
       
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 24 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

 

   วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร  
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายสุชาติ  ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  25 ปีที่  4 ครั้งที่  24 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี นายศุภชัย โพธิ์สุ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานการประชุม 
  ประธานฯ ได้อนุญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อบังคับ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ 
ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

(1) กระทู้ถาม      
1.1  กระทู้ถามสดด้วยวาจา 

         1.1 .1 กระทู้ ถาม เรื่อง อาชญากรรมข้ามชาติและการโยกย้ายต ารวจ 
อย่างไม่เป็นธรรม  โดย นายรังสิมันต์  โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 
    เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้
จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน      
 

    1.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง รถต ารวจน าขบวนนักท่องเที่ยวชาวจีน โดย นายจิรายุ  
ห่ วงทรัพย์  สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรกรุ ง เทพมหานคร พรรค เพื่ อ ไทย  เป็ นผู้ ตั้ งกระทู้ ถ าม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
    เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้  จึงขอเลื่อน 
การตอบกระทู้ถามออกไปก่อน   
     

   1.1.3 กระทู้ถาม เรื่อง นักท่องเที่ยวชาวจีนที่ได้รับการบริการพิเศษจากเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และมาตรการรองรับการเข้ารับวัคซีนทางเลือกของนักท่องเที่ยวชาวจีน  โดย นายสิริพงศ์   
อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้ตั้ งกระทู้ถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
     เนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อน 
การตอบกระทู้ถามออกไปก่อน   
 

        1.2 กระทู้ถามท่ัวไป  
    1.2.1 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาการรับเงินตอบแทน หรือเบี้ยหวัดเสี่ยงภัย
ให้กับบุคลากรที่ท างานในมหาวิทยาลัยสงฆ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย นายนิยม  เวชกามา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี  
     เนื่ องจากรัฐมนตรีที่ ได้รับมอบหมายติดภารกิจส าคัญ  ไม่สามารถมาตอบ 
กระทู้ถามได้ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามเป็นวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 
    



- 2 - 

 

    1.2.2 กระทู้ถาม เรื่อง ขอให้เร่งรัดการขยายสนามบินและเร่งการพัฒนาสนามบิน
นครศรีธรรมราชเพื่อรองรับการท่องเที่ยวภาคใต้ โดย ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม ส มาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม 
    เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ 
จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามเป็นวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  
 

    1.2.3 กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าและการสนับสนุนการก่อสร้าง 
ทางเลี่ยงเมือง จังหวัดเลย โดย นายเลิศศักดิ์   พัฒนชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลย  
พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข 
1.2.1 – 1.2.3 เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่
สอง) วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565) 
    เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ 
จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามเป็นวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566  
 

    1.2.4 กระทู้ถาม เรื่อง ขอทราบผลการด าเนินการตามรายจ่ายงบกลาง ปี 2564 
และ 2565 โดย พลต ารวจตรี สุพิศาล  ภักดีนฤนาถ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25  
ปีที่ 4 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566) 
    ตามที่รัฐบาลได้รับงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ไปด าเนินการขับเคลื่อนและใช้จ่าย
ผ่านพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ไปแล้ว ในงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ปี  2564 จ านวน 
614,616,246,500 บาท มี 12 รายการ และในปี 2565 จ านวน 587,409,336,900 บาท ทั้ง 12 รายการ 
ตามล าดับ โดยในรายการใช้จ่ายงบกลางปี 2565 นั้น มีค่าใช้จ่ายรวม โดยได้มีการจ าแนกตามเหตุผลและ 
ความจ าเป็นใน 6 รายการ และได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน แต่ยังไม่สามารถก าหนด
จ านวนเป้าหมาย จึงท าให้ไม่สามารถประมาณการได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงใน 6 รายการ บัดนี้การใช้
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายกลางได้สิ้นสุดลงแล้ว และในพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 
36 บัญญัติว่า งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณท่ีก าหนดไว้ในแผนงานหรือรายการใดตามกฎหมาย
ว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 35 (2) จะโอนหรือน าไปใช้ในแผนงาน 
หรือรายการอ่ืนมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการ แต่ผู้อ านวยการจะอนุมัติมิได้ในกรณีที่เป็นผลให้
เพ่ิมรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ หรือเป็นแผนงานหรือโครงการใหม่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรี รายจ่ายรายการต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายงบกลางให้ผู้อ านวยการมีอ านาจ
จัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณเบิกจ่ายโดยตรงหรือเบิกจ่ายในรายการต่าง ๆ ของหน่วยรับงบประมาณนั้น ๆ 
ได้ตามความจ าเป็น ในกรณีที่มีความจ าเป็นผู้อ านวยการโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีจะโอนงบุประมาณรายจาย 
งบกลางรายการใดรายการหนึ่งไปเพ่ิมรายการอ่ืน ๆ ในงบกลางด้วยกันก็ได้ จึงขอสอบถามว่า รัฐบาล 
ได้ใช้อ านาจในมาตรา 36 วรรคหนึ่ง ที่ ได้ให้อ านาจไว้ในกรณี เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  
 
