
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๕  ปีที ่ ๔ 
ครั้งที ่ ๑๒  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง)  เป็นพิเศษ 

วันศุกร์ที ่ ๘  กรกฎาคม  พุทธศักราช  ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

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

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๔๓  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์ 
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าว
เปิดประชุม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา  
ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายศราวุธ  เพชรพนมพร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดอุดรธานี  พรรคเพื่อไทย  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  (พลเอก ชัยชาญ  
ช้างมงคล)  เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดกระบี่  พรรคภูมิใจไทย  ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
เนื่องจากรัฐมนตรีได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ ไปตอบในการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคเพื่อไทย  โดย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
(นายสาธิต  ปิตุเตชะ)  เป็นผู้ตอบ 

จากนั้น  ผู ้ปฏิบัติหน้าที ่ประธานของที ่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นางบุญรื่น  ศรีธเรศ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดกาฬสินธุ์  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ขอให้ก่อสร้างการส่งน้ าทางท่อส่งน้ าขนาดใหญ่ 
ให้กับเกษตรกร  ๖  ต าบล  ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๕   
ปีที่  ๔  ครั้งที่  ๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕  
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  (นายประภัตร  โพธสุธน)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
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๒. กระทู้ถาม  ของ  นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  แนวทางการก าหนดกรอบอัตราชดเชย
ค่าใช้จ่ายหรือการสูญเสียรายได้ของหน่วยงานรัฐในการด าเนินกิจกรรม   มาตรการ  
หรือโครงการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง  
พ.ศ.  ๒๕๖๑  ถาม  นายกรัฐมนตร ี ซึ่ง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  (นายอาคม  
เติมพิทยาไพสิฐ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายองอาจ  คล้ามไพบูลย์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การบริหารจัดการให้มีอุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร  (Medical  Hub)  ในประเทศไทย  ถาม  นายกรัฐมนตรี  
เนื่องจากผู้ตั้งกระทู้ถามได้ขอถอนกระทู้ถามดังกลา่ว  ซึ่งกระท าได้ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๓   

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายมานพ  คีรีภูวดล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  เรื่อง  แนวทางการด าเนินการตามข้อเรียกร้องของ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๖๒  และ
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า   พ.ศ.  ๒๕๖๒  ถาม  นายกรัฐมนตรี  
เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการส าคัญ  จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบใน
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที่  ๔  สิงหาคม  ๒๕๖๕  ตามข้อบังคับฯ  
ข้อ  ๑๕๑ 

อนึ่ง  ในระหว่างเวลา  ๑๐.๔๕ – ๑๒.๓๐  นาฬิกา  ณ  ห้องกระทู้ถาม
แยกเฉพาะ  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ท าหน้าที่ประธานในห้อง
กระทู้ถาม  และได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามแยกเฉพาะ  
ตามล าดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคพลังท้องถิ่นไท  เรื่อง  การพัฒนาแม่น้ า  คลอง  
แหล่งต้นน้ า   ซึ่งเกิดจากเทือกเขาหลวง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อป้องกันน้ าหลาก   
น้ าท่วมในฤดูฝน  และหาวิธีกักเก็บน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร  ถาม  นายกรัฐมนตรี   
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายประภัตร  โพธสุธน)   
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายนริศ  ข านุรักษ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพัทลุง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ขอให้ด าเนินการส ารวจแก้ไขปัญหาผู้ที่ไม่มี 
ที่อยู่อาศัย  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
(นายจุติ  ไกรฤกษ์)  เป็นผู้ตอบ 
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กระทู้ถามในล าดับที่  ๑  และ  ๒  เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชุดที่  ๒๕  ปีที่  ๔  ครั้งที่  ๘  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)  วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  
มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๓. กระทู้ถาม  ของ  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  จังหวัดราชบุรี  พรรคประชาธิปัตย์  จ านวน  ๒  เรื่อง  คือ 

 ๑) เรื ่อง  การแก้ไขปัญหาโรงเรียนขาดแคลนครูผู ้สอน   ถาม  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
(คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

 ๒) เรื่อง  ปัญหาถนนสี่แยกลาดบัวขาว  ต าบลลาดบัวขาว  อ าเภอ
บ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี  ไม่มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจร   ถาม  นายกรัฐมนตรี   
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ)  ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายประเสริฐพงษ์  ศรนุวัตร์  สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล  จ านวน  ๒  เรื่อง  คือ 

