาส่วนหนึ่งไปเรียนต่อ และอีกส่วนหนึ่งเข้าสู่
ตลาดแรงงาน อย่างไรก็ตาม ยังมีโครงการพัฒนาก าลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม     
เพ่ือสนับสนุนการลงทุนและเพ่ิมขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาค และรัฐบาลญี่ปุ่น    
มีนโยบายที่จะสนับสนุนประเทศไทย ในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้ เทคโนโลยีชั้นสูงในประเทศไทย จึงท าให้
เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นในการน าสถาบันโคเซ็น จากประเทศญี่ปุ่น เข้ามาก่อตั้ง      
ที่ประเทศไทย เพ่ือผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ  นักเทคโนโลยีและนวัตกร ให้ เพียงพอต่อการเพ่ิมปริมาณ             
ของอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) ทั้งอุตสาหกรรมต่างชาติในประเทศไทย และอุตสาหกรรมของประเทศไทยอีกด้วย 

   1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัด ตลอดการด าเนินการ    
ต่าง ๆ ของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค โดยพลต ารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี 
             เมื่ อ วันที่  21 พฤษภาคม 2564 คณ ะกรรมการน โยบายการพัฒ นา           
เขตเศรษฐกิจ (กพศ.) โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้มีการน าเสนอและมีมติ เห็นชอบกรอบการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ โดยก าหนดเป็น 4 พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ อันได้แก่  
                                       1. ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC 
- Creative LANNA) ได้แก่  เชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน และล าป าง เพ่ือเป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์          
ของประเทศ เป็นแหล่งผลิตสินค้าและบริการที่ต่อยอดจากฐานวัฒนธรรมล้านนา ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร่วมกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่  
             2. ระเบียงเศรษฐกิจ พิ เศษภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ (Northeastern 
Economic Corridor : NeEC - Biceconomy) ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี และหนองคาย       
เพ่ือพัฒนาเป็นฐานอุตสาหกรรมชีวภาพแห่งใหม่ที่เชื่อมโยงการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพด้วยเทคโนโลยี
สมัยใหม่ตลอดห่วงโซ่การผลิต  
                                      3. ระเบียงเศรษฐกิจ พิ เศษภาคกลาง - ตะวันตก (Central - Western 
Economic Corridor : CWEC) ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครปฐม สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี เพ่ือพัฒนา     
ให้เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าของภาคกลาง – ตะวันตกในด้านอุตสาหกรรมเกษตร การท่องเที่ยว และ
อุตสาหกรรมไฮเทคที่ได้มาตรฐานระดับสากล เชื่อมโยงกับกรุงเทพฯ และพ้ืนที่โดยรอบ และเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)  
                      4. ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ได้แก่ 
ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์กลางของภาคใต้ในการเชื่อมโยงการค้ า
และโลจิสติกส์กับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศและประเทศในภูมิภาคฝั่งทะเลอันดามัน และทั้ง 4 ระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษอยู่ในเขตพ้ืนที่ 16 จังหวัด เพ่ือกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต
ประชาชน จัดระเบียบความมั่นคงชายแดนเพ่ือความสามารถในการแข่งขันประเทศ ดังกล่าวนั้น จึงขอเรียน
ถามว่า 
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         1. กลไกการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค ข้างตันนี้ มีลักษณะ
เป็นอย่างไร และมีผู้ใดหรือคณะใดหรือหน่วยรับงบประมาณใดเป็นผู้รับผิดชอบโดยท าหน้าที่เป็นกลไกบริหาร
ระดับพื้นที่ เพ่ือการขับเคลื่อนงบประมาณที่จะใช้ในการบริหารจัดการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาคดังกล่าวนี้ 
และจะน าเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใดมาใช้ในการบริหารจัดการ ขอทราบรายละเอียด 
                                          2. ในกรอบการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค จ าเป็นจะต้องมีการ
รับฟังความคิดเห็นภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนสิทธิประโยชน์ที่ควรจะได้รับ รัฐบาลได้ ก าหนดหลักเกณฑ์        
การพิจารณาในการจัดท าพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าวนี้อย่างไร เพ่ือให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ         
และสามารถที่จะสร้างเครือข่ายกิจกรรมทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงให้เกิดห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่า         
ต่อการลงทุนของภาครัฐ ขอทราบรายละเอียด 
                                          3. ขอทราบผลสัมฤทธิ์และตัวชี้วัดที่รัฐบาลก าหนด ตลอดจนการด าเนินการ
ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยแผนงาน โครงการและกิจกรรมในการด าเนินการเพ่ือต่อสนองความต้องการ           
ของประชาชนในภูมิภาค และสามารถสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติได้ โดยต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ       