 



- 3 - 

 

ในวรรคสองและสาม ในกรณีตามความจ าเป็นดังกล่าวนั้น รัฐบาลได้ด าเนินการโอนงบประมาณให้กับหน่วยรับ
งบประมาณใด ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 และ 2565 ขอทราบรายละเอียดในแต่ละหน่วยรับ
งบประมาณ ได้รับการจัดสรรไปเมื่อใด มติคณะรัฐมนตรีมีเมื่อใด และก าหนดเป็นไปตามวัตถุประสงค์
กลุ่ ม เป้ าหมายใด  รวมทั้ งในการโอนงบกลางดั งกล่ าว รัฐบาลมี เหตุผลและความจ าเป็ นอย่ างไร  
เพราะค่าใช้จ่ายบางรายการและเงินที่จ่ายไปในหน่วยรับงบประมาณนั้น สามารถก าหนดผลสัมฤทธิ์และ 
ตัวชี้วัดได้ รวมทั้งขณะนี้รัฐบาลได้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณทั้งสองปีเสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว
หรือไม่ หากยังมีเงินงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวตกค้างอยู่ เพราะเหตุใด  
    นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตอบกระทู้ถามว่า 
ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 36 วรรคหนึ่ง ที่ระบุไว้ว่า งบประมาณรายจ่าย 
ของหน่วยรับงบประมาณที่ก าหนดไว้ในแผนงานหรือรายการใดตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  
หรือพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา 35 (2) จะโอนหรือน าไปใช้ในแผนงานอ่ืนหรือรายการอื่นมิได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติจากผู้อ านวยการ แต่ผู้อ านวยการจะอนุมัติมิได้ ในกรณีที่เป็นผลให้เพ่ิมรายจ่ายประเภทเงินราชการลับ 
หรือเป็นแผนงานหรือโครงการใหม่ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มีการโอนงบประมาณรายจ่ายไปเป็นแผนงานหรือรายการอ่ืนตามนัยมาตรา 
36  ของพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีเพียงการโอนงบประมาณรายจ่ายตามมาตรา 35 
(2) ในกรณีที่มีพระราชกฤษฎีกาการโอนหรือรวมส่วนราชการเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะมีผลเป็นการจัดตั้ง  
ส่วนราชการขึ้นใหม่หรือไม่ก็ตาม ส่วนการโอนงบประมาณรายจ่ายกรณีที่มีเป็นผลให้เพ่ิมรายจ่ายประเภท 
เงินราชการลับ ตามนัยมาตรา 36 วรรคหนึ่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ได้มีการเปลี่ยนแปลงงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณด้านความมั่นคง ซึ่งเปลี่ยนงบประมาณที่ได้รับ  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นงบราชการลับในภารกิจที่ส าคัญ 2 ด้าน คือ ด้านการข่าวและ 
ด้านการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งมีความจ าเป็นต้องด าเนินการในลักษณะการปกปิดและเป็นแผนงาน  
ของหน่วยงานนั้น รวมทั้งยังเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้งบประมาณเงินราชการลับ 
พ.ศ. 2547 ส่วนการโอนงบกลางตามที่สมาชิกฯ ได้ตั้งค าถามนั้น ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 มาตรา 15 ระบุว่างบประมาณรายจ่ายงบกลาง ได้แก่ งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจัดสรรให้แก่
หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย โดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ และให้มี
รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นด้วย ประกอบกับพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 22 งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ให้ตั้งได้เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่อาจ
จัดสรรหรือไม่สมควรจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้โดยตรง ดังนั้น  
การก าหนดงบกลางจึงแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ 1) กรณีค่าใช้จ่ายที่มีการก าหนดวัตถุประสงค์เอาไว้แล้ว  
และสามารถก าหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน แต่ยังไม่สามารถก าหนดจ านวนเป้าหมายได้ท าให้ไม่สามารถ
ประมาณการค่าใช้จ่ายของหน่วยรับงบประมาณได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง เช่น ค่ารักษาพยายามของแต่ละ
หน่วยงาน  2) กรณีค่าใช้จ่ายที่ทราบวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน แต่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าเกี่ยวกับ
ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ และไม่สามารถก าหนดเป้าหมายของหน่วยรับงบประมาณ
ได้ชัดเจน เช่น ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จึงท าได้เพียง 
การประมาณการจากแผนการเบิกจ่ายและคาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งอาจไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ส าหรับ  
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การโอนงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 36 วรรค 3 
ซึ่งมีการโอบงบกลางในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 รายการ คือ 1) เงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ วงเงิน  
9,564 ล้านบาท 2) เงินส ารอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ วงเงิน 292 ล้านบาท 3) รายการ
ค่ า ใช้ จ่ ายการรักษาพยาบาลข้ าราชการ ลู กจ้ าง และพนั กงานของรัฐ  วงเงิน  11,000 ล้ านบาท  
ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี 3 รายการ คือ 1) ตัวเลขดัชนีที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของค่างาน (ค่า k หรือ 
ESCALATION FACTOR) วงเงิน 322 ล้านบาท 2) เงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ วงเงิน 5,296 ล้านบาท  
3) รายการค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ วงเงิน 9,050 ล้านบาท ทั้งนี้ 
ค าขอแต่ปีมีจ านวนมาก ซึ่งวงเงินที่โอนจ่ายไปนั้นเป็นไปตามกรอบวงเงิน ท าให้ตัวเลขของกรมบัญชีกลาง  
กับส านักงบประมาณไม่ตรงกันในส่วนของตัวเลขที่เป็นเศษเท่านั้น เนื่องจากตัวเลขของส านักงบประมาณ
เป็นไปตามกรอบวงเงิน แต่ตัวเลขของกรมบัญชีกลางเป็นการเบิกจ่ายตามจริง และจะส่งเอกสารชี้แจง
รายละเอียดเพิ่มเติมให้กับสมาชิกฯ ต่อไป 
 

