๑

สรุปผลงานของสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕
และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ปีที่ ๓ สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง
(วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔)

สานักการประชุม
สานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

๒

สารบัญ
หน้า
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
1. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
๒. ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขและส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎร
๓. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร
๔. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว รอบรรจุระเบียบวาระ
๕. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
๖. ร่างพระราชบัญญัติที่บรรจุระเบียบวาระเพื่อรอการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง
๗. ร่างพระราชบัญญัติที่รอการบรรจุระเบียบวาระการประชุม
๘. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้คารับรอง
๙. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คารับรอง
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่ผู้เสนอขอถอน
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดาเนินการของเจ้าหน้าที่

๑
1
๓
๔
5
6
11
1๓
14
16
1๖
17

การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
1. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม
2. ร่างพระราชบัญญัติ
2.1 อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
2.2 รอการพิจารณาของสภาในวาระที่หนึ่ง
2.3 อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี
เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
2.๔ ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่าไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
2.๕ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คารับรอง
2.๖ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
2.๗ อยู่ระหว่างผู้ริเริ่มปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามรูปแบบร่างกฎหมาย
2.๘ ผู้ริเริ่มขอถอนร่างพระราชบัญญัติ
2.๙ ประธานรัฐสภาสั่งจาหน่ายเรื่อง

18
18
19
19
๑๙

การพิจารณาพระราชกาหนด
1. พระราชกาหนดที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

๓๓
33

การพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
๑. ร่างข้อบังคับที่บรรจุระเบียบวาระเพื่อรอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง

3๕
3๕

การพิจารณาญัตติ
1. ญัตติที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้ว
1.1 ญัตติที่สภามีมติส่งรัฐบาลดาเนินการ

3๖
3๖
3๖

2๐
2๒
2๓
2๕
2๙
๓๐
๓๑

๑

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
1.2 ญัตติที่สภามีมติตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา
ซึ่งคณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อสภาแล้ว (บรรจุระเบียบวาระรอการพิจารณา
1.3 ญัตติที่สภามีมติตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา
ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (รอการบรรจุระเบียบวาระ)
1.๔ ญัตติที่สภามีมติตั้งหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
2. ญัตติที่ค้างการพิจารณาของสภา
๓. ญัตติที่บรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อรอการพิจารณา
๔. ญัตติที่รอการบรรจุระเบียบวาระการประชุม
๕. ญัตติที่ผู้เสนอขอถอน
๖. ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
การพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ
๑. รายงานที่บรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อรอการพิจารณา
๒. รายงานที่รอบรรจุระเบียบวาระการประชุม

3๗
4๖
4๘
7๑
7๒
8๘
8๘
8๘
๙๐
๙๐
๙๒

การพิจารณากระทู้ถาม
1. กระทู้ถามสดด้วยวาจา
2. กระทู้ถามทั่วไป
2.1 กระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบในที่ประชุมสภาประธานอนุญาตให้ถามได้
2.2 กระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
3. กระทู้ถามแยกเฉพาะ

9๓
9๓
9๗
9๗
11๓
1๔๑

เรื่องอื่น ๆ
1. เรื่องรับทราบรายงานตามที่กฎหมายบัญญัติ
1.1 รายงานที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารับทราบแล้ว
1.2 รายงานที่บรรจุระเบียบวาระรอการพิจารณา
1.๓ รายงานที่รอบรรจุระเบียบวาระการประชุม
2. รายงานผลการดาเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
๒.1 รายงานที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารับทราบแล้ว
๓. ตั้งกรรมาธิการแทนตาแหน่งที่ว่าง
5.1 ตั้งกรรมาธิการสามัญ
5.2 ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ
๔. ตั้งคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา

15๗
15๗
15๗
15๗
15๘
15๙
15๙
1๖๑
1๖๑
1๖๓
1๖๔

การขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม

1๖๕

๑

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ
1. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา
2. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
๓. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างรอลงมติรับหลักการในวาระที่หนึ่ง

1๗๓
1๗๓
17๕
17๕

การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....

17๗
17๗

การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา ตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญ
- หนังสือสัญญาที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว

17๙
17๙

ญัตติที่รัฐสภาพิจารณา
- ญัตติที่รัฐสภาพิจารณาแล้ว

1๘๐
1๘๐

๑

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
๑. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

จานวน ๔ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลรั ษ ฎากร โดยการเพิ่ ม มาตรา ๑๐ ตรี เพื่ อ ให้ อ ธิ บ ดี ก รมสรรพากรมี อ านาจ
แลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้มาโดยหน้าที่ราชการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจอีกฝ่ายหนึ่ง ในฐานะผู้แทนเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจที่
ได้รับมอบหมายตามความตกลงหรืออนุสัญญาเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรที่
รัฐบาลไทยทาไว้หรือจะได้ทากับรัฐบาลต่างประเทศ หรือในกรณีเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจตามความตกลงเพื่อการ
เว้นการเก็บภาษีซ้อน และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรที่รัฐบาลไทยทาไว้หรือจะได้ทากับสานักงานเศรษฐกิจและ
การค้าของต่างประเทศ หรือในกรณีที่รัฐบาลไทยได้เข้าผูกพันเป็นคู่สัญญาหรือภาคีตามความตกลงระหว่างประเทศใด
ซึ่ ง มี ข้ อ บั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ภาษี อ ากรเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการป้ อ งกั น การเลี่ ย งรั ษ ฎากร โดย การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกาหนด ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
บทบัญญัติและเงื่อนไขของความตกลงหรืออนุสัญญานั้น
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาและลงมติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ และมี ม ติ ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิส ามัญขึ้น มาพิจ ารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน โดยใช้ร่างของคณะรัฐ มนตรีเป็นหลักในการ
พิจ ารณา และกาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
๒. ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาวการณ์ ในปัจจุบัน
เพื่อให้หอการค้าสามารถดาเนินการต่าง ๆ ได้คล่องตัวยิ่งขึ้น สามารถทาสัญญาหรือความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้หอการค้า และส่งผลดีต่อการสร้างเสถียรภาพของ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาและลงมติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ และมี ม ติ ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน และกาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุม

๒
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓
และครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ ห อการค้า (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่
๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
๓. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นจานวนเงินไม่เกิน ๓,๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
สาหรับเป็นค่าใช้จ่ายของหน่วยรับงบประมาณ เป็นจานวน ๓,๐๗๔,๔๒๔,๗๗๓,๓๐๐ บาท เพื่อชดใช้เงินคงคลังเป็น
จานวน ๕๙๖,๖๖๖,๗๐๐ บาท และเพื่อชดใช้เงิน ทุนสารองจ่าย เป็นจานวน ๒๔,๙๗๘,๕๖๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้
หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณสาหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาและลงมติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ และมี ม ติ ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึก ษา จานวน ๗๒ คน กาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๓๐ วัน ในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๔ ถึงวันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วัน พุธที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๒
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้ง
ที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันเสาร์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๘ ตอนที่ ๖๒ ก วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
๔. ร่างพระราชบัญญัติศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้าเป็นศาลจังหวัด
พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ปั จ จุ บั น ประชากรในจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก จั ง หวั ด มหาสารคามและจั ง หวั ด เชี ย งรายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น และ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่ างต่อเนื่อง จึงมีคดีเข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมมีความซับซ้อน ทาให้คดีเข้าสู่การพิจารณาพิพากษามีความซับซ้อนมากขึ้นด้วย ดังนั้น เพื่อให้
การพิจารณาพิพากษาคดีเกิดประสิทธิภาพ ประชาชนผู้มีอรรถคดีและผู้ เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง กระบวนการ
ยุติธรรมได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น สมควรยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียง
ป่าเป้า เป็นศาลจังหวัด เพื่อให้มีอานาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงที่อยู่ในเขตอานาจ

๓
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แทนราษฎรได้ พิ จ ารณาและลงมติ รั บ หลั ก การแห่ งร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ศ าลแขวงนครไทย
ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้าเป็นศาลจังหวัด พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาฯ จ านวน ๒๕ คน กาหนดการแปรญั ต ติภ ายใน ๗ วัน ในคราวประชุม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุดที่ ๒๕
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาและลงมติ เ ห็ นชอบด้ ว ยกั บ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ศ าลแขวงนครไทย
ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้าเป็นศาลจังหวัด พ.ศ. .... ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร ในคราวประชุมวุ ฒิสภา ครั้งที่ ๑
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๘ ตอนที่ ๔๖ ก วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒. ร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขและส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎร

จานวน ๑ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ยกเลิ กคาสั่ งหั ว หน้ าคณะรั กษาความสงบแห่งชาติในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยการจราจร
ทางบก โดยแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การใช้ช่องทางเดินรถและน้าหนักของรถที่ไม่ต้องใช้ช่องทางเดินรถด้านซ้ายสุด
หรือใกล้เคียงกับช่องทางเดินรถประจาทาง แก้ไขเพิ่มเติมความผิดเกี่ยวกับการขับรถ โดยแยกความผิดการขับรถที่
อาจก่อให้เกิดความเดือดร้ อนแก่ผู้อื่น ไปรวมกับการขับรถในลักษณะกีดขวางการจราจร และกาหนดความผิ ด
การขับรถโดยไม่คานึงถึงความปลอดภัยไว้เป็นการเฉพาะ และเพิ่มอัตราโทษดังกล่า วให้สูงขึ้น กาหนดให้พนักงาน
สอบสวนมีอานาจขอให้แพทย์ที่เกี่ยวข้องตรวจพิสูจน์ผู้ขับขี่หรือบุคคลที่อาจเป็นผู้ขับขี่ในภาวะที่หมดสติหรือได้รับ
อันตรายแก่กายจนไม่อาจให้ความยินยอมในการตรวจสอบการมีสารเสพติดหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท
รวมทั้งการทดสอบความเมาสุ ราหรือของเมาอย่างอื่น ซึ่งค่าใช้จ่ายในการตรวจพิสูจน์ ให้สั่งจ่ายจากงบประมาณตาม
ระเบียบที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนด โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การรัด
ร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัย และบทกาหนดโทษสาหรับความผิดดังกล่าว แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการควบคุมการแข่งรถ
ในทาง และบทกาหนดโทษสาหรับความผิดดังกล่าว แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการควบคุมการใช้รถที่มีสภาพไม่ถูกต้อง
แก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษ กาหนดให้ศาลแจ้งคาสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ตามพระราชบัญญัตินี้
แก่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์หรือกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก แล้วแต่กรณี
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จานวน ๒๕ คน กาหนดการแปรญัตติภายใน
๑๕ วัน ในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

๔
- วุฒิ ส ภามีมติในวาระที่ ๓ ให้ แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

๓. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร

จานวน ๒ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
นายชินวรณ์ บุญเกียรติ กับคณะ
สาระ ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นการปรับปรุงพระราชบัญญั ติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๕๔ ของรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิเข้าชื่อกันเพื่อเสนอข้อบัญญัติได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กฎหมายบัญญัติ
โดยที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มีบทบัญญัติ บางประการไม่สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญ สมควรปรับปรุงให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและปรับปรุงบทบัญญัติอื่น ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ประชาชน
ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง ในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นสามารถเข้ าชื่ อ เสนอข้ อ บั ญญั ติ ท้ อ งถิ่ น ได้ ส ะดวกและมี ความ
เหมาะสมมากขึ้น โดยให้ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น คาร้องและการ
ตรวจสอบเอกสาร การพิจารณาร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น การยืนยันร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ต้องตกไป การเพิกถอน
สิทธิเลือกตั้งของผู้ปลอมลายมือชื่อ
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาฯ จานวน ๒๕ คน กาหนดการแปรญัตติภ ายใน
๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ส อง) วันพุธที่
๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น พ.ศ. .... และข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔
๒. ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ โดยที่ได้มีการยกเลิกการกาหนดให้พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ จึงสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ ประกอบกับเป็นพืชที่มี มูลค่าในทางเศรษฐกิจ กรณีจึงสมควรกาหนดมาตรการกากับดูแลการเพาะ
หรือปลูกพืชกระท่อม การขาย และการนาเข้าหรือการส่งออกใบกระท่อม เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนมากที่สุด และโดยที่การบริโภคใบกระท่อมมากเกินสมควรอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค สมควรกาหนด
มาตรการกากับดูแลการขาย การโฆษณาและการบริโภคใบกระท่อม เพื่อคุ้มครองสุขภาพของบุคคลซึ่งมีอายุต่ากว่า
สิบแปดปีและบุคคลกลุ่มเสี่ยงอื่นจากการบริโภคใบกระท่อม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แทนราษฎรได้ พิ จารณาและลงมติ รั บหลั กการแห่ งร่ างพระราชบั ญญั ติ พื ชกระท่ อม พ.ศ. ....
และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาฯ จานวน ๒๕ คน กาหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๕
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... และ
ข้อสังเกต ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่
๘ กันยายน ๒๕๖๔

๔. ร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
รอบรรจุระเบียบวาระ

จานวน ๒ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบั ญญัติลิ ขสิ ทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้ ส อดคล้ องกับ สนธิสั ญญาว่าด้ว ยลิ ขสิ ทธิ์ของ
องค์การทรั พย์ สิ น ทางปั ญญาโลก (WIPO Copyright Treaty) เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพในการคุ้ มครองงานอั น มี
ลิขสิทธิ์ให้ทัน ต่อการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี และปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองมาตรการทาง
เทคโนโลยีเพื่อให้เป็นไปตามสนธิสัญญา รวมทั้งปรับปรุงข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการเพื่อให้การบังคับใช้
กฎหมายมีประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือระหว่ างผู้ใช้บริการและเจ้าของลิขสิทธิ์ในการแก้ไขปัญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์บนอินเทอร์เน็ต
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาและลงมติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ และมี ม ติ ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิส ามัญขึ้น มาพิจ ารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน โดยใช้ร่างของคณะรัฐ มนตรีเป็น หลักในการ
พิจ ารณา และกาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
๒. ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคคลด้านการสัตวบาลให้มีมาตรฐาน
เดียวกันและเพื่อประโยชน์ต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยง สมควรให้มีการจัดตั้งสภาการสัตวบาลขึ้น เพื่อส่งเสริม
การประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ควบคุมและกาหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล และควบคุม
มิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเลี้ยงและดูแล
สัตว์เลี้ยงเพื่อการค้าและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาและลงมติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ และมี ม ติ ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิส ามัญขึ้น มาพิจ ารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน โดยใช้ร่างของคณะรัฐ มนตรีเป็นหลักในการ
พิจ ารณา และกาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

๖

๕. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

จานวน ๑๑ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและนาตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
นายวีระกร คาประกอบ กับคณะ
นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ กับคณะ
นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ กับคณะ
นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม กับคณะ
นายสุรทิน พิจารณ์ กับคณะ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๘,๔๓๗ คน
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม กาหนดให้คณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ใน
กรณีที่ไม่มีผู้แทนชาวไร่อ้อยหรือผู้แทนโรงงาน หรือมี ไม่ครบตามที่กฎหมายกาหนด แก้ไขบทบัญญัติเพื่อรองรับ
การปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการอ้อยและน้าตาลทรายในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่ อาจ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ แก้ไขเพิ่มเติมหน้าที่ของคณะกรรมการอ้อยและน้าตาลทราย แก้ไขเพิ่มเติมที่มาของกองทุนอ้อย
และน้าตาลทราย ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดสรรเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์เกษตรกร แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์
การนาเข้าน้าตาลทรายให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น แก้ไขเพิ่มเติมการกาหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิต
และจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นต้นให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น แก้ไขเพิ่มเติมหลัก เกณฑ์การหักส่วนต่างที่เกิดขึ้นในกรณี
ราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นสุดท้ายต่ากว่าราคาอ้อยขั้นต้นและ
ผลตอบแทนการผลิตและจาหน่ายน้าตาลทรายขั้นต้น
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาและลงมติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ และมี ม ติ ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิส ามัญขึ้น มาพิจ ารณาศึกษา จานวน ๕๙ คน โดยใช้ร่างของคณะรัฐ มนตรีเป็นหลักในการ
พิจ ารณา และกาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
๒. ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ เพิ่มบทนิยามคาว่า กระบวนการ
พิจารณาวัตถุอันตราย โดยให้อานาจคณะกรรมการวัตถุอันตรายในการออกประกาศหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การได้ ม าและการขึ้ น บั ญ ชี ผู้ เ ชี่ ย วชาญ การก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขในกระบวนการพิ จ ารณา
วัตถุอันตราย และการกาหนดให้ผู้เชี่ยวชาญต้องรับผิดทางอาญาแทนนิติบุคคล
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาและลงมติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ และมี ม ติ ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิส ามัญขึ้น มาพิจ ารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน โดยใช้ร่างของคณะรัฐ มนตรีเป็นหลักในการ
พิจ ารณา และกาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