 ๑) เรื่อง  การอนุรักษ์รักษาแหล่งโบราณคดี โบราณวัตถุในเขตพื้นที่
ภาคใต้  โดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  (นายอิทธิพล  คุณปลื้ม)  เป็นผู้ตอบ 

 ๒) เรื่อง  ปัญหาการผูกขาดอาชญาบัตรส ารวจแร่ในพื้นที่ภาคใต้   
ถาม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เนื่องจากรัฐมนตรีได้มีหนังสือขอเลื่อน
ตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู ้แทนราษฎร  ในวันพฤหัสบดีที ่  ๔  
สิงหาคม  ๒๕๖๕  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๗๐ 

เมื่อจบระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม
ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ  ดังน้ี 

๑. ที่ประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑๐  (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง)   
วันอังคารที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๕  ได้พิจารณารับทราบรายงาน  จ านวน  ๒  เรื่อง  คือ   

 ๑) รายงานผลการปฏิบัติงานของส านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

 ๒) รายงานผลการด าเนินการตามมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
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๒. รายงานการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายพรีะวิทย์  เรื่องลือดลภาค  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคไทรักธรรม 

ที่ประชุมรับทราบ 

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระการประชุมต่อไป  ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้น าระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ  
ขึ้นมาพิจารณาก่อน  ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ  คือ   

๑. คณะกรรมาธิการการศึกษา  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
กลุ่มญัตติเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา  ออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๑๗  กรกฎาคม 
๒๕๖๕  (ในระเบียบวาระที่  ๗.๗) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน 

๒. คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร  ขอขยายระยะเวลา 
การพิจารณา  (ซึง่ยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)  จ านวน  ๒  เรื่อง  คือ 

 ๑) เรื ่องร้องเรียนจริยธรรมนายมงคลกิตติ ์   สุขสินธารานนท์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  พรรคไทยศรีวิไลย์  (เรื่องร้องเรียนที่  ๑๒)  
ออกไปอีก  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๕   

 ๒) เรื่องร้องเรียนจริยธรรมนายมงคลกิตติ์   สุขสินธารานนท์  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  พรรคไทยศรีวิไลย์  (เรื่องร้องเรียนที่  ๑๓)  
ออกไปอีก  ๓๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๑๗  กรกฎาคม  ๒๕๖๕   

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณาศึกษา  
ทั้ง  ๒  เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๓๐  วัน 

๓. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
ศึกษาญัตตแินวทางในการส่งเสริม  แก้ไขปัญหา  และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย  
ออกไปอีก  ๙๐  วัน  นับตั้งแต่วันที่  ๑๙  กรกฎาคม ๒๕๖๕  (ซึง่ยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ  ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก  ๙๐  วัน 

๔. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ 
องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน  แทนต าแหน่งที่ว่างลง  ๑  ต าแหนง่  
(ซึง่ยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

ที่ประชุมได้มีมติเลือก  นายอิสรพงษ์  มากอ าไพ  เป็นกรรมาธิการ  แทน  
นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ 



-  ๕  - 
 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบเรื่องต่าง ๆ  ในล าดับถัดไป  คือ 

๑. รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  
ปี  ๒๕๖๔ 

๒. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม 
ได้อนุญาตให้  นางสาวพรประไพ  กาญจนรินทร์  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ  เศรษฐมาลินี  นายวสันต์  ภัยหลีกลี้  กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  นายพิทักษ์พล  บุณยมาลิก  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ  นายชนินทร์  เกตุปราชญ์  นางหรรษา  บุญรัตน์  รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และนายภาณุพันธ์  สมสกุล  ผู้แ ทนจาก
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑   

ที่ประชุมรับทราบรายงานทั้ง  ๒  ฉบับ  ทีละฉบับ  ตามล าดับ  ภายหลัง
การอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ผลัดเปลี่ยน 
ปฏิบัติหน้าที่  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาต ิ ตอบช้ีแจง 

 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๑๐  นาฬิกา 

 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 
 

 

ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 
กลุ่มงานรายงานการประชุม                                                                                                
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