    1.2.5 กระทู้ถาม เรื่อง การเช่ารถเทสล่า โมเดล เอส ของกองบังคับการ
ปราบปราม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดย นายรังสิมันต์  โรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามนายกรัฐมนตรี 
    เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ 
จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามเป็นวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566  
 

     1.2.6 กระทู้ ถาม เรื่อง การแก้ ไขปัญหา บุหรี่ ไฟฟ้ า ให้ถูกกฎหมาย โดย  
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  
ถามนายกรัฐมนตรี 
    เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดภารกิจส าคัญ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้ 
จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามเป็นวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566  
 

    1.2.7 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความคืบหน้า 
ในการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว โดย นายณัฐวุฒิ   
บั วประทุ ม  สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรแบบบัญ ชี รายชื่ อ  พรรคก้ าวไกล เป็ นผู้ ตั้ งกระทู้ ถาม  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
    ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงในครอบครัว (Domestic Violence) ถือเป็นปัญหา 
ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว 
ตั้งแต่ปี 2559 - 2563 ที่มีการรายงานสถานการณ์อย่างน้อย 1,400 รายต่อปี ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ถูกกระท า 
เป็น เด็กและผู้หญิ ง และยิ่ งในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ขึ้น  
ก็มีรายงานว่ามีความรุนแรงในครอบครัวในประเทศไทยสูงขึ้นร้อยละ 66 ซึ่งตรงกับข้อมูลขององค์การ
สหประชาชาติที่ระบุว่าประเทศไทยติด 1 ใน 10 ของประเทศที่มีความรุนแรงในครอบครัวสูงติดอันดับโลก  
โดยแม้ภาครัฐจะได้ออกพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 แต่เมื่อ 
ถึงวันบังคับใช้ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ในฐานะนายกรัฐมนตรี กลับออกพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562 ยิ่งท าให้สถานการณ์ความรุนแรง 
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ในครอบครัวในประเทศไทยกลับทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศชาติในระยะยาว จึงขอ
สอบถามถึงนโยบายในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในระยะสั้นและระยะยาวของกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งความคืบหน้าในการพิจารณาแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับ 
การส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว  
    นายจุติ  ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
ของมนุษย์ ตอบกระทู้ถามว่า ไม่มีผู้ใดต้องการให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว สิ่งที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพราะ 
การขาดสติจึงมีการกระท าเกิดขึ้นซึ่งอาจเป็นความคุ้นเคย เคยชิน ในครอบครัว อย่างไรก็ตาม กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้มีนโยบายและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 