๗
- คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ขอถอน
ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพื่อนาไปพิจารณาปรับปรุงใหม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ถอน
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยกาหนดให้การยื่นขอจดทะเบียนห้า งหุ้นส่วนหรือ
บริษัทสามารถยื่น ณ สานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทที่ส านักงานแห่ งใหญ่ตั้งอยู่หรือตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด กาหนดให้รัฐมนตรีมีอานาจกาหนด ลด หรือยกเว้นค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน การตรวจเอกสาร การขอ
สาเนาเอกสารพร้อมคารับรองและค่าธรรมเนียมอื่นที่เกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัท หรือกาหนดค่าธรรมเนียมให้
แตกต่างกันตามรูปแบบการทาธุรกรรมได้ กาหนดให้บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปจะเริ่มก่อการและตั้งเป็นบริษัทจากัดได้
กาหนดให้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการประชุมกรรมการได้ และแก้ไขเพิ่มเติมส่วนที่ ๙ การควบบริษัท
จากัดเข้ากัน และความในมาตรา ๑๒๓๘ มาตรา ๑๒๓๙ มาตรา ๑๒๔๐ มาตรา ๑๒๔๑ มาตรา ๑๒๔๒ และมาตรา
๑๒๔๓ โดยกาหนดให้บริษัทสามารถรวมกันได้ในสองลักษณะ คือ การควบบริษัทและการผนวกบริษัท
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาและลงมติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ และมี ม ติ ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน และกาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๔. ร่างพระราชบัญญัติกาหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทจากัด และ
มูลนิธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้การกาหนดความผิดและบทกาหนดโทษสอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิช ย์ โดยกาหนดให้ บ ริ ษัทจ ากัดใดจ่ายเงินปันผลโดยฝ่ าฝื นมาตรา ๑๒๐๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสาม
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือแจกเงินปันผลโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๒๐๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท กาหนดให้บริษัทใดไม่ส่งหนังสือแจ้งมติพิเศษให้รวมบริษัท
เข้ากันหรือไม่โฆษณาให้ทราบความประสงค์ที่จะรวมบริษัท หรือจัดการรวมบริษัทเข้ากันโดยฝ่าฝืน ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และกาหนดให้กรรมการใดของบริษัทจากัด ไม่ส่งมอบกิจการ ทรัพย์สิน บัญชี เอกสาร
และหลักฐานต่าง ๆ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาและลงมติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ และมี ม ติ ใ ห้
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... เป็นผู้พิจารณา และกาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๘
๕. ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ โดยที่ปัจจุบัน มีผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อด้วยการให้บริการระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ให้บุคคลทั่วไปเสนอข้อมูลเพื่อขอรับสินเชื่อ และพิจารณาให้สินเชื่อผ่านระบบหรือเครือข่ายของตน
เป็นทางเลือกเพิ่มเติมจากการยื่นขอรับสินเชื่อจากสถาบันการเงินโดยตรง จึงกาหนดให้บริษัทข้อมูลเครดิตสามารถ
รับผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อดังกล่าวเป็นสมาชิกของบริษัท ข้อมูลเครดิตได้ เพื่อให้สามรถ
นาส่งข้อมูลของผู้ใช้บริการขอรับสินเชื่อผ่านระบบหรือเครือข่ายการให้บริการของตนให้แก่ บริษัทข้อมูลเครดิต
โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม แก้ไขเพิ่มเติมวิธีการและข้อห้ามในการเปิดเผยข้อมูลแก่สมาชิกหรือผู้ใช้บริการ
กาหนดหน้าที่ของผู้ใช้บริการในการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด กาหนดสิทธิและหน้าที่ของสมาชิกประเภท
ผู้ประกอบธุรกิจเป็นตัวกลางในการจัดหาสินเชื่อไว้เป็นการเฉพาะ
ผลการดาเนินการ
สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาและลงมติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ และมี ม ติ ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิ สามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน กาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุม
สภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ งที่ ๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ห นึ่ง ) วัน พุธ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
และในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ ห นึ่ง) วัน พุธ ที่
๘ กันยายน ๒๕๖๔
๖. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ๑. สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... คือ มีการยกเลิกอัตรา
ค่าธรรมเนี ย มท้ายพระราชบั ญญัติควบคุมยุ ทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยให้ ใช้อัตราค่าธรรมเนียมตามบัญชี ๑
ท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ทน (ร่ า งมาตรา ๑๐) และเพิ่ ม บั ญ ชี ๒ ท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ ป็ น บั ญ ชี ๒ อั ต รา
ค่าธรรมเนี ย มขั้ น สู ง โดยกาหนดไว้ ในท้ ายพระราชบั ญญั ติ ควบคุ ม ยุทธภัณ ฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ (ร่างมาตรา ๑๑)
และให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหมมี อ านาจแต่ ง ตั้ งพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ และออกกฎกระทรวงก าหนด
ค่าธรรมเนียมตามบัญชี ๑ ได้ใหม่โดยไม่เกินอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูงตามบัญชี ๒ โดยใช้อัตราค่าธรรมเนี ยม
ตามบัญชี ๑ เป็นฐานในการปรั บอัตราค่าธรรมเนียมให้สอดคล้ องกับภาวะเศรษฐกิจได้ในทุกห้าปี (ร่างมาตรา ๓)
กาหนดให้การขออนุญาตและการอนุญาตให้ผู้ใดสั่งเข้ามา นาเข้ามา ผลิต หรือมีซึ่งยุทธภัณฑ์ต้องได้รับใบอนุญาต
จากปลัดกระทรวงกลาโหม ทั้งนี้ การขออนุญาตและการอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่
กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งจะกาหนดให้ดาเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ (ร่างมาตรา ๔) กาหนดให้ผู้รับ
ใบอนุญาตทุกประเภทตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ต้องจัดทาบัญชีรับจ่าย
ยุทธภัณฑ์ตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยให้ผู้รับใบอนุญาตเก็บรักษาบัญชีไว้ พร้อมที่จะแสดงต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบได้ และให้ส่งสาเนาบัญชีรายงานให้ปลัดกระทรวงกลาโหมทราบทุกเดือน โดยจะส่งสาเนา
บัญชีนั้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ (ร่างมาตรา ๖) กาหนดให้ใบอนุญาตซึ่งออกตามพระราชบัญญัติควบคุม
ยุ ทธภัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้ ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต แต่มิให้ กาหนดเกินสามปีนับแต่วัน
ออกใบอนุ ญาต (ร่ างมาตรา ๗) กาหนดให้ รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
(ร่างมาตรา ๑๖)

๙
ผลการดาเนินการ
สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาและลงมติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม ยุ ท ธภั ณ ฑ์
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และมีมติตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จานวน ๒๕ คน กาหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน
ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๑๕ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง) วั น พุ ธ ที่
๒๗ มกราคม ๒๕๖๔
๗. ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ กับคณะ
สาระ สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. .... คือ กาหนดวิธีการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๖) กาหนด
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๕) กาหนดให้มี
ผู้กากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทให้สอดคล้องกับกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละประเภท (ร่างมาตรา ๔) กาหนดขั้นตอนการเข้า ชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
คือ เหตุในการเข้าชื่อเพื่อถอดถอน (ร่างมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง) จานวนผู้มีสิทธิเข้าชื่อเพื่อถอดถอน (ร่างมาตรา ๗)
เอกสารที่ต้องยื่นเพื่อขอถอดถอน จานวนรายชื่อผู้แทนของผู้เข้าชื่อที่มีอานาจดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการ
ถอดถอน และคารั บ รองของผู้ แทนของผู้ เ ข้าชื่ อว่า ผู้ มีสิ ทธิเ ข้าชื่ อ ทุ กคนเป็ นผู้ มีสิ ทธิเ ข้าชื่ อ ตามร่า งมาตรา ๕
(ร่างมาตรา ๙) การพิจารณาและการปิดประกาศหนังสือแสดงเจตนาและบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อ (ร่างมาตรา ๑๐)
การร้องคัดค้านและการขอถอนชื่อ (ร่างมาตรา ๑๑ และร่างมาตรา ๑๒ (๑)) ผลของการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ร่างมาตรา ๑๒ (๒)) การเข้าชื่อเพื่อขอให้มีการสอบสวนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภา
ท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น (ร่ า งมาตรา ๘ และร่ า งมาตรา ๑๓ ถึ ง ร่ า งมาตรา ๑๘) บทก าหนดโทษ
(ร่างมาตรา ๒๐ ร่างมาตรา ๒๑ และร่างมาตรา ๒๒)
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรประชุ ม ได้ พิ จ ารณาและลงมติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารเข้ า ชื่ อ
เพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... และเห็นชอบให้ส่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. .... เป็นผู้พิจารณา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๑๘ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง) วั น พุ ธ ที่ ๓ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๔ และวั น พุ ธ ที่
๑๐ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๔ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ก าหนดการแปรญั ต ติ ภ ายใน ๗ วั น โดยให้ ถื อ เอา
ร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา
๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจากมีบทบัญญัติบางประการ
ไม่สอดคล้ องกับสถานการณ์ปั จจุบั น รวมทั้งไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิ บัติ
ตามพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการทั่วไปและมาตรการพิเศษในการคุ้มครองพยาน
หน้าที่และอานาจของสานักงานคุ้มครองพยานและอานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
และค่าใช้จ่ายแก่พยาน

๑๐
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แทนราษฎรประชุ มได้ พิจารณาและลงมติรั บหลั กการแห่ งร่ างพระราชบั ญญั ติคุ้ มครองพยาน
ในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จานวน ๒๕ คน กาหนดการแปรญัตติภายใน
๗ วั น ในคราวประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ งที่ ๙ (สมั ยสามั ญประจ าปี ครั้ งที่ หนึ่ ง) วั นพุ ธ ที่
๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๙. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์อายุเด็ก
ในกรณีที่เด็กกระทาความผิดอาญา) (เป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสาคัญเกี่ยวกับเด็ก)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ กาหนดให้เด็กอายุยังไม่เกินสิบสองปีที่ได้กระทาความผิดอาญา ได้รับยกเว้นไม่ต้องรับโทษ และกาหนดให้
เด็กอายุกว่าสิบสองปีแต่ยังไม่เกินสิบห้าปีที่ได้กระทาความผิดอาญา ไม่ต้องรับโทษ โดยให้ศาลมีอานาจเลือกใช้วิธีการ
สาหรับเด็กมาใช้บังคับแทนการลงโทษ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กที่มีอายุยังไม่เกินสิบสองปี เนื่องจากเด็กในช่วงอายุ
ดังกล่าวมีความอ่อนด้อยในทางความนึกคิด ยังไม่รู้ผิดชอบชั่วดี อีกทั้งเป็นช่วงอายุที่ใกล้เคียงกับกลุ่มเสี่ยงที่จะกระทา
ความผิด จึงไม่สมควรให้เข้าสู่กระบวนการดาเนินคดี แต่สมควรให้เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเพื่อฟื้นฟู
ให้เป็นประชากรที่ดีมีคุณภาพสามารถกลับคืนสู่สังคมได้ และเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กได้เรียนรู้การกระทาความผิดจน
นาไปสู่การกระทาความผิดซ้า
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมเกณฑ์อายุเด็กในกรณีที่เด็กกระทาความผิ ดอาญา) และมีมติ
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จานวน ๓๙ คน กาหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กับคณะ
นายสุทัศน์ เงินหมื่น กับคณะ
นายสิระ เจนจาคะ กับคณะ
สาระ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย เหตุผล โดย
ที่การทรมาน การกระทาที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ายี ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และการกระทาให้บุคคลสูญ
หายซึ่งกระทาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง จึงต้องมีบทบัญญัติที่กาหนดฐาน
ความผิดเป็นการเฉพาะ ตลอดจนมีมาตรการป้องกันและปราบปราม มาตรการเยียวยาผู้เสียหาย และมาตรการอื่น
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามข้อบทในอนุสัญญาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นการยกระดับ
การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในประเทศไทยให้ เ ที ย บเท่ า สากล และสอดรั บ กั บ หลั ก การของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย

๑๑
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แทนราษฎรประชุ มได้ พิ จารณาและลงมติ รั บหลั ก การแห่ งร่ า งพระราชบั ญญั ติ ป้ องกั น และ
ปราบปรามการทรมานและกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จานวน ๒๕ คน
กาหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้ งที่ ห นึ่ ง) วั น พุ ธ ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๖๔ และครั้ งที่ ๒๑ (สมั ยสามั ญ ประจ าปี ครั้ งที่ ห นึ่ ง ) วั นพฤหั ส บดี ที่
๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ โดยให้ถือเอาร่างพระราชบัญญัติของคณะรัฐมนตรีเป็นหลักในการพิจารณา
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐
เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนพคุณ รัฐผไท กับคณะ
คณะรัฐมนตรี
นายประกอบ รัตนพันธ์ กับคณะ
นายสฤษดิ์ บุตรเนียร กับคณะ
รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ กับคณะ
นายเกษม ศุภรานนท์ กับคณะ
นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ กับคณะ
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
อันจะทาให้การบริหารงานบุคคลในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
ลงวันที่ ๓ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... ทั้ง ๗ ฉบับ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จานวน ๓๙ คน
กาหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน ในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ โดยให้ถือเอาร่างของนายเกษม ศุภรานนท์ กับคณะ เป็นหลัก
ในการพิจารณา

๖. ร่างพระราชบัญญัติที่บรรจุระเบียบวาระ
เพื่อรอการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง

จานวน ๓๓ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดการให้ค วามช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่ นคง
ทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ

๑๒
๔. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา
และฟื้ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คม ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติ ด เชื อไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙
พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ
๕. ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ
๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม พระราชกาหนดให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่
ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ กับคณะ
๗. ร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ
๘. ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร กับคณะ
๙. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสารองเลียงชีพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางบุญรื่น ศรีธเรศ กับคณะ
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กับคณะ
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายรังสิมันต์ โรม กับคณะ

๑๓
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ กับคณะ
๒๒. ร่ า งพระราชบัญญัติ ยกเลิกประกาศคณะรั กษาความสงบแห่งชาติแ ละค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายปิยบุตร แสงกนกกุล กับคณะ
๒๓. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ กับคณะ
๒๔. ร่างพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ กับคณะ
๒๕. ร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณะ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ
๒๖. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวพัชรินทร์ ซาศิริพงษ์ กับคณะ
๒๗. ร่างพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๒๘. ร่างพระราชบัญญัติจัดตังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๒๙. ร่ า งพระราชบัญ ญั ติ จั ด ตั งศาลทรั พ ย์สิน ทางปัญ ญาและการค้า ระหว่า งประเทศและวิธี พิจารณาคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๓๐. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๓๑. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจาหรือซาซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๓๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ
๓๓. ร่างพระราชบัญญัติการรือฟื้นคดีอาญาขึนพิจารณาใหม่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ กับคณะ

๗. ร่างพระราชบัญญัติที่รอการบรรจุระเบียบวาระการประชุม

จานวน ๑๓ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติกีฬามวย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายบุญลือ ประเสริฐโสภา กับคณะ

๑๔
๔. ร่างพระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ
๕. ร่างพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ
๖. ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ
๗. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางกันตวรรณ ตันเถียร กับคณะ
๘. ร่างพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ
๙. ร่างพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ
๑๐. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗๓ คดีการปิดกันการมีส่วนร่วมสาธารณะ)
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ
๑๑. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความอาญา (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. ....
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓๔ คดีการปิดกันการมีส่วนร่วมสาธารณะ)
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีจราจร พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิกร จานง กับคณะ
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐๐/๑)
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ
หมายเหตุ ชะลอการบรรจุระเบียบวาระการประชุมไว้ก่อน เนื่องจากอยู่ระหว่างการดาเนินการรับฟังความคิดเห็น
และวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติ ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๑๐ วรรคสี่ และลาดับที่ ๘ ดาเนินการรับฟังความ
คิดเห็นเสร็จแล้ว รอบรรจุระเบียบวารการประชุม

๘. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างนายกรัฐมนตรีพิจารณาให้คารับรอง
๑. ร่างพระราชบัญญัติปาล์มนามันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มนามัน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติพืชพลังงาน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์ข้าว พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ

จานวน ๒๑ ฉบับ

๑๕
๔. ร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์มันสาปะหลัง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๕. ร่างพระราชบัญญัติการแบ่งปันผลประโยชน์ยางพารา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๖. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๗. ร่างพระราชบัญญัติการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวรภพ วิริยโรจน์ กับคณะ
๘. ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิกร จานง กับคณะ
๙. ร่างพระราชบัญญัติสถาบันพืชยาเสพติดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติอาสาสมัครสาธารณสุขหมอประจาบ้านและหมอประจาหมู่บ้าน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๑๑. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ค่ า ตอบแทนผู้ เ สี ย หายและค่ า ทดแทน และค่ า ใช้ จ่ า ยแก่ ผู้ ต้ อ งหาและจ าเลย
ในคดีอาญา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ กับคณะ
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติพืชควบคุมเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ กับคณะ
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและบานาญพืนฐานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี กับคณะ
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุและบานาญพืนฐานแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสมศักดิ์ คุณเงิน กับคณะ
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม กับคณะ
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู พ.ศ. ....
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ กับคณะ
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางมุกดา พงษ์สมบัติ กับคณะ
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ กับคณะ
๑๙. ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ กับคณะ
๒๐. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดซาของผู้กระทาความผิดอุกฉกรรจ์ที่ใช้
ความรุนแรง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวพัชรินทร์ ซาศิริพงษ์ กับคณะ
๒๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ กับคณะ

๑๖

๙. ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คารับรอง

จานวน ๑๒ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติการรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวรภพ วิริยะโรจน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวีระกร คาประกอบ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
๔. ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษขวานทองคลองไทยภาคใต้ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิเซษฐ์ เชื้อเมืองพาน กับคณะ เป็นผู้เสนอ
๕. ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนพดล แก้วสุพัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
๖. ร่างพระราชบัญญัติการขุดคลองไทยและเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์ กับคณะ
๗. ร่างพระราชบัญญัติจัดตังกองทุนเพื่อการลงทุนของสานักงานประกันสังคม พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม กับคณะ
๘. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ กับคณะ
๙. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายปรีดา บุญเพลิง กับคณะ
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายประกอบ รัตนพันธ์ กับคณะ
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนพคุณ รัฐผไท กับคณะ
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการนครสมุย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย กับคณะ

๑๐. ร่างพระราชบัญญัติที่ผู้เสนอขอถอน

จานวน ๕ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษขวานทองคลองไทยภาคใต้ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายพิเซษฐ์ เชื้อเมืองพาน กับคณะ เป็นผู้เสนอ
๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๒๐๐/๑)
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ
๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์ กับคณะ
๔. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางมุกดา พงษ์สมบัติ กับคณะ

๑๗
๕. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ กับคณะ
หมายเหตุ ผู้เสนอขอถอนร่างพระราชบัญญัติก่อนที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรจะบรรจุระเบียบวาระการประชุม

๑๑. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการดาเนินการของเจ้าหน้าที่

จานวน ๒ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายนิติพล ผิวเหมาะ กับคณะ
๒. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๒)
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ
หมายเหตุ เรื่องลาดับที่ ๒ อยู่ระหว่างการประสานกับผู้เสนอเพื่อปรับปรุงแก้ไขร่ างโดยยังไม่ได้บันทึกเสนอบรรจุ
ระเบียบวาระ

๑๘

การเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตัง
๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม

จานวน ๓ ฉบับ

๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ผู้เสนอ นายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๖ เพื่อให้กระบวนการจัดทารัฐธรรมนูญที่
มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและมีที่มาจากประชาชนอย่างแท้จริง
ผลการดาเนินการ
- ประธานรั ฐ สภาวินิ จฉัย ว่าร่างรัฐ ธรรมนูญแก้ไขเพิ่ มเติมที่เสนอมามีห ลักการไม่ต้องห้ ามเสนอตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๕
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ผู้เสนอ นายอนุรักษ์ เจนตวนิชย์ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย โดยให้ น ารั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาใช้บังคับ
ผลการดาเนินการ
- ประธานรั ฐ สภาวินิ จฉัย ว่าร่างรัฐ ธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอมามีห ลักการไม่ต้องห้ ามเสนอตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๕
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๓. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
ผู้เสนอ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๓๕,๒๔๗ คน
สาระ เพิ่ ม ปรั บ ระบบรั ฐ สภาจากสภาคู่ ใ ห้ เป็ น สภาเดี่ ย ว โดยให้ มี เ พี ย งสภาผู้ แ ทนราษฎรเพี ย งสภาเดียว
กาหนดให้มีระบบการตรวจสอบการใช้อานาจของศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ และกองทัพ ยกเลิกการกาหนด
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ สร้างมาตรการป้องกันและต่อต้านการรัฐประหาร รวมถึงยกเลิกการ
ลบล้างความผิดและผลพวงจากการรัฐประหารที่ผ่านมา
ผลการดาเนินการ
- ประธานรั ฐ สภาวินิ จฉัย ว่าร่างรัฐ ธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่เสนอมามีห ลักการไม่ต้องห้ ามเสนอตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๕
- ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗

๑๙

๒. ร่างพระราชบัญญัติ
๒.๑ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

จานวน ๔๔ ฉบับ
จานวน ๑ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและนาตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายปารเมศ โพธารากุล กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๘,๔๓๗ คน
สาระ เพื่อการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทราย ประกอบกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมได้เปลี่ยนแปลงไป การค้าและการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศได้พัฒนาและขยายตัวมากขึ้น ทาให้มีความ
จาเป็นต้องปรับปรุงการดาเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการอ้อยและน้าตาลทราย เพื่อเป็นการคุ้มครองรักษา
ผลประโยชน์ของชาวไร่อ้อยในด้านการผลิตและจาหน่ายและให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงกลไกใน
การกาหนดให้สถาบันชาวไร่อ้อยให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และมีความเข้มแข็งในการ
แข่งขันของประเทศ
ผลการดาเนินการ
- ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ท าหน้ า ที่ ป ระธานรั ฐ สภาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ท าหน้ า ที่ ป ระธานสภาผู้ แ ทนราษฎรพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้คารับรอง
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓
- ที่ ป ระชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๙ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง) วั น พุ ธ ที่
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาและ
ลงมติรับหลักการและมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จานวน ๕๙ คนเพื่อพิจารณา
๒.๒ รอการพิจารณาของสภาในวาระที่หนึ่ง

จานวน ๒ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ พลโท วีระ วงศ์สรรค์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๑,๘๐๘ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้การพัฒนา คุ้มครอง สร้างเสถียรภาพแก่ระบบสหกรณ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการและควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย และมีความเป็น
อิสระ
ผลการดาเนินการ
- ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ท าหน้ า ที่ ป ระธานรั ฐ สภาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย
- ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติแ ห่ งชาติ ทาหน้าที่ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรพิ จารณาวินิจ ฉั ยว่า ไม่ เ ป็ น
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓

๒๐
๒. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายจอน อึ๊งภากรณ์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๒,๖๐๙ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ ยกเลิกประกาศและคาสั่ง คสช. และคาสั่งหัวหน้า คสช. บางฉบับที่มีเนื้อหาจากัดสิทธิและเสรีภาพ สิทธิ
พลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิชุมชนของประชาชน และกาหนดสถานะทางกฎหมายของคดีความของบุคคล
พลเรือนที่เคยพิจารณาโดยศาลทหารตามประกาศ คสช.
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- บรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
๒.๓ อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี
เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน

จานวน ๗ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติยาแผนไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสยันต์ พรมดี กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๐,๒๑๓ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ ให้ มี ก ฎหมายเพื่ อ ใช้ บั ง คั บ กั บ ยาแผนไทยและยาแผนโบราณ เนื่ อ งจากปั จ จุ บั นยั ง ไม่ มี ก ารบัญญัติ
กฎหมายไว้เป็นการเฉพาะ เพื่อให้เกิดการควบคุม คุ้มครอง สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนายาแผนไทยและยาแผน
โบราณให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการปกป้องภูมิปัญญาท้องถิ่นและให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ของสังคมใน
ปัจจุบัน
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ เสร็จแล้ว
- อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี
๒. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสุนี ไชยรส กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๒,๒๙๙ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ กาหนดให้องค์กรภาคประชาสังคมมีบทบาทในการมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐและภาคส่วนอื่น
ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นกลไกในการช่วยจัดการปัญหาความเหลื่อมล้าและปัญหาความขัดแย้งและสร้างความ
เป็นธรรมในสังคม บรรลุเป้าหมายในการปฏิรูปประเทศและนาไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย

๒๑
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗
- อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี
๓. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมระบบสวัสดิการของชุมชน พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายแก้ว สังข์ชู กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๓,๗๓๙ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ ส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลและชุมชนให้สามารถจัดตั้งระบบสวัสดิการชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗
- อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี
๔. ร่างพระราชบัญญัติจัดตังสานักงานพืชเศรษฐกิจแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเฉลิมชัย สมมุ่ง กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๕,๕๙๓ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ กาหนดให้ส่งเสริมให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีประชาชนคนไทยได้มีส่วนร่วม เพื่อ
ส่ งเสริ มพืช เศรษฐกิจ อัน เป็ นพืช ที่มาจากเกษตรกร เช่น กัญชา และสมุนไพรอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในทางยา
กาหนดให้กัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่ประชาชนสามารถปลูกเพื่อเป็นอาชีพ สามารถผลิตหรือส่งขายให้ห น่วยงานที่
ต้องการผลิตเป็นยารักษาโรคและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗
- อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี
๕. ร่างพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๑,๒๘๙ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนและชาวประมงผู้ประกอบอาชีพโดยสุจริตให้ได้รับความเป็นธรรม ตลอดจนส่งเสริมการทาการประมงให้
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ และเกิดประโยชน์สูงสุด
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ

๒๒
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗
- อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี
๖. ร่างพระราชบัญญัติอนุรักษ์และพัฒนาไก่พืนเมือง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายจินดา แสงโสภา กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๒,๘๒๓ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ กาหนดให้ องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์พัฒ นาสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง ทาหน้าที่พิจารณาขึ้น
ทะเบี ย นไก่พื้น เมื องของเกษตรกร ดาเนิ น การร่ว มกับส านักงานปศุสั ตว์จั งหวัด และส านัก งานปศุสั ตว์ อ าเภอ
ในการเผยแพร่ความรู้ในการเลี้ยง การป้องกันโรคติดต่อและปรับปรุงสายพันธุ์ไก่พื้นเมืองแก่เกษตรกรให้มีความ
หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการในตลาด ส่งเสริมให้มีการแข่งขันตามประเพณีท้องถิ่น และส่งเสริมให้มี
วิสาหกิจชุมชนไก่พื้นเมือง
ผลการดาเนินการ
- ประธานสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ชาติ ท าหน้ า ที่ ป ระธานรั ฐ สภาวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗
- อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี
๗. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายธนชน มุทาพร กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๓๐,๓๒๖ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ ปรั บ ปรุ งกฎหมายว่าด้ว ยการศึกษาแห่ งชาติเพื่ อเป็น กฎหมายแม่บทในการบริห ารจัดการศึ ก ษาให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแนวทางการบริหาร และจัดการศึกษาในอนาคต
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗
- อยู่ระหว่างการพิจารณาให้คารับรองของนายกรัฐมนตรี
๒.๔ ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่า
ไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
๑. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเจริญ เจริญชัย กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๐,๙๔๒ คน

จานวน ๒ ฉบับ

๒๓
สาระ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีการจากัดสิ ทธิและเสรีภ าพของบุ ค คล
เกินสมควรทาให้บุ คคลไม่ส ามารถประกอบอาชีพสุจริตได้อย่างอิส ระ เป็นหลักเกณฑ์ที่ไม่คุ้มครองบุคคลให้ มี
เสรี ภ าพในการประกอบอาชีพอย่ างเหมาะสม เพียงพอตามที่รัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๔๐
ได้กาหนดไว้
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มี หลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗
๒. ร่างพระราชบัญญัติสภาชนเผ่าพืนเมืองแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายศักดิ์ดา แสนมี่ กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๒,๘๘๘ คน
สาระ มีกลไกในการส่ งเสริ ม ประสานงาน และแก้ไขปั ญหาของชนเผ่ า พื้ นเมื อ ง อย่างทั่ว ถึงทุ ก ด้า นและ
สนองตอบต่อวิถีวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มี หลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าไม่เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗
๒.๕ ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คารับรอง

จานวน ๔ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายดิเรก พรสีมา กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๔,๕๐๖ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ กาหนดให้รัฐมีหน้าที่ดาเนินการ กากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล การจัดการระบบการศึกษาต้องสอดคล้ องกับทิศทางการพัฒ นาประเทศตามยุทธศาสตร์ช าติ
แผนการปฏิรูปประเทศ การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต เพิ่มการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของภาคประชาชนและภาคเอกชนเพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษา
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗
- นายกรัฐมนตรีพิจารณาไม่ให้คารับรอง

๒๔
๒. ร่างพระราชบัญญัติการเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางวณี ปิ่นประทีป กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๓,๓๔๕ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิป ไตยอัน มีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข พัฒ นาคนในชาติให้มีความพร้อมในการแก้ไขปัญหาของ
ประเทศ ปลู ก ฝั ง ความเชื่ อ ค่ า นิ ย ม และทั ศ นคติ ที่ ดี ง ามตามหลั ก การอยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมประชาธิ ปไตย
มีกระบวนการสร้างนักการเมืองที่ดี และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มี หลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗
- นายกรัฐมนตรีพิจารณาไม่ให้คารับรอง
๓. ร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายปัญจเดช สิงห์โท กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๐,๔๔๐ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ เพื่อแก้ไขพระราชบั ญญัติส งวนและคุ้มครองสั ตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๘ ห้ ามออกใบอนุญาต
เพาะพันธุ์สัตว์ป่าให้ แก่กิจ กรรมที่มีวัตถุป ระสงค์ด้านความบันเทิงหรือนามาใช้แสดงเพื่อความบัน เทิงที่ ขัด กับ
พฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์ป่าชนิดนั้น
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗
- นายกรัฐมนตรีพิจารณาไม่ให้คารับรอง
๔. ร่างพระราชบัญญัติพืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายต้นน้า นิยมาภา กับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จานวน ๑๐,๗๓๘ คน เป็นผู้เสนอ
สาระ เพื่อให้มีกฎหมายในการบริหารจัดการพืชเสพติดที่ให้คุณทางการแพทย์ที่ครบวงจรทั้งระบบ
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน
- ส านั ก งานเลขาธิ ก ารสภาผู้ แ ทนราษฎร จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗
- นายกรัฐมนตรีพิจารณาไม่ให้คารับรอง

๒๕
๒.๖ ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

จานวน ๑๘ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ กาหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่ กาหนดการ
กระทาในลักษณะแชร์ลูกโซ่ จัดตั้งกองทุนหมุนเวียนช่วยเหลือเหยื่อแชร์ลูกโซ่ รวมถึงกาหนดบทกาหนดโทษห้าม
มิให้ผู้ใดประกอบกิจการหรือกระทาการอันมีลักษณะเป็นแชร์ลูกโซ่
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๒. ร่างพระราชบัญญัติรับรองสิทธิหลังการแปลงเพศ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ ให้มีกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิของบุคคลผู้ได้รับการแปลงเพศ เนื่องจากในปัจจุบันมีบุคคลที่ประสงค์จะ
แปลงเพศ และบุคคลที่เข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศแล้วเป็นจานวนมาก แต่ยังไม่มีการรับรองสิทธิของบุคคลดังกล่าว
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๓. ร่างพระราชบัญญัติขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวสุภัทรา นาคะผิว กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ เป็นการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในทุกรูปแบบ
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๔. ร่างพระราชบัญญัติพืชยา กัญชา กระท่อม พ.ศ. ....
ผู้เสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ ส่งเสริมสนับสนุนการนากัญชา กระท่อม และพืชยาอื่นมาใช้ในการศึกษาวิจัย การใช้ประโยชน์ในทาง
การแพทย์ สุขภาพ การใช้ตามวิถีชีวิตชุมชนและธรรมนูญชุมชน การสร้างความมั่นคงด้านยาของประเทศ รวมทั้ง
เพื่อประโยชน์ทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม

๒๖
๕. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวินัย นาคนิรันดร์ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ กาหนดให้รัฐต้องดาเนิน การแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน เพื่อให้ประชาชนมีที่ดินที่ทากินโดยมี
เอกสารสิทธิในที่ดินและลดความเหลื่อมล้าในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคม
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๖. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายจินดา แสงโสภา กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ กาหนดให้รัฐต้องดาเนิน การแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน เพื่ อให้ประชาชนมีที่ดินที่ทากินโดยมี
เอกสารสิทธิในที่ดินและลดความเหลื่อมล้าในฐานะของบุคคลในทางเศรษฐกิจและสังคม
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๗. ร่างพระราชบัญญัติสภาศิลปินแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ พลตรี พิชิต บุตรวงศ์ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ กาหนดให้มีหน่วยงานทาหน้าที่ในการกาหนดจรรยาบรรณ ควบคุมความประพฤติ และการดาเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและจรรยาบรรณ สนับสนุน ส่ง เสริมพัฒนาอาชีพ และจัดสวัสดิการเพื่อการดารงอยู่ใน
สังคมอย่างมีเกียรติยศศักดิ์ศรี และมีคุณภาพชีวิตที่ดี กาหนดให้ดาเนินการให้อาชีพศิลปินมีประสิทธิภาพ และเป็น
การอนุรักษ์ ส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมอันดีงามของชาติให้เจริญรุ่งเรืองคงอยู่ตลอดไป
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๘. ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายเอกภพ กตัญญู กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ กาหนดให้ผู้ประกันตนตามหมวด ๗ ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ มีสิทธิเลือกรับประโยชน์ทดแทน
กรณี ช ราภาพ และเพิ่ ม สิ ท ธิ ผู้ ป ระกั น ตนให้ ส ามารถยื่ น ขอเงิ น ประโยชน์ ท ดแทนกรณี ช ราภาพเพื่ อ ตรงตาม
เจตนารมณ์ของผู้ประกันตน
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่ าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม

๒๗
๙. ร่างพระราชบัญญัติกากับดูแลการจัดการอากาศสะอาดเพื่อสุขภาพแบบบูรณาการ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวคนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ กาหนดให้รัฐมีหน้าที่เคารพ ปกป้อง และทาให้สิทธิที่จะหายใจอากาศสะอาดของบุคคลเกิดขึ้นได้จริง
อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งต้องอานวยการและกากับดูแลการจัดการร่วมอากาศสะอาด เพื่อสุขภาพอย่างบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และระหว่างหน่วยงานของรัฐ กับภาคประชาสังคมในรูปแบบการจัดการร่วม ตลอดจน
กาหนดให้มีเครื่องมือและมาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการที่เป็นต้นเหตุสาคัญของการก่อ
หมอกควันพิษ ได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิธีการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๑๐. ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ พลเอก กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ กาหนดขอบเขตของหลักธรรมาภิบาล กาหนดให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลแห่งชาติ และจัดตั้งสภา
ธรรมาภิบาลแห่งชาติและสภาธรรมาภิบาลระดับท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนหลักธรรมาภิบาล
ผลการดาเนินการ
- ประธานรั ฐ สภาวินิ จ ฉัย ว่าเป็ น ร่างพระราชบัญ ญัติ ที่มีห ลั ก การเป็น ไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรั ฐ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๑๑. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ พันตรี วชิพร ยี่ทอง กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ แก้ไขวิธีการคานวณบานาญ และกาหนดให้สิทธิและทางเลือกแก่ข้าราชการในการรับบาเหน็จบานาญ
และการเป็นสมาชิกกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการเพิ่มขึ้น
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๑๒. ร่างพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ พันตรี วชิพร ยี่ทอง กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ กาหนดให้มีเงินเพิ่มค่าครองชีพ
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม

๒๘
๑๓. ร่างพระราชบัญญัติบาเหน็จบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ พันตรี วชิพร ยี่ทอง กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ กาหนดการคานวณบานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และกาหนดเงินเป็นค่า
ครองชีพเพื่อช่วยเหลือการดารงชีพให้แก่ข้าราชการบานาญส่วนท้องถิ่น
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๑๔. ร่างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ กาหนดมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่รัดกุมที่จะคุ้มครองประชาชน เด็ก เยาวชน ทาให้รู้
เท่าทัน พิษภั ย จากเครื่ อ งดื่ มแอลกอฮอล์ การตลาดของธุร กิ จแอลกอฮอล์ มีมาตรการคุ้ ม ครองผู้ บริโ ภคและ
ประชาชนเพิ่มเติม
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๑๕. ร่างพระราชบัญญัติสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายปองวิชญ์ วงษ์โชติปิ่นทอง กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ ให้มีสภาผู้แทนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นองค์กรประชาธิปไตยที่ให้นิสิตนักศึกษามีสิ ทธิ
ในการแสดงความคิดเห็ น ด้ านต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อให้ นิสิ ตนัก ศึ กษามี ส่ ว นร่ว มในการพัฒ นาประเทศ
ให้ก้าวทันความเจริญก้าวหน้า และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนิสิตนักศึกษา
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่า งพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๑๖. ร่างพระราชบัญญัติปกป้องและคุ้มครองช้างไทย พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายปัญจเดช สิงห์โท กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ กาหนดมาตรการทางกฎหมายในการปกป้องคุ้มครองช้างไทยไม่ให้ได้รับความทรมานและไม่ให้เกิดการ
ทารุณกรรมช้างไทยการลักลอบค้าชิ้นส่วนของช้าง
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม

๒๙
๑๗. ร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบาเหน็จ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิชาญ ชัยชมภู กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ เพื่อให้ลูกจ้างผู้รับบาเหน็จที่ใช้แรงงาน ฝีมือ ความชานาญพิเศษ และประสบการณ์ เสริมการปฏิบัติงาน
หรือสนับสนุนการทางานของภาครัฐมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๑๘. ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์และชนเผ่าพืนเมือง พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายสุริยันต์ ทองหนูเอียด กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ ให้มีกฎหมายเพื่อส่งเสริมคุ้มครองสิทธิและวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- อยู่ระหว่างการจัดให้มีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยคณะผู้ริเริ่ม
๒.๗ อยู่ระหว่างผู้ริเริ่มปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามรูปแบบร่างกฎหมาย

จานวน ๓ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายธนชน มุทาพร กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างผู้ริเริ่มแก้ไขร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามรูปแบบการเสนอร่างกฎหมาย
๒. ร่างพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายชูชาติ ผิวสว่าง กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ กาหนดให้มีสานักงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนภารกิจของสภาองค์กรชุมชนตาบล
สภาองค์กรชุมชนจั งหวัด และสภาองค์กรชุมชนแห่ งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้ ส ภาองค์กรชุมชนมีบทบาทร่ว มส าคัญ
ในกระบวนการการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับชุมชน ท้องถิ่น และระดับชาติ
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มี หลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- อยู่ระหว่างผู้ริเริ่มแก้ไขร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามรูปแบบการเสนอร่างกฎหมาย

๓๐
๓. ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายไมตรี จงไกรจักร์ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชน และประชาชน
ทั่วไป ในการจัดการกับภัยพิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วต่อสถานการณ์
ภัยพิบัติและสาธารณภัยที่เกิดขึ้นได้
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มี หลักการเป็นไปตามหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพ
ของปวงชนชาวไทย และหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
- อยู่ระหว่างผู้ริเริ่มแก้ไขร่างพระราชบัญญัติให้เป็นไปตามรูปแบบการเสนอร่างกฎหมาย
๒.๘ ผู้ริเริ่มขอถอนร่างพระราชบัญญัติ

จานวน ๒ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวขนิษฐา ชาลี กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ กาหนดคุณสมบัติเพื่อสร้างมาตรฐานและคัดกรองบุคคลที่จะประกอบอาชีพครู เป็นแบบอย่างที่ดีไม่
ประพฤติตนผิดศีลธรรมจรรยาและมีมาตรฐานสากล เพื่อแนะนาและสั่งสอนเด็กให้ได้ รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย สามารถดารงชีวิตและเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพในสังคม
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ผู้ริเริ่มแจ้งความประสงค์ขอถอนร่างพระราชบัญญัติ เพื่อนากลับไปดาเนินการยกร่างพระราชบัญญัติให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๒. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวขนิษฐา ชาลี กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ กาหนดคุณสมบัติเพื่อสร้างมาตรฐานและคัดกรองบุคคลที่จะประกอบอาชีพครู เป็นแบบอย่างที่ดีไม่
ประพฤติตนผิดศีลธรรมจรรยาและมีมาตรฐานสากล เพื่อแนะนาและสั่งสอนเด็กให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ
มีความปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย สามารถดารงชีวิตและเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพในสังคม
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างพระราชบัญญัติที่มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ
- ผู้ริเริ่มแจ้งความประสงค์ขอถอนร่างพระราชบัญญัติ เพื่อนากลับไปดาเนินการยกร่างพระราชบัญญัติให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓๑
๒.๙ ประธานรัฐสภาสั่งจาหน่ายเรื่อง

จานวน ๕ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวพาศิกา สุวจันทร์ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ เปลี่ ย นสถานะของธนาคารอิส ลามแห่ งประเทศไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ เพื่อเพิ่มความสามารถใน
การแข่ ง ขั น และเพื่ อ เป็ น การลดภาระงบประมาณของรัฐ บาล สร้ า งความเสมอภาคและความเท่ าเที ย มของ
ประชาชนทุกกลุ่ม
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาสั่งจาหน่ายเรื่อง เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ไม่มี หลักการเป็นไปตามหมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๒. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวพาศิกา สุวจันทร์ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ ยกเลิกพระราชบัญญัติ การบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อเป็นการสร้างความยุติธรรมในสังคม
และรักษาระบอบนิติรัฐให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาสั่งจาหน่ายเรื่อง เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ไม่มี หลักการเป็นไปตามหมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๓. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวพาศิกา สุวจันทร์ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ ยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมกิจการฮัจย์ พ.ศ. ๒๕๒๔ ไม่มีความจาเป็นต้องออกกฎหมายเฉพาะบังคับ
ใช้เงินงบประมาณแผ่นดินหรือทรัพยากรส่วนกลางที่เป็นข้าราชการของแผ่นดินมาอานวยความสะดวกเพราะมี
พระราชบั ญญัติธุร กิจ ท่องเทีย วควบคุมดูแลผู้ ประกอบธุรกิจท่องเที่ยวอยู่แล้ว ทุกศาสนิกชนที่ประกอบธุรกิจ
ประเภทนี้ต่างใช้กฎหมายฉบับเดียวกัน
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาสั่งจาหน่ายเรื่อง เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ไม่ มีหลักการเป็นไปตามหมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๔. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวพาศิกา สุวจันทร์ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของจุฬาราชมนตรี การจัดตั้งและการเลิกมัสยิด ยกเลิกคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัด
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาสั่งจาหน่ายเรื่อง เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ไม่มี หลักการเป็นไปตามหมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๓๒
๕. ร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการกิจการพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นางสาวพาศิกา สุวจันทร์ กับคณะผู้ริเริ่ม
สาระ แก้ไขปรับปรุงโดยให้สมเด็จพระสังฆราชทรงบัญชาการคณะสงฆ์โดยมีมหาเถรสมาคมรับสนองงานตาม
พระบัญชาภายใต้อานาจของกฎหมายและพระธรรมวินัย เพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพระพุทธศาสนา
ผลการดาเนินการ
- ประธานรัฐสภาสั่งจาหน่ายเรื่อง เนื่องจากเป็นร่างพระราชบัญญัติที่ไม่มี หลักการเป็นไปตามหมวด ๓
สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๓๓

การพิจารณาพระราชกาหนด
๑. พระราชกาหนดที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

จานวน ๓ ฉบับ

๑. พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยและกาหนดวิธี การในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์
และเศรษฐกิจ พร้อมทั้งกาหนดวิธีการคานวณดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ให้เหมาะสม เนื่องด้วยอัตราดอกเบี้ยตาม
ที่กาหนดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงเป็นภาระอย่างมากต่อลู กหนี้ซึ่งเป็นผู้ ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมรวมทั้งประชาชนทั่วไป และก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงที่จะทาให้ลูกหนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ สมควรที่รัฐ
จะต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ดังกล่าวโดยด่วน
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แทนราษฎรได้ พิ จารณาและลงมติ อนุ มัติ พระราชก าหนด ในคราวประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติอนุมั ติพระราชกาหนด ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามั ญ
ประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอน ๓๙ ก วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
๒. พระราชกาหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุ รกิจที่ได้รั บผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ กฎหมายว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่ อ ให้ มี ม าตรการทางการเงิ น เพื่ อ สร้ า งสภาพคล่ อ งเพิ่ ม เติ ม แก่
ผู้ ประกอบธุรกิจให้ สอดคล้ องกับวัฏจั กรการฟื้นตัวของระบบเศรษฐกิจโลก รวมถึงมีมาตรการลดภาระหนี้ของ
ผู้ประกอบธุรกิจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจโอนทรัพย์สินชาระหนี้แก่สถาบันการเงิน โดยมีเงื่อนไขซื้อคืนใน
ราคาที่โอนไปและมีสิทธิเช่าทรัพย์สินนั้นกลับไปใช้ประกอบธุรกิจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะขาดสภาพคล่องหรือ
ผิดนัดชาระหนี้อันจะส่งผลต่อฐานะทางการเงินของสถาบันการเงิน และต่อเสถียรภาพทางการเงินและความมั่นคง
ในทางเศรษฐกิจของประเทศ
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกาหนด ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่
๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกาหนด ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอน ๓๙ ก วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

๓๔
๓. พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของ
โรคติดเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ให้กระทรวงการคลังมี อานาจกู้เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ หรือออกตราสารหนี้ ในนามรัฐบาลไทย
มีมูลค่ารวมกันไม่เกินห้าแสนล้านบาท โดยต้องลงนามในสัญญากู้เงินหรือออกตราสารหนี้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๕ โดยเงินกู้ต้องใช้เฉพาะ ๓ กรณี คือ ๑) เพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
๒) เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ภาคประชาชนทุกสาขาอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และ ๓) เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เท่านั้น
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แทนราษฎรได้ พิ จารณาและลงมติ อนุ มัติ พระราชก าหนด ในคราวประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ และวันพฤหัสบดีที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
- วุฒิสภาได้พิจารณาและลงมติอนุมัติพระราชกาหนด ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๘ ตอน ๔๐ ก วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔

๓๕

การพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
๑. ร่างข้อบังคับที่บรรจุระเบียบวาระเพื่อรอการพิจารณา
ของสภาผูแ้ ทนราษฎรในวาระที่หนึ่ง
๑. ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายธีรัจชัย พันธุมาศ กับคณะ
๒. ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ
๓. ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ และนายวรภพ วิริยะโรจน์
๔. ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ผู้เสนอ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ

จานวน ๔ ฉบับ

๓๖

การพิจารณาญัตติ
๑. ญัตติที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้ว
๑.๑ ญัตติทสี่ ภามีมติส่งรัฐบาลดาเนินการ

จานวน ๒ เรื่อง รวม ๗ ญัตติ

๑) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับวิธีป้องกัน รักษา และเยียวยาเกษตรกรที่
ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ (Lumpy skin disease virus) (ญัตติเสนอด้วยวาจา)
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา
สาระ เนื่องจากได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ (Lumpy skin disease virus) ซึ่งส่งผล
กระทบต่ อ อุ ต สาหกรรมด้ า นปศุ สั ต ว์ ใ นหลายประเทศ โดยเริ่ ม แพร่ ร ะบาดในทวี ป เอเชี ย ตั้ ง แต่ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ เช่น ในประเทศภูฏาน เนปาล ศรีลังกา ฮ่องกง ไต้หวัน เวียดนาม และเมียนมา ซึ่งประมาณ
ต้นปี ๒๕๖๔ ได้มีการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย ทาให้โค กระบือ ล้มป่วยและตายไปแล้วกว่า ๗,๐๐๐ ตัว
ทาให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรและเกิดความเสี ยหายต่ออาชีพปศุสัตว์ จึงขอเสนอญัตติด่วนดังกล่าวเพื่ อให้
สภาผู้ แทนราษฎรได้พิ จ ารณาดาเนิ นการตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๔ (๑) และส่ งผลการพิจารณาให้ รัฐ บาลรับไป
ดาเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและมีมติส่งรัฐบาลดาเนินการ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕
ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งทีห่ นึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
๒. เรื่ อ ง ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
๑) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาหามาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคโควิด - ๑๙ ระลอกที่ ๓ และจากการบริหารจัดการของ ศบค. (ญัตติ
เสนอด้วยวาจา)
ผู้เสนอ นายชลน่าน ศรีแก้ว
๒) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหามาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาและผลกระทบ
ของโรคติดเชือไวรัสโควิด - ๑๙ และเสนอแนะต่อรัฐบาล ให้ยกเลิกคาสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ ๗๖/๒๕๖๓ และ
ยุบ ศบค. เพื่อมีมติส่งให้รัฐบาลรับไปพิจารณาดาเนินการต่อไป (ญัตติเสนอด้วยวาจา)
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
๓) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาเยียวยา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID – 19 ในระลอกใหม่ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบเพื่อมี
มติส่งให้รัฐบาลรับไปดาเนินการต่อไป
ผู้เสนอ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
๔) ญัต ติ ด่ วน เรื่ อง ขอให้สภาผู้แ ทนราษฎรพิจารณาหามาตรการและแนวทางป้องกันแก้ไขและเยียวยา
การระบาดของเชือโควิด - ๑๙ ระลอก ๓ ที่ทวีความรุนแรงมากขึน
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย

๓๗
๕) ญัต ติ ด่ วน เรื่ อง ขอให้สภาผู้แ ทนราษฎรพิจ ารณาหามาตรการแก้ไ ขปั ญ หาจากการระบาดของไวรั ส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ในระลอกที่ ๓ และระลอกต่ อ ไป ทั งในการป้ อ งกั น เฝ้ า ระวั ง และรั ก ษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เสนอ นายเรวัต วิศรุตเวช
๖) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา เรื่อง การแก้ปัญหาการบริหารจัดการโรคโควิด - 19
ในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึนเรื่อย ๆ จนยากที่จะควบคุมได้เพื่อให้สภาผู้แทนราษฎรอภิปราย
ทั่วไปและส่งให้รัฐบาลดาเนินการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ข้อที่ ๕๔ และข้อที่ ๕๐
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
สาระ เนื่องจากการระบาดของเชื้อโควิด – ๑๙ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทาให้มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจานวน
มาก จากสถานการณ์ ดั ง กล่ า วการบริ ห ารจั ด การศู น ย์ บ ริ ห ารสถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดของโร คติ ด เชื้ อ
โควิด - ๑๙ มีลักษณะรวมศูนย์ เกิดความซ้าซ้อนทั้งในด้านภารกิจและงบประมาณ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารขาดความชัดเจน การใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่ไร้การเยียวยา ทาให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับ
ผลกระทบจานวนมาก รวมทั้งการสั่งปิดแคมป์คนงาน ทาให้เกิดการกระจายของเชื้อโควิด – ๑๙ ไปยังต่างจังหวัด
จากการเดินทางกลับบ้าน ในเรื่องการบริหารจัดการวัคซีนที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ในด้านการ
รักษาผู้ป่วย เตียงผู้ป่วย โรงพยาบาลสนาม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ขาดแคลน ไม่เพียงพอ การตรวจหา
คัดกรองและการคัดแยกผู้ติดเชื้อยังไร้ประสิทธิภาพและไม่เป็นระบบ ตลอดจน การเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อน
ยังไม่ทั่วถึงและยังคงเกิดความเหลื่อมล้าขึ้น กรณีจึงเป็นเรื่องที่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องได้รับการแก้ไขและ
ช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและมีมติส่งให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาดาเนินการ ในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๑.๒ ญัตติที่สภามีมติตังหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา
ซึ่งคณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อสภาแล้ว
(บรรจุระเบียบวาระรอการพิจารณา)

จานวน ๗ คณะ รวม ๕๑ ญัตติ

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
จานวน ๕ คณะ รวม ๓๙ ญัตติ
๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
จานวน ๔ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการถ่ายโอนถนนทางหลวง
ชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นายวีระกร คาประกอบ
๒) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แ ทนราษฎรตังคณะกรรมาธิ การวิ สามัญ พิจารณาปั ญหาความเดื อดร้ อ นของ
ประชาชนเกี่ยวกับถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีความสามารถดูแลได้
ผู้เสนอ นายวีระกร คาประกอบ
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
ถนนทางหลวงชนบทเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายนิยม เวชกามา

๓๘
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการถ่ายโอนถนนทาง
หลวงชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นางผ่องศรี แซ่จึง และนางบุญรื่น ศรีธเรศ
สาระ กรมทางหลวงชนบทได้ถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์การบริหารส่วนตาบลต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยแผนและขั้ น ตอนการกระจายอ านาจให้ แ ก่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยก าหนดให้
กรมทางหลวงชนบทต้องส่งงบประมาณเพื่อดูแลรักษาและซ่อมบารุงถนนทางหลวงชนบทต่าง ๆ ที่ได้รับโอนมา
แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่ากรมทางหลวงชนบทไม่ได้ส่งงบประมาณมาช่วยเหลือเพื่อก่อสร้างถนนใหม่หรือบารุงรักษา
หรือซ่อมแซมถนนที่ได้รับความชารุดเสียหายแต่อย่างใด ทาให้ตกเป็นภาระขององค์การบริหารส่วนตาบลต่าง ๆ
ซึ่งมีงบประมาณจากัดอยู่แล้วไม่สามารถที่จะดูแลรักษาและซ่อมบารุ งถนนดังกล่าวได้ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่
และที่ต้องใช้ถนนสัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการถ่ายโอนถนนทางหลวงชนบทให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวม ๔ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๓๙ คน
กาหนดระยะเวลาพิจ ารณาศึกษาไว้ ๑๒๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มนาทังระบบ
จานวน ๑๙ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันนา โขง เลย ชี มูล
ป่าสัก
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันนา โขง กก อิง
น่าน เจ้าพระยา ป่าสัก ท่าจีน แม่กลอง
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันนา โขง เลย ชี
มูล สงคราม ป่าสัก เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
ผู้เสนอ นายรังสิกร ทิมาตฤกะ
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันนาโขง ชี มูล
สงคราม แม่นาลาพะยัง และลานาปาว เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง
ผู้เสนอ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ กับคณะ
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
นาในบริเวณแม่นาโขง แม่นาชี แม่นามูล และลานาเสียว ทังระบบ
ผู้เสนอ นางผ่องศรี แซ่จึง และนางสาวสกุณา สาระนันท์
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันนาลุ่มนา เมย
กก ปิง วัง ยม และน่าน
ผู้เสนอ พันตารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ และนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการนาบริเวณ
ลุ่มนาชีและลานาสาขาแบบบูรณาการ
ผู้เสนอ นายฉลาด ขามช่วง กับคณะ