ของแต่ละพ้ืนที่และเชื่อมโยงไปยังพื้นที่จังหวัดอ่ืน ๆ ได้อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
              นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า วัตถุประสงค์ของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค 
มุ่งเน้นของการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค กระตุ้นรายได้ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ โดยมีวิธีการเพ่ือไม่ให้เกิด
ความซ้ าซ้อนในแต่ละจังหวัดซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน จึงแบ่งกลุ่มจังหวัดเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค             
มีการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษด าเนินการภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2564 ซึ่งได้มีการจัดตั้ งกลไกคณะกรรมการนโยบายการพัฒนา            
เขตเศรษฐกิจพิเศษ (กพศ.) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ตนเป็น       
รองประธานกรรมการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นกรรมการและส านักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นฝ่ายเลขานุการ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนา 
โดย กพศ. ได้ตั้งคณะอนุกรรมการภายใต้ กพศ. จ านวน 3 คณะ เพ่ือขับเคลื่อนงานที่เป็นองค์ประกอบส าคัญ
ของการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิประโยชน์ ก าหนดพ้ืนที่และ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน คณะอนุกรรมการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน           
ซึ่งมีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการด้านการตลาดและประชาสัมพั นธ์               
ซึ่งมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธาน และในระดับพ้ืนที่  จังหวัดที่ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้              
ตั้งคณะท างานบริหารจัดการและขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษระดับพ้ืนที่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด         
เป็นประธาน เพ่ือประสานการขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นไปตามนโยบายและวัตถุ ประสงค์ของ กพศ.          
ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคส่วนในพ้ืนที่ ได้ก าหนดให้ สศช. ศึกษาพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม            
ที่จะก าหนดให้เป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 4 ภาค โดย สศช. ได้ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาส ส ารวจ
พ้ืนที่ และประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประชาชนในพ้ืนที่ ขณะนี้อยู่ในขั้นการด าเนินการ 
ก าหนดพ้ืนที่น าร่อง 16 จังหวัด 4 ภาค ให้เป็นการบูรณาการท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ไม่ซ้ าซ้อน สร้างเสริม
ซึ่งกันและกัน ส าหรับงบประมาณในช่วงแรกเป็นการประสานงานลงพ้ืนที่ ช่วงต่อไปเป็นงบลงทุนซึ่งยังอยู่ใน    
ขั้นพิจารณา เน้นการสร้างโอกาสพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญมากยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งนี้กรอบ         
การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษใน 4 ภาค ซึ่ ง กพศ. ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการได้ พิจารณา             
จากการศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ การหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง
และในพ้ืนที่ รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ โดยได้ก าหนดพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม            
ที่จะพัฒนาเป็นระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ เช่น พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 
ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี และหนองคาย เพ่ือพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมชีวภาพแห่งใหม่ของประเทศ    
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ที่เชื่อมโยงการเกษตรและอุตสาหกรรมชีวภาพด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยเน้นกิจกรรม
การผลิตและบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากอ้อยและมันส าปะหลัง อาหารแห่งอนาคต เช่น โปรตีน
แทนเนื้อสัตว์จากพืช โปรตีนจากแมลง การแปรรูปเพ่ือเป็นส่วนผสมในยาและอาหารเสริม ซึ่งอ้อยและมัน
ส าปะหลังเป็น     พืชเศรษฐกิจที่ปลูกมากที่สุดในพ้ืนที่ ขณะที่ขอนแก่นและนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางของ
ภาคอีสานตอนบน     ซึ่งมีศักยภาพทั้งในด้านการผลิต การวิจัยและพัฒนา และหนองคายเป็นพื้นที่ชายแดนซึ่ง
เปิดเชื่อมโยงกับรถไฟความเร็วสูงจีน-ลาว เป็นต้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อนการ
พัฒนาพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษโดยมุ่งสร้างความเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมและยกระดับการลงทุน
ในพ้ืนที่ให้มีอัตราการขยายตัวอย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี และมีมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ทั้ง 4 ภาค เพ่ิมขึ้น 150,000 ล้านบาท ขณะนี้ได้พิจารณาถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเพ่ือให้เกิดความแน่ชัด เป็นไป
อย่างรอบคอบเพ่ือให้เกิดการยอมรับกับทุกฝ่าย ประชาชนทุกภาคส่วน และมีเอกชนพร้อมเข้ามาลงทุนร่วม
พัฒนาเศรษฐกิจต่อจาก EEC ซึ่งจะเป็นประโยชน์และสร้างการมีส่วนร่วมของแต่ละจังหวัด 