โดยตระหนักถึงตัวเลขของผู้ที่ก่อความรุนแรงในครอบครัวที่มีจ านวนเพ่ิมขึ้น สาเหตุหนึ่งในช่วงโควิด-19  
ทุกคนถูกกักตัวอยู่ที่บ้าน มีความอึดอัด และมีสาเหตุของความเครียดหลายสาเหตุ ซึ่งกระทรวงฯ ได้เพ่ิม
พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่ยังขาดแคลน มีการอบรม แม้ว่าในช่วงโควิด-19 จะมีข้อจ ากัดอย่างมากในการอบรม
ออนไซต์แต่ก็ได้เพ่ิมพนักงานและเจ้าหน้าที่ในมิตินี้ถึง 1,194 คน อีกทั้งยังแต่งตั้งหัวหน้าในระดับจังหวัด 
เป็นเจ้าหน้าที่เพ่ิมขึ้นอีก 56 คน และยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายป้องกันและแก้ไขความรุนแรง 
มาร่วมเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่อีก 175 คน มีการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพซึ่งจ าเป็นอย่าง
ยิ่งในการเข้าไปแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว และมีบันทึกข้อตกลงในการด าเนินการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวกับอีก 27 หน่วยงาน 11 องค์กรภาคประชาชน โดยมี
พันธมิตรซึ่งเป็นสมาคมหรือองค์กรที่มีความเข้มแข็งและมีความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง 
ในครอบครัว รวมทั้งได้ปฏิบัติจริงตามโมเดลในการแก้ไขปัญหาตั้งแต่การแจ้งเหตุ ระงับเหตุ การคุ้มครอง
เยียวยา การด าเนินคดี โดยได้เชิญต ารวจ อัยการจังหวัด เข้ามาร่วมด าเนินการ ทั้งยังมีศูนย์พัฒนาครอบครัว 
ทั่วประเทศหลายร้อยศูนย์น ามาปรับเป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจ าต าบล โดยในศูนย์พัฒนาครอบครัวประจ า
ต าบลนั้นมี 878 แห่ง และได้ร่วมกับทุกศูนย์ให้ท างานในเรื่องของครอบครัวในทุกมิติ  ปัจจุบันมีประมาณ  
4,000 ศูนย์ ซึ่งเป็นศูนย์ครอบครัว ศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจ าต าบล โดยศูนย์เหล่านี้มีอาสาสมัครสาธารณสุข
อาสาสมัครพัฒนาสังคม องค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ครู ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ ชมรมผู้สูงอายุ
รวมถึงสตรี แม่บ้าน นอกจากนี้ ยังจัดการอบรมให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาต่าง ๆ และเนื่องจาก
ปัญหาด้านเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของโลกมีมากท าให้ทุกคนมีความเครียด จึงได้จัดท า
ข้อตกลงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความม่ันคงของมนุษย์ ในการให้ค าแนะน ากับผู้ปกครองหรือพ่อแม่ในการรับฟังเด็กและช่วยเหลือเด็ก  
ในส่วนของการท างานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการนั้น ตั้งแต่ปี 2565 ได้มีการอบรมครูแนะแนวโดยเปลี่ยนจาก
ครูเป็นโค้ชเพ่ิมทักษะในการดูแลทักษะชีวิต ลดเงื่อนไขความรุนแรงในครอบครัว นอกจากนี้ อีกสาเหตุหนึ่ง 
ของความเครียดคือเรื่องของปัญหาหนี้ สินซึ่งรัฐบาลได้เข้าไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ โดยได้ประนอมหนี้  
ปลดค้ าประกันหนี้ ประการแรกคือหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 2 ล้านบัญชี ที่ได้ปลดให้ไม่มีผู้ค้ า
ประกันอีกต่อไป และยังประนอมหนี้ครัวเรือน 94,328 ราย มูลค่าประมาณ 23,519 ล้านบาท ในช่วงปี 2565 
และยังลดเงินต้น ลดดอกเบี้ย มีการไกล่เกลี่ย และครอบครัวใดที่มีปัญหาในการด ารงชีพและมีปัญหาเรื่องหนี้ 