๓๙
๘) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน าใน
แม่นาโขง
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันนาโขง เลย ชี
มูล สงคราม ป่าสัก กก อิง น่าน เจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
๑๐) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาและบูรณาการ
ลุ่มแม่นาสงครามอย่างเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายเกษม อุประ
๑๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แ ทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาและหาแนวทางในการจัดทา
โครงการก่อสร้างฝายกักเก็บนาในแม่นาลาพะยัง ตังแต่บริเวณตาบลคุ้มเก่า อาเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
จนถึงบริเวณอาเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้เสนอ นายประเสริฐ บุญเรือง
๑๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการสร้างฝายกักเก็บนาลาเซบาย
และลาห้วยโพง
ผู้เสนอ นายธนกร ไชยกุล
๑๓) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ ก ารวิ สามั ญ พิ จารณาศึกษาการบริ ห ารจัดการ
และบูรณาการพืนที่หนองหาร ลุ่มนาก่า ลุ่มนาอูน และลุ่มนาสงคราม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์
๑๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาขาดแคลน
นาอุปโภคบริโภค ทาการเกษตรตามโครงการอ่างเก็บนาคลองหิน ตาบลคลองหิน อาเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
๑๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการผันนาในลุ่มนา
ฝั่งตะวันตก ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้เสนอ นายสุชาติ อุสาหะ กับคณะ
๑๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มนา
ทะเลสาบสงขลา - พัทลุง และการผันนามาใช้ประโยชน์
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์ กับคณะ
๑๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาและการบริหาร
จัดการนาอย่างเป็นระบบของลุ่มนาโขง เลย ลาพะเนียง ห้วยหลวง ชี และมูล
ผู้เสนอ นายขจิตร ชัยนิคม และนางเทียบจุฑา ขาวขา
๑๘) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาการบริหารจัดการนาในแม่นาโขง
ผู้เสนอ นายสุทัศน์ เงินหมื่น และนายอิสสระ สมชัย
๑๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้ แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการผันนาจาก
เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มายังอ่างเก็บนาลาตะคอง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนนาอุปโภค
บริโภคและการเกษตรกรรม
ผู้เสนอ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง

๔๐
สาระ ปัจจุบันเกือบทุกพื้นที่ของประเทศไทยประสบปัญหาการขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้งและปัญหาน้าท่วม
ในช่ว งฤดูฝ นเป็ น ประจ าทุกปี ทาให้ ป ระชาชนทั่ว ไป ตลอดจนเกษตรกรชาวนาชาวไร่ ได้รับความเดือ ดร้ อ น
เป็นอย่างมาก กล่าวคือ ในฤดูแล้งไม่มีน้าเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ ส่วนในฤดูฝนก็ประสบปัญหา
น้าท่วมน้าหลากทาให้พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ส่งผลต่อรายได้ในการดารงชีพและชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนในพื้นที่ แม้ว่าจะมีหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาผ่านโครงการต่าง ๆ
แต่ก็พบว่ายังขาดการบริหารจัดการร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งหากไม่มีการบริหารจัดการน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้แล้ว ยังมีแนวโน้มที่ปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงจาเป็นต้องมี
การตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อจะได้นาปัญหาต่าง ๆ มาศึกษาวิเคราะห์ นาไปสู่การแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการน้าของประเทศอย่างบูรณาการและยั่งยืน
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้าทั้งระบบ รวม ๑๙ ญัตติ
และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๔๙ คน กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้
๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุด ที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยาย
เวลาครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๓) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งทีห่ นึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณารายงานของคณะกรรมาธิ ก ารและมี ม ติ ใ ห้ ค ณะกรรมาธิ ก ารฯ
ถอนรายงานดังกล่าวเพื่อนาไปพิจารณาทบทวนใหม่ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๘
(สมัยสามัญประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพฤหัสบดีที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิ สามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๔) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย
และการพัฒนาพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้
จานวน ๙ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย (Thai
Canal) เส้น ๙A
ผู้เสนอ พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาการขุดคลองไทย
ผู้เสนอ นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

๔๑
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการขุดคลองไทย
เชื่อมต่อระหว่างทะเลอันดามันกับทะเลอ่าวไทย
ผู้เสนอ นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
๔) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาเพื่อศึกษาการขุดคลองไทย
เส้นทางแนว ๙A
ผู้เสนอ นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง และนายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย
ผู้เสนอ ร้อยตารวจเอก อรุณ สวัสดี
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเหมาะสมของพืนที่ใน
การจัดตังเขตการพัฒนาพืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (SEC)
ผู้เสนอ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึ กษายุทธศาสตร์การพัฒนาพืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจระดับโลก (SEC)
ผู้เสนอ นายนพดล แก้วสุพัฒน์
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดทาโครงการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ในพื นที่ ช ายฝั่ ง ทะเลภาคใต้ ท างน า (คลองไทย) ทางบก (รถไฟความเร็ ว สู ง ) และทางอากาศ
(สนามบิ น ศู น ย์ ก ลางอาเซี ย น) ในโครงการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ภาคใต้ ( The New Thailand Southern
Economic)
ผู้เสนอ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการขุดคลองไทย
ผู้เสนอ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์
สาระ คลองไทยเป็นคลองหนึ่งที่มีความสาคัญทางยุทธศาสตร์การเดินเรือของโลก เป็นการสร้างเส้นทางเดินเรือ
ใหม่ย่นระยะทางการเดินเรือที่จะไปยังช่องแคบมะละกา ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในด้านความมั่นคง ด้าน
เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ทางทหารใช้เป็นเส้นทางเดินเรือรบ เรือขนส่งน้ามัน เรือขนสินค้า เรือประมง เรือดาน้า
สามารถเข้าออกได้โดยไม่ผ่านน่านน้าประเทศเพื่อนบ้าน ประหยัดพลังงานและการใช้น้ามัน ทาให้ผู้ประกอบการมี
รายได้เพิ่มมากขึ้น และสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลระหว่างประเทศ รวมทั้งพิจารณาศึกษาความเหมาะสม
ของการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาพื้นที่ครอบคลุม ๔ จังหวัด คือ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อต่อยอดการพัฒนาจาก
ฐานทรัพยากรและกิจกรรมเศรษฐกิจที่มีอยู่ในพื้นที่ เพิ่มโอกาสในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีการจัดการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม ทาให้เกิดความยั่งยืนของการพัฒนาในระยะยาว พร้อมทั้ง
การพัฒ นาเศรษฐกิจ เหมาะแก่การเป็ น ศูน ย์กลางการบินของภูมิภาค การคมนาคมทางน้า และการลงทุนด้าน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคใต้ รวม ๙ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๔๙ คน กาหนดระยะเวลา
พิจารณาศึกษาไว้ ๑๒๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้ง
ที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

๔๒
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นควรให้ส่งญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาระบบแนวทางการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic
Corridor: SEC) ซึ่ง นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรักษ์ และนายสุพล จุลใส เป็นผู้เสนอ ไปยังคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาการขุดคลองไทยและการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ เพื่อพิจารณา เนื่องจากเป็นญัตติ
ทานองเดียวกับญัตติ อีก ๙ ฉบับ ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิส ามัญ ขึ้น มา
พิจารณาศึกษาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้เสนอญัตติและเพื่อประโยชน์ในการประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญดังกล่าว
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๔๕ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๓) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก
๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๔) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งทีส่ อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยาย
เวลาครั้งที่ ๕) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและหามาตรการแก้ไข
ปัญหาการบารุงรักษาที่ดิน การพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพืนที่ส่วนบุคคลและพืนที่
เอกชนทั่วประเทศ
จานวน ๔ ญัตติ
๑) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ การวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาปั ญ หาการบั ง คั บใช้
ข้อบัญญัติ กรุ งเทพมหานคร กรณี ค่า ใช้จ่ ายเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่ วมกัน
ในพืนที่ส่วนบุคคล
ผู้เสนอ นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการพัฒนาทรัพย์สิน ที่
ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันบนที่ดินเอกชนของกรุงเทพมหานคร
ผู้เสนอ นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหามาตรการแก้ไขปัญหาการ
บารุงรักษาที่ดินจัดสรรเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนในพืนที่องค์ กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพืนที่
เอกชนทั่วประเทศ
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม
๔) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาปั ญ หาการบั ง คั บใช้
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร กรณีการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันในพืนที่ส่วนบุคคล
ผู้เสนอ นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์

๔๓
สาระ ปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชบัญญัติจัดสรร
ที่ดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่กาหนดให้ผู้จัดสรรมีหน้าที่ต้องจัดทาและบารุงรักษาสาธารณูปโภคให้กับผู้ซื้อที่ดิน
จัดสรรจนกว่าจะสิ้ นสภาพความรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือกรณีข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกัน ที่ให้อานาจหน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถ
เข้าไปดาเนินการและขอจัดสรรงบประมาณของกรุงเทพมหานครมาใช้ในการพัฒนาทรัพย์สินที่ประชาชนใช้สอย
ร่วมกันบนที่ดินเอกชนได้ตามระเบียบที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกาหนด แต่ในทางปฏิบัติหน่วยงานภาครัฐยังมี
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเพื่อกากับดูแลให้มีการจัดทาและบารุงรักษาสาธารณูปโภคหรือทรัพย์สินที่ประชาชน
ใช้ประโยชน์ร่วมกันบนที่ดินเอกชนได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบและประสบปัญหา
จากการรับบริการสาธารณูปโภคหรือทรัพย์สินที่ใช้สอยร่วมกันแบบไม่มีคุณภาพ ขาดการบารุงรักษา เช่น ปัญหา
น้าท่วมขัง ขาดแคลนไฟส่องสว่าง ซึ่งหน่วยงานราชการไม่สามารถเข้าไปดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ กับ
ประชาชนได้ จึงขอให้ สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการพัฒนาทรัพย์สินที่
ประชาชนทั่วไปใช้สอยร่วมกันบนที่ดินเอกชนของกรุงเทพมหานคร
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๔ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา
ศึกษา กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๓๐ วั น ในคราวประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ งที่ ๑ วั นพุ ธที่ ๔ พฤศจิ กายน ๒๕๖๓
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) นับตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
๕. คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง ญัตติพิจารณาศึกษาแนวทาง
ในการวางแผนการผลิตบัณฑิต ปรับปรุ งหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
จานวน ๓ ญัตติ
๑) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน เป็นผู้เสนอ
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางในการวางแผนการ
ผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงหลักสูตรการ
เรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
สาระ เนื่องด้วยอัตราการเกิดของประชากรเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้อัตราการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยลดลง
ซึ่งในอนาคตอาจจะต้องมีการยุบหลักสูตร สาขาวิชา ยุบห้องเรียน และอาจจะต้องเลิกจ้างอาจารย์ หรือเลิกกิจการ
ในที่สุด จากปัญหาวิกฤตของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีที่นั่งในมหาวิ ทยาลัย
มากกว่าผู้เรียนสะท้อนให้เห็นปัญหาจากการไม่มีการวางแผนการผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของตลาด หลาย
สาขามีผู้จบออกมาเกินความต้องการของตลาดแรงงาน ในขณะที่บางสาขา เช่น แพทย์ พยาบาล ยังขาดแคลน

๔๔
จานวนมาก จึงควรมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและ
ก้าวทันต่อเทคโนโลยี
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๘ ญัตติ (รวมกับญัตติเรื่อง ๑) และมีมติส่งให้คณะกรรมาธิการ
การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาศึกษา จานวน ๓ ญัตติ ส่งให้คณะกรรมาธิการการศึกษา
พิจารณาศึกษา จานวน ๕ ญัตติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ (กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน)
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุธที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๖๐ วั น ไปพลางก่อน ตามข้อบั งคับ การประชุมสภาผู้ แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ (๒) และประธาน
สภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึก ษา
ดั ง กล่ า ว ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๑๓ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔
คณะกรรมาธิการสามัญ

จานวน ๒ คณะ รวม ๑๒ ญัตติ

๑. ญัตติศึกษาและแก้ไขปัญหาประมงไทย (คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์)
จานวน ๑๐ ญัตติ
๑) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แ ทนราษฎรตังคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาผลกระทบและ
แนวทางแก้ไขปัญหาการประมงพืนบ้านในกลุ่มจังหวัดที่มีสภาพพืนที่ท้องทะเลนาตืน
ผู้เสนอ นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาดาเนินการศึกษาผลกระทบที่มี
ต่อผู้ประกอบอาชีพประมงขนาดกลางและขนาดเล็กจากมาตรการแก้ไขปัญหาการทาประมงของรัฐบาล
ผู้เสนอ นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาผลกระทบและแนว
ทางแก้ไขปัญหาการประมงพืนบ้านในกลุ่มจังหวัดที่มีสภาพพืนที่ท้องทะเลนาตืน
ผู้เสนอ นายสุชาติ อุสาหะ กับคณะ
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกาศ
ก าหนดแนวเขตการท าประมงชายฝั่ ง ในเขตจั ง หวั ด สมุ ท รปราการ ตามพระราชก าหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้เสนอ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์
๕) ญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการ
พัฒนาการประมงของประเทศ
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาประมงพาณิชย์
และประมงชายฝั่ง
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง

๔๕
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาประมงพืนบ้าน
และพาณิชย์
ผู้เสนอ นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบและแนวทางแก้ไข
ปัญหาการประมงพืนบ้าน
ผู้เสนอ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาประมงชายฝั่ง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการทวงคืนพืนที่สาธารณะอ่าวบ้านดอนและอ่าวพุนพิน
ผู้เสนอ นายสมชาติ ประดิษฐพร
๑๐) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาผู้ประกอบอาชีพประมง ทังประมงพาณิชย์
และประมงพืนบ้านครอบคลุมทังด้านปัญหาระเบียบกฎหมาย และมาตรการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ
ประมงอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
สาระ หน่วยงานราชการต่าง ๆ ออกกฎหมาย ระเบียบ ประกาศต่าง ๆ มาบังคับใช้กับผู้ประกอบการประมง
จนส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมงอย่างรุนแรง โดยเฉพาะรัฐบาลออกพระราชกาหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกาหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อกาหนดมาตรการแนวทางในการ
ทาประมงประเภทต่าง ๆ ให้มีผลบังคับทั่วประเทศ โดยมิได้มีการคานึงถึงสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัด
ที่มีความแตกต่างกัน ทาให้ชาวประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบจากระบบการจัดการประมงที่ไม่ให้ความสาคัญ
ในการส่งเสริมการประมงขนาดเล็กและไม่ได้มีการบริหารจัดการประมงที่หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองปัญหา
และรู ป แบบความต้องการของชาวประมงพื้นบ้าน โดยเฉพาะข้อกาหนดในเรื่องของเรือ และที่อยู่อาศัยของ
ชาวประมง รวมทั้งมีบทลงโทษที่รุนแรงเกินไป และมีโทษสูงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน ดังนั้น
รัฐบาลควรเร่งรัดแก้ไขปั ญหาดังกล่าว รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาช่วยเหลื อผู้ประกอบอาชีพประมงอย่า งเป็น
รูปธรรม
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาประมงไทย รวม ๑๐ ญัตติ และมีมติให้
ส่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณา กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม
๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก
๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒. ญัตติศึกษาเรื่องราคาหนังสัตว์ตกต่า (คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์)
จานวน ๑ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่อง ราคาหนังสัตว์ โค – กระบือ ตกต่า
ผู้เสนอ นายอนุชา น้อยวงศ์
สาระ เนื่องด้วยสถานการณ์ราคาหนังโค - กระบือตกต่ามาก ซึ่งจากเดิมราคาหนังโค - กระบือ กิโลกรัมละ
๓๕ บาท ปัจจุบันมีราคาเหลือเพียง ๕ บาท สาเหตุเนื่องมาจากโรงงานฟอกหนังในประเทศไทยมีการนาหนังโค –
กระบือ จากต่างประเทศเข้ามาใช้ในอุตสาหกรรมโรงงานฟอกหนัง ภายในประเทศเป็นจานวนมาก เนื่องด้วยมีการ

๔๖
ยกเว้น ภาษี และการน าหนั งโค - กระบื อดังกล่ าว ส่ งผลให้ มีการกดราคาหนังโค - กระบือของประเทศไทย
นอกจากนี้ ประเทศไทยยั ง กลายเป็ น สถานที่ ร องรั บ ขยะพิ ษ ที่ สื บ เนื่ อ งมาจากการน าหนั ง โค - กระบื อ จาก
ต่างประเทศเข้ามาฟอก ดังนั้น จึงขอเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเรื่องราคาหนังสัตว์ โค - กระบือ
ตกต่า
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาญั ต ติ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งปั ญ หาราคาหนั ง สั ต ว์ โค-กระบื อ ตกต่ า และ
มี ม ติ ใ ห้ ส่ ง คณะกรรมาธิ ก ารการเกษตรและสหกรณ์ พิ จ ารณา ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕
ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
๓. ญัตติศึกษาเรื่องการปรับปรุงแบบฟอร์มการจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ
(คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา)
จานวน ๑ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาการปรับปรุงแบบฟอร์ ม
การจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์สนธิ
ผู้เสนอ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
สาระ เนื่องจากกรณีการขาดคุณสมบัติของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะถือหุ้นสื่อ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๙๘
โดยมีการต่อสู้ กัน ในประเด็น การขายหรื อโอนหุ้ น ตามหนังสื อ บริค ณห์ ส นธิห รื อ ไม่ ซึ่งเป็นผลสื บเนื่องมาจาก
แบบฟอร์มหนังสือบริคณห์สนธิของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่กาหนดกรอบวัตถุประสงค์และ
รายละเอียดในการจัดตั้งบริษัทแบบกว้างๆ และมีหลายข้อซึ่งบางข้อไม่เกี่ยวข้องกั บวัตถุประสงค์ในการประกอบ
ธุรกิจ จึงเกิดความไม่ชัดเจนและก่อให้เกิดความสับสนในการลงข้อมูลของผู้ที่จะประกอบธุรกิจการค้า
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับ การปรับปรุงแบบฟอร์มการจดทะเบียนในหนังสือบริคณห์
สนธิ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้
๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันศุกร์ที่
๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๓๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ

๑.๓ ญัตติที่สภามีมติตังหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา
ซึ่งคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (รอการบรรจุระเบียบวาระ) จานวน ๑ คณะ รวม ๒ ญัตติ
คณะกรรมาธิการสามัญ