       1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
     1.3.1 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ความไม่สะดวกในการช าระค่าปรับจราจร โดย 

นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม         
ถาม นายกรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี    
เป็นผู้ตอบกระทู้ (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3  ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565) 

      1.3.2 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การก าหนดผังเมือง บึงแก่งใหญ่ จังหวัดพิษณุโลก 
โดย นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุโลก พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม    
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์      
ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ 

   1.3.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ประสิทธิภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
กรณีการวางผังเมืองเก่าของจังหวัดพิษณุโลก โดย นายปดิพัทธ์ สันติภาดา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
พิษณุโลก พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้  นายทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย              
เป็นผู้ตอบกระทู ้  

      1.3.4 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ของกรมที่ดิน          
โดยนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายนิพนธ์       
บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ 

 
       1.3.5 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การปรับปรุงสะพานข้ามล าห้วยส้มป่อย       

ต าบลนาด่าน อ าเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวล าภู โดยนายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดหนองบัวล าภู พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้  นายนิพนธ์ บุญญามณี  รั ฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย             
เป็นผู้ตอบกระทู ้  
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        1.3.6 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การปรับปรุงพ้ืนที่บนทางหลวงหมายเลข 210 
ถนนอุดรธานี – เมืองเลย บริเวณหน้าโรงเรียนค าแสนวิทยาสรรค์ และโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์ ต าบล        
นากลาง อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
หนองบัวล าภู พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม มอบหมายให้  นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม                 
เป็นผู้ตอบกระทู ้

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ประธานฯ ได้หารือ  
ต่อที่ประชุมในการน าระเบียบวาระการประชุม (3) รับรองรายงานการประชุม และวาระที่ (7) เรื่ องอ่ืน ๆ 
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมไม่ขัดข้อง 

(3) รับรองรายงานการประชุม     
         - รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 (สมัยสามัญ

ประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) 
ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 
ครั้งที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 
ครัง้ที่ 7 วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 
ครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 

ที่ประชุมรับรอง 

(7) เรื่องอ่ืน ๆ 
1. คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา 

เรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทย
ศรีวิไลย์ ออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 

2. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดแนวทางการจัดตั้งศูนย์
บ าบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา       
120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 

3. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 
1 ต าแหน่ ง เพราะลาออก (นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ) โดยที่ประชุมเสนอ นายต่อศักดิ์  อัศวเหม 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

   ทีป่ระชุมรับทราบ 

(2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม     
2.1 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา จ านวน 2 เรื่อง 
     (1) พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชก าหนด จ านวน 2 ฉบับ  

(1.1) พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564   
(1.2) พระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สาร

ต้องห้าม ทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 
     (2) รับทราบการพิจารณารายงาน จ านวน 8 เรื่อง   

(2.1) รายงานประจ าปี 2562 และรายงานประจ าปี 2563 ของส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
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(2.2) รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
ไทย ปี 2563   

(2.3) รายงานประจ าปี 2563 สถาบันพระปกเกล้า  
(2.4) รายงานกิจการประจ าปี งบดุล บัญชีก าไรและขาดทุนของธนาคาร 

เพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
(2.5) รายงานประจ าปี 2563 ของกองทุนการออมแห่งชาติ 
(2.6) รายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนของธนาคาร 

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 
(2.7) รายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนของธนาคาร 

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
   (2.8) รายงานกิจการประจ าปี งบดุล และบัญชีก าไรขาดทุนของธนาคาร 

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
     2.2 รับทราบประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจ

เงินแผ่นดินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 ครั้งที่ 5 (สมัย

สามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564) 

ที่ประชุมรับทราบ 
 

   จากนัน้ ประธานฯ สั่งปิดประชุมเวลา 15.03 นาฬิกา 
 
 

ปิดประชมุเวลา 15.03 นาฬิกา 
 
 
     ********************************* 

 
 
 
 

จัดท ำโดย กลุ่มงำนสื่อมวลชน ส ำนักประชำสัมพันธ์  
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 

 
 