ทั้งนอกระบบและในระบบ ให้มาแจ้ง 50,000 ราย เพ่ือยื่นเจรจา และยังได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่คือ บ้าน วัด 
และโรงเรียน ให้มาร่วมท างานกับเราด้วย มีการปรับวิธีการดูแลคุ้มครองเด็ก มีเครือข่ายต่อต้านการบูลลี่ 
ในโรงเรียนและที่บ้าน ส าหรับความเครียดที่มาจากยาเสพติด สุรา และพนันออนไลน์ โดยรัฐบาลได้ด าเนินการ
ปราบปรามในเรื่องของพนันออนไลน์ด้วย ส่วนสถิติการจับกุมในเรื่องของยาเสพติดเมื่อปี  2562 มีจ านวน 
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373,518 คดี ในปี 2565 มี 258,629 คดี  และได้ด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องการให้ปัญหานี้เป็น 
ส่วนหนึ่งของสาเหตุในการท าให้เกิดความรุนแรงในครอบครัว ส าหรับในเรื่องของอาชีพนั้นรัฐบาลได้ดูแล
เยาวชนและครอบครัวให้สามารถมีอาชีพใหม่ ๆ หรืออาชีพเสริมได้ โดยกระทรวงแรงงานได้อบรมอาชีพเสริม 
ในปี 2565 จ านวน 59,000 คน กระทรวงพาณิชย์ได้อบรมเรื่อง E-commerce ให้ผู้ที่ต้องการประกอบการ
ด้าน E-commerce ให้สามารถขายของทางออนไลน์ได้ ทั้งกลุ่ม OTOP กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน และ
กลุ่มผู้สูงอายุที่มีฝีมือประดิษฐ์ โดยอบรมให้ความรู้ไปแล้ว 50,000 ราย รวมทั้งผู้ที่ประกอบอาชีพเสริม เช่น  
ช่างตัดผม ช่างท าผม และเชฟ อีกหลายพันราย ซ่ึงทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราพยายามให้ความช่วยเหลือและลด
ต้นเหตุปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ทั้งนี้ กระทรวงฯ ได้ด าเนินการทุกอย่างโดยยึดผลประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก สิ่งใดที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน หากสามารถท าได้ มีแนวทาง และไม่ผิดกฎหมาย 
ก็จะด าเนินการ ในวันที่ได้ขอชะลอการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัว เนื่องจากกฎหมายให้อ านาจกับกระทรวงฯ และพัฒนาสังคมจังหวัดมากแต่ความเชี่ยวชาญ 
ด้านกฎหมายของนักสังคมสงเคราะห์ไม่สามารถเทียบได้กับอัยการที่มีความเชี่ยวชาญ 15 - 20 ปี หากให้
นักพัฒนาสังคม นักสังคมสงเคราะห์ไปวินิจฉัย ป้องกัน เยียวยากับผู้ประสบความเสียหาย ผลที่จะเกิดขึ้น 
จะไม่เป็นผลดีต่อเหยื่อหรือผู้ถูกกระท าอย่างแน่นอน นอกจากนี้ จ านวนเจ้าหน้าที่สอบสวนที่ต้องการให้เป็น
สตรีเพ่ือเห็นใจสตรีและเข้าใจสตรีผู้ถูกกระท านั้นมีจ านวนไม่เพียงพอท าให้ ไม่สามารถน ากฎหมายนี้ 
ไปเป็นเครื่องมือในการแก้ไข ป้องกัน คุ้มครองสตรีได้ และสิ่งที่พยายามท าระหว่างที่กฎหมายยังไม่ออก 
คือมาตรการการท างานร่วมกับองค์กรภาคประชาชน ต ารวจ อัยการ และเพ่ิมจ านวนเจ้าหน้าที่เพ่ือดูแล 
ให้ความปลอดภัยกับสตรีและครอบครัวทุกคนให้ดีที่สุด ทั้งยังให้ประธานคณะท างานประเมินผลสัมฤทธิ์ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครัว ได้ทบทวนผลสัมฤทธิ์และมีการประชุมเพ่ือ
เสนอแนะและรับฟังความคิดเห็น 4 ครั้ง โดยในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จะมีการรับความความคิดเห็นจาก
องค์กรภาคประชาชนและจะส่งไปยังคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา เมื่อกระบวนการนี้เสร็จสิ้นคาดว่าภายใน
ปี 2566 จะสามารถน าเสนอเรื่องเข้าสู่รัฐสภาได้ ทั้งนี้ ยืนยันว่าสิ่งที่ได้ด าเนินการท ั้งหมดนั้นเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนและผู้ที่ควรได้รับความคุ้มครองคือครอบครัวทั้งหมด  