จานวน ๑ คณะ รวม ๒ ญัตติ

๑. ญัต ติ ศึกษา ตรวจสอบ และติ ด ตามการดาเนิน การโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุ งเทพมหานคร –
นครราชสีมา และช่วงนครราชสีมา – หนองคาย (คณะกรรมาธิการการคมนาคม)
จานวน ๒ ญัตติ
๑) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ เพื่ อ ศึ ก ษา ตรวจสอบและติ ด ตาม
การดาเนินการโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา และช่วงนครราชสีมา – หนองคาย
ผู้เสนอ นายวินท์ สุธีรชัย และนายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ

๔๗
๒) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ การวิสามัญติดตามการดาเนินงานก่อสร้ า งรถไฟ
ความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา และนครราชสีมา - หนองคาย
ผู้เสนอ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
สาระ โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วง กรุงเทพ – นครราชสีมา และช่วง นครราชสีมา – หนองคาย เป็นเส้นทาง
หนึ่ ง ในโครงการรถไฟความเร็ ว สู ง ไทย – จี น ภายใต้ บั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ระหว่า งรั ฐ บาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการก่อสร้างแบ่งเป็น ๒ ช่วงระยะทาง ได้แก่
ระยะที่ ๑ ช่วง กรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา และระยะที่ ๒ ช่วง นครราชสีมา – หนองคาย ซึ่งระยะที่ ๑
กรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา ได้ดาเนินการก่อสร้างไปแล้วบางส่วน ในส่วนระยะทางที่เหลืออยู่ระหว่างเปิดให้
เอกชนร่ ว มประมูล ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ นี้ ส าหรับในช่ว งระยะที่ ๒ ช่ว ง นครราชสี มา – หนองคาย
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุ มัติงบประมาณเพื่อดาเนินการจ้างที่ปรึกษา ศึกษาและออกแบบการก่อสร้างเส้ น ทาง
โดยกรอบการศึกษาโครงการใช้ระยะเวลา ๑๙ เดือน โดยประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเจรจาและการ
ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงทั้ง ๒ ระยะ เพื่อเชื่อมต่อกับระเบียงเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค สร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ของประเทศผลการดาเนิ น การเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ จึงควรมีการศึกษา
ตรวจสอบโครงการดังกล่าว
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาญั ต ติ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งการด าเนิ น การโครงการรถไฟความเร็ ว สู ง ช่ ว ง
กรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา และช่วงนครราชสีมา – หนองคาย รวม ๒ ญัตติ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการ
การคมนาคมพิจารณา กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก
๔๕ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก
๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๓๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๕) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ

๔๘

๑.๔ ญัตติที่สภามีมติตังหรือมอบหมายให้คณะกรรมาธิการพิจารณา
ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
จานวน ๑๘ คณะ รวม ๑๓๐ ญัตติ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ

จานวน ๑๑ คณะ รวม ๙๐ ญัตติ

๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน จานวน ๑๔ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ดินทากินของประชาชนอย่างครบถ้วนเป็นระบบ โดยเสนอให้เป็นนโยบายวาระแห่งชาติ
ผู้เสนอ นายกนก วงษ์ตระหง่าน
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน
และเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิที่ดินแก่ราษฎร
ผู้เสนอ นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินทากินและการ
ออกเอกสารสิทธิ
ผู้เสนอ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ และนายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม กับคณะ
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึก ษาปัญหาการออกเอกสารสิทธิ
และปัญหาที่ดินทากินของราษฎร
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการแก้ไขปัญหาที่ดิน
ทากินและที่ดินป่าไม้ของประเทศ
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินทากินและการ
ออกเอกสารสิทธิที่ดิน
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
เรื่องที่ดินทากิน ที่อยู่อาศัย และการออกเอกสารสิทธิ
ผู้เสนอ นางผ่องศรี แซ่จึง และนายสิงหภณ ดีนาง
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินทากิน ที่อยู่อาศัย
และการออกเอกสารสิทธิให้แก่ราษฎร
ผู้เสนอ นางบุญรื่น ศรีธเรศ กับคณะ
๑๐) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินและการออก
เอกสารสิทธิเพื่อลดความเหลื่อมลาในสังคมไทย
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์
๑๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดินทากิ นของ
ประชาชนและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน
ผู้เสนอ นายสฤษดิ์ บุตรเนียร และนายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์

๔๙
๑๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องการออกเอกสารสิทธิ
และที่ดินทากิน
ผู้เสนอ นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
๑๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาปัญหาที่ดินทากินของราษฎร
ทับซ้อนในเขตที่ดินของรัฐและการแก้ไขปัญหาที่ดินทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์
๑๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการออกเอกสาร
สิทธิและปัญหาที่ดินทากินของราษฎร
ผู้เสนอ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
สาระ ปัญหาที่ดินทากินและการออกเอกสารสิทธิที่ดินเป็นปัญหาที่มีความสาคัญและเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน
โดยเฉพาะที่ดินทากินและที่อยู่อาศัย สาเหตุหลักเกิดจากปัญหาความล้มเหลวของระบบการจัดการที่ดิ นของรัฐ
ปัญหาการกระจายการถือครองที่ดินอย่างไม่เป็นธรรม การไม่รับรองสิทธิของประชาชนที่ได้ครอบครองและใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐประเภทต่าง ๆ ทาให้มีการผลักดันและขับไล่ประชาชนออกจากพื้นที่ที่กาหนดเป็นแนวเขต
ของรัฐ สะท้อนให้เห็นความเหลื่อมล้าในการถือครองที่ดินอย่ างไม่เป็นธรรม และการขาดประสิทธิภาพในการ
จัดการทรัพยากรของประเทศ
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องปัญหาที่ดินและการออกเอกสารสิทธิในที่ดิน รวม ๑๔
ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๔๙ คน กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษา
ไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน (ขยาย
เวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งทีห่ นึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๓) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งทีห่ นึ่ง) วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก
๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๔) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก
๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๕) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งทีส่ อง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิการวิส ามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึ กษาออกไปอี ก ๖๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๖) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการวิส ามัญ ฯ ได้ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอี ก ๖๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๗) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ

๕๐
- ประธานคณะกรรมาธิการวิส ามัญ ฯ ได้ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึ กษาออกไปอีก ๙๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๘) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติ ดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกาหนด ๓ ฉบับ เพื่อแก้ไข
ปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือไวรัส โคโรนา
๒๐๑๙
จานวน ๘ ญัตติ
๑) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ
และมาตรการแก้ไขปัญหาภายใต้วิกฤตการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ
๒) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบ ติดตามการใช้เงิน
ตามพระราชกาหนด ๓ ฉบับ เม็ดเงิน ๑.๙ ล้านล้านบาท
ผู้เสนอ นายชลน่าน ศรีแก้ว กับคณะ
๓) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจาก
การกู้เงินตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ผู้เสนอ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย กับคณะ
๔) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจาก
การกู้เงินตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ผู้เสนอ นายภราดร ปริศนานันทกุล กับคณะ
๕) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตามตรวจสอบการใช้งบประมาณ
และมาตรการแก้ไขปัญหา Covid-๑๙
ผู้เสนอ นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา
๖) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจาก
เงินกู้ ๓ ฉบับ
ผู้เสนอ นางสาวพัชรินทร์ ซาศิริพงษ์
๗) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินจาก
การกู้เงินตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
๘) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม ตรวจสอบ การใช้จ่ายเงินจาก
การกู้เงินตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ผู้เสนอ นายคมเดช ไชยศิวามงคล
สาระ ผลจากปัญหาของโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และรัฐบาลได้ตราพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ จานวน ๓ ฉบับ เพื่อนาเงินมา
แก้ไขปัญหา ป้องกันภัยพิบัติและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน

๕๑
ดั ง กล่ า วของรั ฐ บาล จึ ง ควรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ เพื่ อ พิ จ ารณาติ ด ตาม ตรวจสอบ การใช้ เ งิ น ตาม
พระราชกาหนด ทั้ง ๓ ฉบับ
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกาหนด
๓ ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ รวม ๘ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๔๙ คน
กาหนดระยะเวลาพิ จ ารณาศึ กษาไว้ ๑๒๐ วั น ในคราวประชุมสภาผู้ แ ทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ห นึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก
๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งทีส่ อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก
๑๒๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๔) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
๓. คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาแก้ ไ ขปั ญ หาการออกประทานบั ตรเหมื อ งแร่ แ ละผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมจากการทาเหมืองแร่
จานวน ๗ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาการให้ประทานบัตร
เหมืองแร่ และการทาเหมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาดาเนินการศึกษาและหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหากรณีการขออาชญาบัตรขุดเจาะเหมืองแร่โพแทชในจังหวัดสกลนคร
ผู้เสนอ นางสาวสกุณา สาระนันท์
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการแก้ไขปัญหาการออกประทาน
บัตรเหมืองแร่เหมืองหิน และผลกระทบจากเหมืองแร่เหมืองหิน
ผู้เสนอ นายพีระวิทย์ เรืองลือดลภาค
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิ จารณาเร่งรัดการแก้ปัญหาการประทาน
บัตรเหมืองแร่ การสัมปทาน และการให้เช่าพืนที่ป่าไม้
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาการให้ประทานบัตร
เหมืองแร่ และการทาเหมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ และนายนิยม เวชกามา

๕๒
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการออก
ประทานบัตรเหมืองแร่ การยกเลิกเพิกถอนแหล่งแร่และการทาเหมืองแร่ที่กระทบต่อประชาชน
ผู้เสนอ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ปัญหาการให้ประทานบัตรเหมืองแร่ที่ส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทุกพืนที่ทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ และนายพิบูลย์ รัชกิจประการ
สาระ เนื่องจากการทาเหมืองแร่ในประเทศไทยทาให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน
เช่น ผลกระทบต่อระบบนิเวศ ผลกระทบด้านเสียงและฝุ่นจากการใช้วัตถุระเบิด ผลกระทบต่อแหล่งน้าใต้ดินที่ถูก
ปนเปื้อนจากสารอันตราย และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งผลกร ะทบ
เหล่านี้เกิดจากกระบวนการออกประทานบัตรจากกระบวนการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ที่มีปัญหา
การทาประชาพิจารณ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน การดาเนินการที่ขาดความรับผิดชอบ ขาดการตรวจสอบ
ด้วยข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ จึงเห็นควรให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเร่งรัด
การแก้ปัญหาการให้ประทานบัตรเหมืองแร่ และการทาเหมืองแร่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชน
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาการออกประทานบัตรเหมืองแร่และ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการทาเหมืองแร่ รวม ๗ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณา
ศึกษา จานวน ๓๙ คน กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๓๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติ เห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก
๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๓) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งทีส่ อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๓๐ วัน (ขยาย
เวลาครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยาย
เวลาครั้งที่ ๕) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยาย
เวลาครั้งที่ ๖) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ

๕๓
๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการปาล์มนามันอย่างเป็นระบบ จานวน ๗ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแผนการใช้นามันปาล์ม
(ปาล์มดีเซล) เป็นพลังงานทดแทนอย่างสมดุลและยั่งยืน
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั งกองทุนสงเคราะห์
การทาสวนปาล์มนามันแห่งประเทศไทย
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
๓) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาโครงสร้ า งราคา
ปาล์มนามันเพื่อแก้ไขปัญหาราคาปาล์มนามันให้เป็นระบบและยั่งยืน
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาปาล์มนามันและ
นามันปาล์ม
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง และนายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
๕) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาการใช้ ป าล์ ม น ามั น
เป็นพลังงานทดแทน
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม กับคณะ
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเหมาะสมการผลิต
ไบโอดีเซลจากปาล์มนามัน เป็นพลังงานทดแทนอย่างสมดุลและยั่งยืน
ผู้เสนอ นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาราคาผลผลิต
ปาล์มนามันตกต่าอย่างเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
สาระ ปาล์มน้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สาคัญของไทย แต่ช่วงที่ผ่านมามีความผกผันของราคาปาล์มน้ามันซึ่งมี
แนวโน้มต่าลง ส่งผลให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันได้รับความเดือดร้อน นอกจากนี้ ยังไม่มีความแน่นอนเกี่ยวกับ
นโยบายที่จะน าปาล์ มน้ ามันมาผลิ ตเป็น พลังงานทดแทน การบริหารจัดการของภาครัฐยังขาดการบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังไม่ได้ศึกษาโครงสร้างราคาน้ามันปาล์มอย่างจริงจังและเป็ นระบบเท่าที่ควร จึงควรมี
การบริหารจัดการปาล์มน้ามันอย่างเป็นระบบ และกาหนดแผนการใช้ปาล์มน้ามันเป็นพลังงานทดแทนอย่างสมดุล
และยั่งยืนเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน สังคม และเศรษฐกิจของประเทศ
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาญั ต ติ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ งการบริ ห ารจัด การปาล์ ม น้ ามั น อย่ า งเป็ นระบบ
รวม ๗ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิส ามัญขึ้นมาพิจารณาศึกษา จานวน ๓๙ คน กาหนดระยะเวลา
พิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัยประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยาย
เวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ

๕๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยาย
เวลาครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยาย
เวลาครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
๕. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ
จานวน ๒ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้ตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึ กษาแนวทางการดาเนินการแก้ปัญหาคลื่นทะเล
กัดเซาะชายฝั่งอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ผู้เสนอ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล และนายนริศ ขานุรักษ์
๒) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาปั ญ หาและพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์ เป็นผู้เสนอ
สาระ จากปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ของจังหวัดที่อยู่ชายฝั่งทะเล ทาให้ที่ดินของรัฐและประชาชน
เกิดความเสี ยหาย ส่งผลกระทบต่อผู้ พักอาศัย วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และศักยภาพในการพัฒนาของ
ประเทศในด้านต่าง ๆ จึงควรมีการศึกษาเพื่อหาทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการศึกษาปัญหาและการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งของประเทศเพื่อป้องกันและรักษาผลประโยชน์ของประชาชน และระบบ
นิเวศทางทะเลและชายฝั่งให้คงอยู่และสร้างความเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่งและ
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ รวม ๒ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา
พิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๑๒๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญ
ประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๑๒๐ วัน
(ขยายเวลาครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยาย
เวลาครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
๖. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า
จานวน ๘ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาช้างป่าเพิ่มจานวน
บุกรุกที่ทากินของเกษตรกรและเยียวยาผลกระทบอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์