 

1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ 
  1.3.1 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การก่อสร้างฝายชะลอน้ ากั้นแม่น้ าสงคราม 

เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง โดย นางอนุรักษ์  บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย 
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ มอบหมายให้ นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
ตอบกระทู้ถาม 
   1.3.2 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาที่ดิน โดยการออกเอกสารสิทธิ
การครอบครองท าประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินในต าบลแม่ลาน อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน โดย นายรังสรรค์ 
มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดล าพูน พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข 1.3.1 – 1.3.2 เลื่อนมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 
2565) ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วย  
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบกระทู้ถาม 
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    1.3.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การบริหารจัดการถ่ายโอนภารกิจการดูแลถนน
แขวงทางหลวงนครปฐม โดย นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี  
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (เลื่อนมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 
2565) ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม ตอบกระทู้ถาม 
    1.3.4 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การก่อสร้างมอเตอร์เวย์จากอ าเภอบางใหญ่ 
จังหวัดนนทบุรี ไปยังจังหวัดกาญจนบุรี นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี 
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (เลื่อนมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565)
ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม ตอบกระทู้ถาม 
    1.3.5 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การเพ่ิมประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง 
ทางหลวงหมายเลข 4094 จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย นายสัณหพจน์  สุขศรีเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
(เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  25 ปีที่  4 ครั้งที่  16 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพฤหัสบดีที่  22 ธันวาคม 2565) ทั้งนี้  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้ นายอธิรัฐ   
รัตนเศรษฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตอบกระทู้ถาม 
    1.3.6 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ปัญหาท่อระบายน้ าอุดตันส่งกลิ่นเหม็นเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย โดย นายนิยม  เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 
ครั้งที่  21 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่  12 มกราคม 2566) ทั้ งนี้  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้  นายทรงศักดิ์   ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
ตอบกระทู้ถาม  
    1.3.7 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอให้อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ส าหรับ
นักเรียนในโรงเรียนเอกชนในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาให้ได้รับสิทธิ์ขั้นพ้ืนฐานเท่าเทียม
กันกับนักเรียนในโรงเรียนของรัฐและท้องถิ่น โดย ศาสตราจารย์โกวิทย์  พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เลื่อนมา
จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 23 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ  
วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2566) ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ คุณหญิงกัลยา  
โสภณพนิช รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบกระทู้ถาม 
  ส าหรับกระทู้ ถามแยกเฉพาะนี้  ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ ถาม แยกเฉพาะ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 268 
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   ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระการประชุมถัดไป ประธานฯ ขอหารือต่อ  
ที่ประชุมเพ่ือขอแจ้งเรื่องที่ไม่ปรากฎในระเบียบวาระการประชุม และขอน าระเบียบวาระที่ 3 รับรองรายงาน  
การประชุม ระเบียบวาระที่ 7.2 และ 7.10 รวมทั้งเรื่องอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ ได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุม 
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 
   (2) เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
        2.1 การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
             ด้วยได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยื่นหนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรออกจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ดังนั้น  
             1. นายการุณ  โหสกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคเพ่ือไทย 
        2. นายอภิชา  เลิศพชรกมล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา  
พรรคภูมิใจไทย 
    3. นางศรีสมร  รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคประชาธิปัตย์ 
    4. น าย อิสระ  เสรีวัฒ นวุฒิ  สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรแบบบัญ ชี รายชื่ อ  
พรรคประชาธิปัตย์ 
    5. นายชวลิต  วิชยสุทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนม พรรคเพ่ือไทย 
    โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 20 และ 23 มกราคม 2566 ตามล าดั บ จึงเป็นผลให้
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้ง 5 ท่านสิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 (3) และ (8) ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560   
    6. นายนิยม   วิวรรธนดิฐกุล  สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรแบบบัญชี รายชื่ อ  
พรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้มีหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจใหม่ ต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง 
ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2566 จึงเป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามมาตรา 101 
(8) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 27 
        ทีป่ระชุมรับทราบ 
        2.2 ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของ 
พรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง  
             ตามที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ นายนิยม  วิวรรธนดิฐกุล  
นายธนกร  วังบุญคงชนะ นางศรีสมร  รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ และนายอิสระ  เสรีวัฒนวุฒิ สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 
(3) และ (8) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 นั้น ประธานสภาผู้แทนราษฎรจึงได้มีประกาศ 
สภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในล าดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิก 
สภาผู้แทนราษฎรแทนต าแหน่งที่ว่าง ตามาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
ดังนี้  
    1. นายพิชัย  ขจรเรืองโรจน์ รายชื่อผู้ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ล าดับที่ 9 พรรคเศรษฐกิจใหม่ 
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     2 . น าย โกมิ น ท ร์   ที ฆ ธน าน น ท์  รายชื่ อ ผู้ ได้ รั บ เลื่ อ นขึ้ น ม า เป็ น สม าชิ ก 
สภาผู้แทนราษฎรล าดับที่ 31 พรรคพลังประชารัฐ 
     3. นายช านิ  ศักดิเศรษฐ์ รายชื่อผู้ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ล าดับที่ 32 พรรคประชาธิปัตย์ 
     4. นายสุรบถ  หลีกภัย รายชื่อผู้ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ล าดับที่ 33 พรรคประชาธิปัตย์ 
    ต่อมา นางสาวเบญญา  นันทขว้าง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ  
พรรครวมพลัง ได้มีหนังสือขอลาออกจากการเป้นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 
2566 จึงเป็นผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
   ที่ประชุมรับทราบ 
   2.3 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ตามมาตรา 115  
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  
   เนื่องจากมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พ.ศ. 2560 มาตรา 115 ก าหนดให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิญาณตนในที่ ประชุมแห่งสภาที่ตน 
เป็นสมาชิกก่อนเข้ารับหน้าที่ ดังนี้ 1. นายพิชัย  ขจรเรืองโรจน์ 2. นายโกมินทร์  ทีฆธนานนท์ 3. นายช านิ 
ศักดิเศรษฐ์ และ 4. นายสุรบถ  หลีกภัย  ดังนั้น จ านวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่าท่ีมีอยู่และปฏิบัติหน้าที่ได้ 
จ านวน 429 องค์ประชุมต้องไม่น้อยกว่า 215 คน 
 

   (3) รับรองรายงานการประชุม 
        รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 3 (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่สอง) 
        ครั้งที่ 30 วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
       ครั้งที่ 31 วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 
       ครั้งที่ 32 เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 17 ถึงวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 
       ครั้งที่ 33 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
   ที่ประชุมให้การรับรอง 
 

   (7) เรื่องอ่ืน ๆ  
    7.2 ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะ
ชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ แทนต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เพราะ
ลาออก  
   ตามที่  นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา  
แนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ 
ได้มีหนังสือแจ้งว่าขอให้ตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง เนื่องจากในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 
ปีที่ 4 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 ที่ประชุมได้พิจารณา
รายงานของคณะกรรมาธิการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องตั้งกรรมาธิการดังกล่าวแทน ประธานฯ 
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จึงขอความยินยอมของที่ประชุมเพ่ือถอนเรื่องดังกล่าวออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับ 
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 61 ซึ่งที่ประชุมยินยอมให้ถอน 
 

   7.10 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  แทน
ต าแหน่งที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง เพราะสมาชิกภาพสิ้นสุดลง  
   ด้วยนางพรเพ็ญ  บุญศิริวัฒนกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม คนที่หนึ่ง ได้มีหนังสือแจ้งว่าขอให้ตั้งกรรมาธิการแทนต าแหน่งที่ว่าง เนื่องจากสมาชิกาภพของ  
นายสุชาติ  อุสาหะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรี พรรคพลังประชารัฐ สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงเป็นผลให้ต าแหน่งกรรมาธิการว่างลง โดยเสนอ  
นางบุญยิ่ง  นิติกาญจนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ เป็นกรรมาธิการแทน 
 