๕๕
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุก
พื้นที่ทากินของประชาชน
ผู้เสนอ นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่า
บุกรุกพื้นที่ทากินและสร้างความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหากรณีช้างป่า
ออกนอกเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าเข้าทาลายทรัพย์สินและพืชผลทางการเกษตรของประชาชน และทาร้าย
ประชาชนถึงแก่ชีวิต
ผู้เสนอ นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาช้างป่า
บุกรุกพื้นที่ทากินและทาร้ายประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ผู้เสนอ นายจารึก ศรีอ่อน
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาช้าง
ป่าอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายนิติพล ผิวเหมาะ
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาช้างป่า บุกรุ ก
รบกวนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดินทากินของเกษตรกรและเยียวยาผลกระทบอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายสรวุฒิ เนื่องจานงค์
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุก
เข้าทาลายทรัพย์สิน พืชผลการเกษตร และทาร้ายประชาชน
ผู้เสนอ นายสุชาติ อุสาหะ
สาระ เนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่านมามีรายงานสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า เกิดขึ้นเป็น
จานวนมาก และมีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้น อีกทั้งปริมาณช้างป่า ก็มีจานวนเพิ่มมากขึ้น ทาให้ความต้องการ
อาหารมีมากขึ้น นอกจากนี้ สภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมาะสมต่อการอยู่ อาศัยของ
ช้างป่า ทาให้ช้างป่าออกมาหาอาหารกินในพื้นทางการเกษตรและที่อยู่อาศัยของประชาชน บางครั้งรุนแรงถึงขั้น
ทาร้ายประชาชนในพื้นที่จนถึงแก่ชีวิต และยังส่งผลเสียต่อช้างป่า เช่น ช้างป่าถูกคุกคามจากสารเคมี ด้วย โดยใน
ปัจจุบันทางราชการยังไม่มีมาตรการแก้ไขปัญหาการเพิ่มจานวนช้างป่า มาตรการแก้ไขการบุกรุกของช้างป่า และ
มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่า จึงเห็นควรให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาและแก้ไขปัญหาช้างป่า
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาญั ต ติ เ กี่ ย วกั บ เรื่ อ ง ปั ญ หาช้ า งป่ า รวม ๘ ญั ต ติ และมี ม ติ ตั้ ง
คณะกรรมาธิการวิส ามัญขึ้น มาพิจารณาศึกษา จ านวน ๒๕ คน กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน
ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๒๐ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ส อง) เป็ น พิ เ ศษ
วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยาย
เวลาครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
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- ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยาย
เวลาครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
๗. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชกาหนดให้
อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
จานวน ๕ ญัตติ
๑) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตามและตรวจสอบการ
ใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคมจากการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้เสนอ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ
๒) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตาม และตรวจสอบการ
ใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคมจากการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
๓) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิ การวิสามัญเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และศึกษา
พระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติด
เชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้เสนอ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย กับคณะ
๔) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติตังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ
การใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จาก
การระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้เสนอ นายจักรพันธ์ พรนิมิตร
๕) ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อติดตาม ตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน
จากการกู้เงิน ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จาก
การระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้เสนอ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กับคณะ
สาระ ตามที่สภาผู้ แทนราษฎรได้อนุ มัติพระราชกาหนดให้ อานาจกระทรวงการคลั งกู้เงินเพื่อแก้ไขปั ญหา
เศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย
ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมนั้น เนื่ องจากกรอบการใช้จ่ายเงินตามบัญชี
ท้ายพระราชกาหนดดังกล่าว พบว่าไม่ระบุรายละเอียดการจัดสรรเงิน อีกทั้งเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินจาเป็นต้องใช้
จ่ายเงินด้วยความรวดเร็ว ทาให้ระยะเวลาในการเสนอโครงการและกลั่นกรองน้อยลง ซึ่งอาจทาให้เกิดปัญหาการ
ใช้จ่ายเงินไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ ไม่ทั่วถึง ไม่โปร่งใส จึงขอเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงินตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายเงินจากการกู้เงิน
ตามพระราชกาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรค
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ติดเชื้อไวรั ส โคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ รวม ๕ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมา
พิจารณาศึกษา จานวน ๒๕ คน กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑๙
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
๘. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการปัญหา
หนีสินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ
จานวน ๑๐ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและ
แก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านการศึกษา (การแก้ไขปัญหาหนีสินครู)
ผู้เสนอ นายปรีดา บุญเพลิง
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหนีสินครู
ผู้เสนอ นายสาลี รักสุทธี
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาหนีสินครู และ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการจัดการศึกษาให้เป็นระบบอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ
หนีสินครู
ผู้เสน นายประกอบ รัตนพันธ์
๕) ญั ต ติ เรื่ อง ขอให้ สภาผู้ แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญพิ จารณาศึกษาแนวทางแก้ ไ ขปั ญหา
หนีสินครู
ผู้เสนอ นายเกษม ศุภรานนท์
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
หนีสินครูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้เสนอ นายสฤษดิ์ บุตรเนียร
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษาและแก้ไขปัญหาหนีสินครูโดยเร่งด่วน
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ และนายสรชัด สุจิตต์
๘) ญั ตติ เรื่ อง ขอให้ สภาผู้ แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญพิ จารณาศึ กษาแนวทางการแก้ปั ญหา
หนีสินครู
ผู้เสนอ นายระวี มาศฉมาดล
๙) ญัตติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้ แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญพิจารณาศึกษาแก้ไ ขปั ญหาหนี สิ น ครู
ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ กับคณะ
๑๐) ญัตติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ การวิสามั ญพิ จารณาศึ กษาแก้ไขบรรเทาปั ญ หา
หนีสินของครูหรือป้องกันการเกิดปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายนิยม เวชกามา
สาระ ปัญหาหนี้สินครูเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานาน สาเหตุเกิดจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ค่าครองชีพที่สูงขึ้น ภาระ
ครอบครัว ความไม่มีวินัยของครู รวมถึงปัญหาด้านโครงสร้างของระบบการบริหารบุคคล และสถาบันการเงินที่ไม่มี
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การบริหารจัดการการให้กู้ยืมเงิน การจัดการหนี้อย่างเป็นระบบ ดังนั้น ปัญหาหนี้สินครูจะต้องมีการบริหารจัดการ
อย่างเหมาะสม เพื่อให้ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริงและอย่างยั่งยืนต่อไป
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๑๐ ญัตติ และลงมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณาศึกษา
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และครั้ ง ที่ ๑๙ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ง ที่ ห นึ่ ง ) วั น พฤหั ส บดี ที่ ๖ สิ ง หาคม ๒๕๖๓
กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วัน
พฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ นับตั้งแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๙๐ วั น ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๔ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๙๐ วั น ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๑๕ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
๙. คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาปั ญ หายาเสพติ ด แนวทางการจั ด ตั งศู น ย์ บ าบั ด ยาเสพติ ด
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ
จานวน ๘ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้เสนอ นายคมเดช ไชยศิวามงคล กับคณะ
๒) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ตั งคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญ เพื่ อ ศึ ก ษาปั ญ หาและแนวทางแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
ที่กาลังระบาดอย่างรุนแรง
ผู้เสนอ นายอิสสระ สมชัย และนายสุทัศน์ เงินหมื่น
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติด
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์
๔) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการจัดตัง
ศูนย์บาบัดยาเสพติดทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง และนายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้เสนอ นายชัชวาลล์ คงอุดม และศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม
๖) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึก ษาปั ญ หาและแนวทาง
การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ
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๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหายา
เสพติดอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์ และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้เสนอ นางผ่องศรี แซ่จึง
สาระ ปัจจุบันยาเสพติดได้มีการระบาดอย่างรุนแรง โดยเฉพาะยาบ้า ยาไอซ์ กัญชา ใบกระท่อม และสารเสพติดพันธุ์
ใหม่ และนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลให้ลูกหลานเยาวชน รวมทั้งผู้ใช้แรงงาน ต้องติดยาเสพติด เสียโอกาส
เสี ย อนาคต และเป็ น ปั ญ หาต่ อ สั ง คม ส่ ง ผลให้ รั ฐ ต้ อ งสู ญ เสี ย งบประมาณในการแก้ ไ ข เยี ย วยา
และประเทศชาติต้องเสี ยโอกาสในการพัฒนาบุคลากรซึ่ งเป็นวั ยเรียน วัยทางาน และนามาซึ่งปัญหาความมั่ นคง
ของชาติ ดังนั้น จึงต้องจาเป็นต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๘ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา
ศึกษา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๖๐ วั น ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๑๓ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี
ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๑๒๐ วั น ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๔ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๙๐ วัน ไปพลางก่อน ตามข้อบั งคับ การประชุมสภาผู้ แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๙ (๒) และประธาน
สภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึก ษา
ดั ง กล่ า ว ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๑๕ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ห นึ่ ง )
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณา
ศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔
๑๐. (ก) คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ
และหาแนวทางในการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งนาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน ๔ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องปัญหาอุปสรรคในการ
จัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม

๖๐
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและหาแนวทาง
ในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจการพัฒนาแหล่งนาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
๓) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาการถ่ า ยโอนภารกิจ
ด้านแหล่งนาอุปโภค บริโภค ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายวีระกร คาประกอบ
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและหาแนวทาง
ในการแก้ไขเรื่องการถ่ายโอนภารกิจการพัฒนาแหล่งนาให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
สาระ การกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีประเด็นปัญหาเรื่องภารกิจการจัดบริการสาธารณะ
ที่ทับซ้อนกันระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลให้ผู้กากับดูแล หน่วยงาน
เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานที่ซ้าซ้อนที่เกิดจากระเบียบและกฎหมาย จึงเสนอมาเพื่อตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาปัญหาดังกล่าว
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๔ ญัตติ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ พิจารณา
ศึกษา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่
๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้มีหนังสือขอขยายเวลาครั้งที่หนึ่ง ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ซึ่งประธานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแล้วอนุญาตให้ตามคาขอ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔
และจะแจ้งให้ ที่ป ระชุมทราบต่อไป (ประธานได้แจ้งให้ ที่ประชุมทราบแล้ว ในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๑๒๐ วั น ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๔ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
(ข) ญั ต ติ พิ จ ารณาศึก ษาการจั ด ตั งองค์ กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น รู ป แบบพิ เ ศษ แนวทางการแก้ ไ ขปั ญหา
การกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการจัดการตนเอง
และศึกษาแนวทางการจัดตังกระทรวงท้องถิ่น
จานวน ๑๓ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดการตนเอง
อย่างเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ
ผู้เสนอ นายชัยชนะ เดชเดโช
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดการตนเอง
อย่างเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบ
ผู้เสนอ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระใน
การจัดการตนเองได้อย่างแท้จริง
ผู้เสนอ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ และนายวรภพ วิริยะโรจน์

๖๑
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการถ่ายโอนภารกิจ
การกระจายอ านาจ ตลอดจนปั ญ หาการก ากั บ ดู แ ลตามอ านาจหน้ า ที่ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
อันมีลักษณะก้า วก่า ยแทรกแซงการปฏิบัติหน้า ที่ของท้องถิ่น ซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดบริ การ
สาธารณะแก่ประชาชน
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
๕) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องการจัดตังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตังกระทรวง
การปกครองท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม และนายพัฒนา สัพโส
๗) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แ ทนราษฎรตังคณะกรรมาธิ การวิสามั ญพิจารณาศึก ษารู ปแบบการปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดตังกระทรวงท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ และนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
๘) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตังกระทรวงท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
๙) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตังกระทรวงท้องถิ่น
ผู้เสนอ นางผ่องศรี แซ่จึง และนางเทียบจุฑา ขาวขา
๑๐) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ การวิส ามัญ พิจ ารณาศึก ษาแนวทางการจั ด ตั ง
กระทรวงท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๑๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตังกระทรวงท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
๑๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตังกระทรวงท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๑๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตังกระทรวงท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
สาระ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น หน่ ว ยงานที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของกระทรวงมหาดไทย
ได้ปรากฏปัญหาหลายประการมายาวนานว่าไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็ มที่
จนเป็ น ที่ ม าให้ มี ก ารเรี ย กร้ อ งให้ มี ก ารตั้ ง เป็ น กระทรวงท้ อ งถิ่ น เพื่ อ กระจายอ านาจให้ ท้ อ งถิ่ น และมี ภ ารกิจ
ที่ชัดเจนไม่รวมศูนย์อยู่เพียงราชการส่วนกลาง เพื่อช่วยพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๑๓ ญัตติ และมีมติให้ส่งญัตติดังกล่าวให้คณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไข
เรื่ องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒ นาแหล่ งน้าให้ แก่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณา โดยญัตติทั้ง
๑๓ ฉบับ รวมพิจารณาเป็นญัตติเรื่อง ญัตติพิจารณาศึกษาการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี

๖๒
อิส ระในการจั ดการตนเอง และศึกษาแนวทางการจัดตั้งกระทรวงท้องถิ่น ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔
๑๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า สายสื่อสาร และการบริหารจัดการ
ไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงทังประเทศ
จานวน ๔ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการจัดระเบียบสายไฟฟ้า
ผู้เสนอ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระบบสายไฟฟ้าลง
ดินและการบริหารจัดการไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึง
ผู้เสนอ นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช และ นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดระเบียบสายไฟฟ้าลง
ดินทุกพืนที่ทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
๔) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แ ทนราษฎรตังคณะกรรมาธิ การวิสามั ญพิจารณาศึก ษาการย้า ยสายไฟฟ้า –
สายสื่อสารลงใต้ดินทั่วประเทศ พร้อมศึกษาผลกระทบ ข้อดี – ข้อเสีย
ผู้เสนอ นายภาสกร เงินเจริญกุล
สาระ เกิดอุบัติเหตุเสาไฟฟ้าโค่นล้มทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเป็นจานวนมากส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต
และได้รับบาดเจ็บ อีกทั้งทรัพย์สินเสียหายซึ่งหนึ่งในเหตุผลที่ทาให้เกิดอุบัติเหตุ คือ เกิดจากการที่มีสายไฟและสาย
สาธารณูปโภคแขวนอยู่บนเสาไฟฟ้า และพาดอยู่บนกิ่งไม้ในลักษณะระเกะระกะซึ่งเป็นปัญหาที่อยู่ต่อเนื่องมา
ยาวนาน อีกทั้งเป็นการลดทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองต่าง ๆ ในประเทศไทย จึงควรให้มีการดาเนินการจัด
ระเบียบสายไฟและสายสาธารณูปโภคอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหา
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณารวมกั น ทั้ ง ๔ ญั ต ติ และมี ม ติ ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ฯ
พิจารณาศึกษา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ หนึ่ง)
เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๙๐ วั น ไปพลางก่ อ นตามข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้ อ ๙ (๒) และ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการขอขยายระยะเวลาการพิจารณา
ดังกล่ าวแล้ ว ในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ห นึ่ง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

๖๓
คณะกรรมาธิการสามัญ

จานวน ๗ คณะ รวม ๒๖ ญัตติ

๑. คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
จานวน ๑ เรื่อง รวม ๒ ญัตติ
- ญัตติพิจารณาศึกษาโครงการจัดตังกระทรวงการข้าว
จานวน ๒ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการจั ดตังกระทรวง
การข้าว
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาจัดตังกระทรวงการข้าว
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
สาระ ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของชาติและเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรส่วนใหญ่ แต่ชาวนาไทยมี
ฐานะยากจนและเป็นอาชีพที่ถูกเอาเปรียบมาตลอด ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนและไม่มีที่อยู่อาศัย กอปรกับใน
อดีตการบริหารจัดการข้าวเป็นภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน ทาให้ไม่สามารถบริหารจัดการ
ข้าวได้อย่ างเป็ น ระบบและครบวงจร เกิดช่องว่างระหว่างภาคการผลิ ต การแปรรูป และการตลาด ขาดการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แทนราษฎรได้ พิจ ารณาญัต ติเ กี่ยวกับเรื่อ งโครงการจัดตั้ ง กระทรวงการข้าวและมี มติ ใ ห้ ส่ ง
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
๒. คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนีสินแห่งชาติ
จานวน ๑ เรื่อง รวม ๑ ญัตติ
- ญัตติศึกษาปัญหาหนีสินครัวเรือน
จานวน ๑ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหนีสินในครัวเรือน
หนีสินภาครัฐ รวมทังค่าครองชีพสูงจากราคานามัน แก๊ส ไฟฟ้า
ผู้เสนอ นายคมเดช ไชยศิวามงคล กับคณะ
สาระ เนื่ อ งจาก ๕ ปี ที่ผ่ า นมา ปั ญ หาของประชาชนคื อปั ญ หาหนี้ สิ น ภาคครั ว เรื อ น โดยรั ฐ บาลได้ ใช้ เงิน
งบประมาณไปประมาณ ๑๗ ล้านล้านบาท แต่ก็ยังกลับทาให้มีหนี้สินภาคครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ถึงความถดถอยของทั้งระบบเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง อีกทั้งยังก่อให้เกิดความเหลื่อมล้าสูงขึ้น มีจานวน
คนจนเพิ่มมากขึ้น ทาให้เกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด ปั ญหาที่ดิน ปัญหาหนี้สิน ซึ่งหากปล่อยให้ปัญหา
เกิดขึ้นโดยไม่มีการแก้ไขอย่างเร่งด่วนจะทาให้คุณภาพชีวิตของประชาชนแย่ลงได้ จึงได้เสนอให้สภาผู้แทนราษฎร
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหนี้สินในครัวเรือน หนี้สินภาครัฐ ซึ่งจะทาให้สามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แทนราษฎรได้พิจ ารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องปัญหาหนี้สิ นในครัว เรือน หนี้สิ นภาครัฐ รวมทั้ง
ค่าครองชีพสูงจากราคาน้ามัน แก๊ส ไฟฟ้า และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ พิจารณา
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ส อง) วันพฤหัสบดีที่
๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

๖๔
๓. คณะกรรมาธิการการคมนาคม
จานวน ๑ เรื่อง รวม ๘ ญัตติ
- ญัตติศึกษาและแก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะ
จานวน ๘ ญัตติ
๑) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จารณาศึ ก ษารถรั บ จ้ า งสาธารณะ
ส่วนบุคคลในการให้บริการกับผู้บริโภคและอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมในพืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ผู้เสนอ นางสาวธีรรัตน์ สาเร็จวาณิชย์
๒) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แ ทนราษฎรตังคณะกรรมาธิ การวิ สามัญเพื่ อศึก ษาและหาแนวทางแก้ ปั ญ หา
การให้บริการรถโดยสารผิดกฎหมายและการกาหนดมาตรฐานค่าโดยสารรถโดยสารสาธารณะ
ผู้เสนอ นายชาญวิทย์ วิภูศิริ
๓) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาแนวทางแก้ ปั ญ หา
จักรยานยนต์รับจ้างทังประเภทรับขนส่งคนโดยสารและประเภทรับขนส่งสิ่งของ
เสนอ นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ กับคณะ
๔) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาการแก้ ไ ขปั ญ หา
ความเดือดร้อนของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะประจาทาง
ผู้เสนอ นางสาวปารีณา ไกรคุปต์
๕) ญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามั ญพิจารณาศึกษากรณีการบริการรถรับจ้าง
สาธารณะและส่วนบุคคล เพื่อบริการให้กับผู้บริโภคอย่างทั่วถึงและราคาเหมาะสมในเขตพืนที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
ผู้เสนอ พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการให้บริการ การกาหนด
อัตราค่าโดยสาร ระบบบริหารจัดการ และแผนงานพัฒนาในอนาคตของระบบขนส่งสาธารณะในเขตพืนที่
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
ผู้เสนอ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
๗) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จารณาศึก ษารถรั บ จ้ า งสาธารณะ
ส่วนบุคคลในการให้บริการกับผู้บริโภคและอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสม
ผู้เสนอ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล และนายภราดร ปริศนานันทกุล
๘) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารการคมนาคมพิ จ ารณาศึ ก ษาปั ญ หาและหาแนวทางการแก้ ไ ข
การให้บริการและการกาหนดอัตราค่าโดยสารของรถรับจ้างสาธารณะ
ผู้เสนอ นายโสภณ ซารัมย์
สาระ ปั จ จุ บั น ในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร ปริ ม ณฑล และจั ง หวั ด ท่ อ งเที่ ย วทั่ ว ประเทศ ประชาชนและ
นักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการรถรับจ้างสาธารณะและรถรับจ้างสาธารณะส่วนบุคคลเป็นจานวนมาก ซึ่งมีการใช้
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารเพื่อให้บริ การ แต่การบริการมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ รวมทั้ง
พฤติ ก รรมของผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารไม่ สุ ภ าพ ไม่ มี ร ะเบี ย บในการบริ ห ารจั ด การ และมี ก ารก่ อ เหตุ วิ ว าทและก่ อ เหตุ
อาชญากรรม จึงสมควรได้มีการจัดระเบียบผู้ประกอบการและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติศึกษาและแก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะ รวม ๘ ญัตติ และมีมติ
ให้ ส่ งคณะกรรมาธิก ารการคมนาคมพิ จ ารณา กาหนดระยะเวลาพิ จารณาศึ ก ษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุ ม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

๖๕
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก
๔๕ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๑) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก
๖๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๓๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๕) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๖) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
๔. คณะกรรมาธิการการพลังงาน
จานวน ๑ เรื่อง รวม ๖ ญัตติ
- ญัตติศึกษาการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนนามันให้เป็นระบบและยั่งยืน
จานวน ๖ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคา
พลังงานและกองทุนนามัน
ผู้เสนอ นายระวี มาศฉมาดล เป็นผู้เสนอ
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคา
พลังงานและกองทุนนามัน
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ เป็นผู้เสนอ
๓) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แ ทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปรับปรุง
โครงสร้างราคานามันและพลังงานให้เป็นระบบและยั่งยืน
ผู้เสนอ นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิ สามัญพิจารณาศึกษาการปรับแผนพัฒนากาลัง
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (PDP2018) เพื่อให้ราคาพลังงานในประเทศเหมาะสมและ
รองรับความต้องการของประชาชน
ผู้เสนอ นายบุญลือ ประเสริฐโสภา
๕) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคา
พลังงานให้เป็นธรรม
ผู้เสนอ นายเกียรติ สิทธีอมร
๖) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับโครงสร้างราคา
พลังงานและกองทุนนามันอย่างเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
สาระ ด้ว ยปั จ จุ บั น โครงสร้ างราคาพลั งงานในประเทศไทยมีราคาสูง ไม่ส อดคล้ องกับต้นทุน ไม่ว่าจะเป็น
น้ามันดิบ น้ามันสาเร็จรูป ก๊าซหุงต้ม ก๊าซธรรมชาติ ส่งผลทาให้ประชาชนแบกรับภาระราคาพลังงานที่ไม่เป็นธรรม