   จากนั้น ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุม   
คือ คณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่ องร้องเรียนจริยธรรม  
เรื่องร้องเรียนที่ 30 ออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  
   ด้วยคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร ได้มีหนังสือขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่อง
ร้องเรียนจริยธรรม เรื่องร้องเรียนที่  30 เนื่องจากอยู่ ในระหว่างการพิจารณาเพ่ือแสวงหาข้ อเท็จจริง 
และพยานหลักฐาน ดังนั้น จึงได้มีมติขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไปอีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่  
1 กุมภาพันธ์ 2566 ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ  
พ.ศ. 2563 ข้อ 27 เพ่ือประโยชน์ในการท างานของคณะกรรมาธิการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร 
 

   ต่อมา ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี้ 
   2.1 รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 
        (1) รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศาลปกครองและส านักงานศาลปกครอง  
            ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 15 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่  
3 มกราคม 2566 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศาลปกครอง 
และส านักงานศาลปกครอง แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
         (2) รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 มาตรา 51 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
            ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่  
9 มกราคม 2566 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 51 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามท่ีส านักงบประมาณเสนอแล้ว 
         (3) รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 15 (เดือนมกราคม – มีนาคม 2565)  
            ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่  
7 พฤศจิกายน 2565 ที่ประชุมได้พิจารณาและรับทราบรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการตามแผน  
การปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 15 (เดือนมกราคม - มีนาคม 
2565) แล้ว 
   ที่ประชุมรับทราบ 
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   2.2 รับทราบการด าเนินการเกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร  (รายงาน 
ผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562  
ข้อ 127 วรรคสอง ประกอบข้อ 105 วรรคสี่) 
   ตามที่ได้ส่งข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของสภาผู้แทนราษฎร ไปเพ่ือด าเนินการ นั้น  คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2566 โดยรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ และให้ส านักงานอัยการสูงสุดรับไป
พิจารณาว่าสมควรจะด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ในเรื่องใดได้หรือไม่ ประการใด  
แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป  
   ที่ประชุมรับทราบ 
 

   2.3 รับทราบรายงานผลการด าเนินการตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหา 
การบังคับใช้และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
สภาผู้แทนราษฎร (รายงานผลการด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุม  
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 105 วรรคสี่)  
   ตามหนังสือที่อ้างถึง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รายงานผลการด าเนินการ  
ตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปัญหาการบังคับใช้และแนวทางแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาท้ องถิ่ นหรือผู้ บ ริห ารท้ องถิ่น  พ .ศ. 2562 ของคณ ะกรรมาธิการการพัฒ นาการเมือง  
การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร นั้น  ส านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตัง้ ดังนี้ 
    1. ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ งได้แจ้งเวียนรายงานของคณะกรรมาธิการฯ  
ให้ส่วนงานภายในของส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งรับทราบแล้ว 
   2. ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่จะต้องด าเนินการแก้ไข
กฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ให้ส่วนงานภายในของส านักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ท าการศึกษาและเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการเสนอแก้ไขกฎหมายต่อไป 
    3. ความเห็นของคณะกรรมาธิการฯ ในส่วนข้อเสนอแนะประเด็นเกี่ยวกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้ให้ส่วนงานภายในของส านักงาน 
คณะกรรมการการเลือกตั้ง พิจารณาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมาย
และเพ่ือมีให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานในครั้งต่อไป 
   ที่ประชุมรับทราบ 
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   2.4 รับทราบรายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจ าปี 2564   (ค้างมาจากการประชุม 
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 
2566) 
   ทั้งนี้ ได้มีสมาชิกฯ ขอให้ตรวจสอบองค์ประชุม แต่เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ ประธานฯ จึง
สั่งปิดประชุมในเวลา 13.15 นาฬิกา 
 
 
ปิดประชุมเวลา 13.15 นาฬิกา 
 
 
           ****************************** 
 
 
       จัดท ำโดย กลุ่มงำนสื่อมวลชน ส ำนักประชำสัมพันธ์ 
              ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำผู้แทนรำษฎร 
 
 
 
 
    