๖๖
ทั้ ง ที่ ป ระเทศไทยมี แ หล่ งขุ ด เจาะทั้ งบนบกและในทะเลอ่ า วไทย โดยปั จ จั ยเกิ ดจากโครงสร้า งราคาพลั ง งาน
ในประเทศไทยและกองทุนน้ามันไม่มีความเหมาะสม ประชาชนจึงจ่ายค่าน้ามันในราคาสูง ดังนั้น ต้องมีการปรับ
โครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ามันอย่างเป็นระบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ตลอดจน
บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องการปรับโครงสร้างราคาพลังงานและกองทุนน้ามัน
ให้เป็นระบบและยั่งยืน รวม ๖ ญัตติ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณา กาหนดระยะเวลา
พิจารณาศึกษาไว้ ๖๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัยประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๖๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิ การฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก
๑๒๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งทีส่ อง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
๕. คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว
จานวน ๑ เรื่อง รวม ๔ ญัตติ
- ญัตติศึกษาแนวทางในการส่งเสริม แก้ไขปัญหา และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย จานวน ๔ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้ตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการดาเนินการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของภาคใต้
ผู้เสนอ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการจัดให้มี
แผนพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคใต้
ผู้เสนอ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา
และการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทย
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์ และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการท่องเที่ยวเชิงเอกลักษณ์
และตามอัตลักษณ์ในแต่ละพืนที่ทั่วทุกภูมิภาค
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
สาระ ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวจานวนมหาศาล ซึ่งผลจากการท่องเที่ยวได้นาความเจริญไปสู่
ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ ช่วยสร้างร้ายได้และสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งช่วยกระตุ้นให้นักลงทุน
ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุน ในประเทศไทยมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การท่องเที่ยวของประเทศไทยยังคงประสบกับ
ปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ระบบสาธารณูปโภคที่ยังไม่ทั่วถึง ความสะอาดของสถานที่

๖๗
ท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ จึงจาเป็นที่จะต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับเรื่องแนวทางในการส่งเสริม แก้ไขปัญหา และพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของประเทศไทย รวม ๔ ญัตติ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวพิจารณา กาหนดระยะเวลา
พิจารณาศึกษาไว้ ๖๐ วัน ในคราวประชุ มสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก
๙๐ วัน (ขยายเวลาครั้งที่ ๒) ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งทีส่ อง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๓) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๔) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
๖. คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จานวน ๒ เรื่อง รวม ๕ ญัตติ
- ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพืนที่ภาคใต้
จานวน ๔ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาในที่ดิน
หมดสัญญาสัมปทานในพืนที่จังหวัดกระบี่
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาปัญหาประชาชนบุกรุ กพื นที่
สวนปาล์มนามันที่หมดอายุสัมปทานในพืนที่ภาคใต้
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน
ในพืนที่อาเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้เสนอ นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการบุกรุกพืนที่สวนปาล์มนามันที่
หมดอายุสัมปทานในเขตพืนที่ภาคใต้และจังหวัดกระบี่
ผู้เสนอ นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์
สาระ ตามที่รัฐได้ให้สัมปทานอนุญาตเข้าทาประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ในภาคใต้ เมื่อครบอายุสัญญาสัมปทาน
คณะรัฐมนตรีได้มีมติไม่ต่อสัญญาสัมปทานในที่ดินดังกล่าว ทาให้ที่ดินดังกล่าวมีประชาชนหรือบริษัทเอกชนผู้ได้รับ
สัมปทานเดิมได้เข้าบุกรุกทาประโยชน์ในที่ดินจนเกิดปัญหา เช่น ปัญหาประชาชนเรียกร้องที่ดินทากินจากที่ดิน
สัมปทาน ปัญหาการบุกรุกครอบครองที่ดินซึ่งมีผู้ถูกจับกุมดาเนินคดี ปัญหาที่บริษัทผู้ได้รับสัมปทานอ้างว่าได้มีการ
รังวัดที่ดินขอออก น.ส.๓ แล้ว ปัญหาการออกเอกสารสิทธิทับซ้อนที่ดินของประชาชน เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีที่ดิน
สัมปทานบางแห่งที่หมดอายุสัญญาสัมปทาน และไม่มี ส่วนราชการและเอกชนเข้าใช้ประโยชน์ ซึ่งได้มีเกษตรกรใน

๖๘
พื้ น ที่ เ ข้ า ครอบครองท าประโยชน์ แต่ ไ ม่ ส ามารถออกเอกสารสิ ท ธิ์ ไ ด้ จึ ง เห็ น ควรให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎร
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพื้นที่ภาคใต้
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่ดินหมดสัญญาสัมปทานในพื้นที่ ภาคใต้
รวม ๔ ญัตติ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กาหนดระยะเวลา
พิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาสอบข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่
จานวน ๑ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาสอบหาข้อเท็จจริงกรณีการ
ปิดอ่าวมาหยา จังหวัดกระบี่
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
สาระ อ่าวมาหยาตั้งอยู่ บริเวณเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวชายหาดที่มีชื่อเสี ยงทางภาคใต้
ของไทยซึ่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความสนใจและนิยมมาท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เกิดการสร้างงาน สร้าง
รายได้แก่ผู้ประกอบกิจการการท่ องเที่ยว กิจการร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงชุมชนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่
โดยรอบ ทาให้เศรษฐกิจครัวเรือนท้องถิ่นเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศปิดอ่ าวมาหยา เนื่องจาก
พบว่ า สมอเรื อ ท าให้ แ นวปะการั ง ได้ รั บ ความเสี ย หาย โดยตั้ ง ใจจะปิ ด อ่ า ว ๔ เดื อ น เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู
ทรั พยากรธรรมชาติ ท้ายที่สุ ดกลั บ เปลี่ ยนเป็น การปิดอ่าวอย่างไม่มีกาหนด กรณีดังกล่ าวจึงส่ งผลกระทบต่อ
การประกอบอาชีพ ตลอดจนรายได้ของประชาชนในพื้นที่
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาญัตติเกี่ยวกับ การศึกษาสอบข้อเท็จจริงกรณีการปิดอ่าวมาหยา จังหวัด
กระบี่ และมีมติให้ส่งคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กาหนดระยะเวลาพิจารณา
ศึกษาไว้ ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๑) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ
- ประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาออกไปอีก ๙๐ วัน (ขยายเวลา
ครั้งที่ ๒) และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอนุญาตให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ

๖๙
๗. คณะกรรมาธิการการศึกษา
จานวน ๒ เรื่อง รวม ๑๔ ญัตติ
- ญัตติพิจารณาศึกษาปัญหาความเหลื่อมลาทางการศึกษาและผลกระทบจากการ
ยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก
จานวน ๕ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการศึกษาเรื่องความเหลื่อมลาทางการศึกษาในประเทศไทย
ผู้เสนอ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม และนายพัฒนา สัพโส
๒) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมลาทางการศึกษาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้เรียน
ผู้เสนอ นางสาวกุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ และนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบต่อข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษากรณีการยุบเลิกโรงเรียนขนาดเล็ก
ผู้เสนอ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
๔) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมลาทางการศึกษาที่ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้เรียน
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ กับคณะ
๕) ญั ต ติ เรื่ อง ขอให้ สภาผู้ แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญพิ จารณาศึ กษาเรื่ องความเหลื่ อ มล า
ทางการศึกษา สังคมและเศรษฐกิจในประเทศไทย
ผู้เสนอ นายสฤษดิ์ บุตรเนียร กับคณะ
สาระ ปั ญ หาทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในประเทศ ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากปั ญ หา
ความยากจน และปัญหาความเหลื่อมล้าต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นมีจุดเริ่มต้นมาจากความเหลื่อมล้าทางการ
ศึกษา โดยระบบการศึกษาของไทยมีปัญหาหลาย ๆ ด้าน แต่ปัญหาสาคัญประการหนึ่ง คือ ปัญหาเด็กไทยไม่สามารถ
เข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีเด็กจานวนมากต้องออกจากการเรียนกลางคัน เนื่องจากครอบครัวไม่
สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาได้ ปัญหาด้านคุณภาพการศึกษาที่สะท้อนว่าทักษะ ความรู้ความสามารถ
ข อ ง เ ด็ ก ไ ท ย ยั ง ไ ม่ ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ต ล า ด แ ร ง ง า น ปั ญ ห า ดั ง ก ล่ า ว เ ห ล่ า นี้ ล้ ว น เ ป็ น เ รื่ อ ง
ของความเหลื่อมล้าทางการศึกษา โดยเฉพาะที่เกิดจากสถานศึกษา เช่น หลักสูตรการศึกษา คุณภาพของครูผู้สอน
และสั ด ส่ ว น ขนาดของสถานศึ ก ษา รวมทั้ ง งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ เป็ น ต้ น หากปล่ อ ยให้ ค วามเหลื่ อ มล้ า
ทางการศึกษาเกิดขึ้นก็จะนาไปสู่ปัญหาสังคมอื่น ๆ
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๘ ญัตติ (รวมกับญัตติเรื่อง ๒) และมีมติส่งให้คณะกรรมาธิการ
การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม พิจารณาศึกษา จานวน ๓ ญัตติ ส่งให้คณะกรรมาธิการการศึกษา
พิจารณาศึกษา จานวน ๕ ญัตติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึง่ ) วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ (กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน)
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันพุ ธที่
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นับตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษาออกไป
อี ก ๙๐ วั น ในคราวประชุ มสภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปี ที่ ๒ ครั้ งที่ ๑๙ (สมั ยสามั ญประจ าปี ครั้ งที่ ส อง)
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๗๐
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษาออกไป
อีก ๙๐ วัน ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษาออกไป
อี ก ๙๐ วั น ไปพลางก่ อน ตามข้ อบั งคั บ การประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้ อ ๙ (๒) และประธาน
สภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบการขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษาดังกล่าว
ในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหั สบดีที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
- ญั ต ติ พิ จ ารณาศึ ก ษาแผนการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ เพื่ อ หาแนวทางในการแก้ ปั ญ หา
ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
จานวน ๙ ญัตติ
๑) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
และการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ผู้เสนอ นายสฤษดิ์ บุตรเนียร เป็นผู้เสนอ
๒) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาสถานการณ์ กลไก
กระบวนการสร้างพลเมืองเพื่อรองรับการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ
๓) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
และแก้ไขปัญหาเร่งด่วนการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
ผู้เสนอ นายธนกร ไชยกุล และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๔) ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาแผนปฏิ รู ป ประเทศ
ด้ า นการศึ ก ษาและแก้ ไ ขปั ญ หาเร่ ง ด่ ว นด้ า นการศึ ก ษาในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาเพื่ อ สนองต่ อ ตลาดแรงงาน
ในอนาคต
ผู้เสนอ นายรุ่งโรจน์ ทองศรี และนายสฤษดิ์ บุตรเนียร
๕) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการออกกฎหมาย
การศึกษาแห่งชาติ (ร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. .... และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง)
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ
๖) ญัต ติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ ก ารวิสามั ญพิ จารณาศึ ก ษาการปฏิรู ป การศึ ก ษา
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาให้เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
๗) ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพิจารณาและ
ส่งเสริมการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาประเทศ
ผู้เสนอ นายสมชาย ฝั่งชลจิตร และนายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน
๘) ญั ต ติ เ รื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาแผนปฏิ รู ป ประเทศ
ด้านการศึกษาทุกระดับอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล
ผู้เสนอ นายประกอบ รัตนพันธ์ และนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ

๗๑
๙) ญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การสร้างสื่อการเรียนรู้
ที่ปลอดภัยให้แก่เด็กและเยาวชน โดยการสร้างสื่อทีวีดิจิทัลเพื่อเด็กและเยาวชน
ผู้เสนอ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
สาระ การศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศ ซึ่งในปัจจุบันกระแสต่าง ๆ ในโลกได้
เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สภาพสังคม จึงต้องมีการปฏิรูปด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สร้าง
ศักยภาพคนไทยให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณารวมกันทั้ง ๙ ญัตติ (รวมกับญัตติเรื่อง ๑) และมีมติส่งให้คณะกรรมาธิการ
การศึกษา ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ
วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ (กาหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาไว้ ๙๐ วัน)
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๙๐ วั น ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๔ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔
- สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ขยายระยะเวลาในการพิจารณาศึกษา
ออกไปอี ก ๙๐ วั น ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๑๕ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ นับตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๒. ญัตติที่ค้างการพิจารณาของสภา

จานวน ๔ ญัตติ

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะปลูกยาเส้น
และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น เพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ผู้เสนอ นายกรณ์ จาติกวณิช และนางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบเพื่อจาหน่ายใบยาสูบ และเพื่อการนาไปสู่การพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา
๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ปัญหาผลกระทบจากการจั ดเก็บ
ภาษีสรรพสามิตบุหรี่ซิกาแรตต่อเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและอุตสาหกรรมยาสูบของประเทศไทย
ผู้เสนอ นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์
๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
สาระ ยาสูบเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชน ซึ่งได้รับความนิยมปลูกกันอย่างแพร่หลาย
ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ปัจจุบันแนวโน้มการสูบบุหรี่ของคนในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับ มีการปรั บ อัตราภาษีย าสูบ ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่ งผลให้ การยาสูบ
แห่งประเทศไทยต้องปรับลดการรับซื้อใบยาสูบจากเกษตรกร ทาให้เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบได้รับความเดือดร้อนจาก
รายได้ที่ลดลงไม่เพียงพอต่อการดารงชีพ และมีภาระหนี้สินอีกจานวนมาก
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ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แทนราษฎรได้พิจ ารณาญัต ติเกี่ ยวกับ ความเดื อดร้ อนของเกษตรกรผู้ เ พาะปลู กยาเส้ น และ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น รวม ๔ ญัตติ ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันศุกร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้เลื่อนการพิจารณาไปต่อในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป

๓. ญัตติที่บรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อรอการพิจารณา

จานวน ๑๘๙ ญัตติ

๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทาโครงการ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายเพชรบุรี-สุไหงโก-ลก
ผู้เสนอ นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเรื่องระบบการจัดจาหน่ายสลาก
กินแบ่งรัฐบาลและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ค้าสลากรายย่อย
ผู้เสนอ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นระบบและ
ยั่งยืน
ผู้เสนอ นางสาวสุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ
๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบและแก้ไขปัญหาอัน
เกิดจากการขนส่งและจัดเก็บสินค้าของท่าเรือ
ผู้เสนอ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี
๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการมูลสุกรและ
น้าเสียจากฟาร์มสุกร
ผู้เสนอ นางสาวรังสิมา รอดรัศมี
๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสุรา
สุราพื้นบ้าน และคราฟท์เบียร์
ผู้เสนอ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะ
๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาแม่น้าเจ้าพระยาเน่าเสีย
ผู้เสนอ นางสาวภาดาท์ วรกานนท์
๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของจังหวัด
ผู้เสนอ นางนาที รัชกิจประการ
๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการโอนท่าอากาศยานกระบี่ไป
สังกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (AOT) เพื่อยกระดับให้มีความก้าวหน้าและการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
๑๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาและศึกษาสัญญาการขุด
เจาะน้ามันและก๊าซในประเทศไทย
ผู้เสนอ นายซูการ์โน มะทา กับคณะ

๗๓
๑๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลชีวมาตร
ส่วนบุคคล
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
๑๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและการพัฒนาการปศุ
สัตว์ของประเทศ
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์
๑๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการกระทา
ความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่
ผู้เสนอ นายวีระกร คาประกอบ
๑๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์
ผู้เสนอ นายปดิพัทธ์ สันติภาดา
๑๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารายละเอียดโครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ และการวางแผนงานเพื่อทาความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ
ผู้เสนอ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
๑๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเส้นทางรถไฟจากจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี ไปยังจังหวัดพังงา
ผู้เสนอ นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
๑๗. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรพิ จ ารณาตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาทบทวน
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ผู้เสนอ นายคมเดช ไชยศิวามงคล
๑๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนอันเกิดจากลิงที่อาศัยอยู่ในบริเวณชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม และนางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
๑๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้ แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการเยียวยา การหา
วิธีการทดแทน การปรับเปลี่ยน และขับเคลื่อนการเกษตรที่ใช้สารเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์เพื่อระบบเกษตรและ
อาหารที่ยั่งยืน
ผู้เสนอ นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กับคณะ
๒๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบเพื่อชะลอหรือยกเลิก
การเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
ผู้เสนอ นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์
๒๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาด
ใหญ่ ปัญญาประดิษฐ์ และระบบโครงข่ายในการเก็บข้อมูลออนไลน์ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ผู้เสนอ นายธีรัจชัย พันธุมาศ กับคณะ

๗๔
๒๒. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ศึ ก ษาการสร้ า งมาตรฐานเกี่ ย วกั บ
สวัสดิภาพสัตว์
ผู้เสนอ นายนิติพล ผิวเหมาะ
๒๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหามาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตฉ้อโกงในสหกรณ์ต่าง ๆ
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
๒๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึ กษาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สุราขาว ไวน์ผลไม้ และยาดอง
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
๒๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการควบคุมการใช้และการ
ครอบครองยานพาหนะเพื่อแก้ปัญหาการจราจรและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
๒๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการริเริ่ม
โครงการแก้มลิงในอ่าวไทย
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม และนางสาวรังสิมา รอดรัศมี
๒๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิ สามัญพิจารณาให้สร้างเขื่อนมิตรภาพลาน้าโขงที่
อาเภอปากชม จังหวัดเลย และเขื่อนบ้านกุ่ม อาเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้เสนอ นายสมศักดิ์ คุณเงิน
๒๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการสร้างสะพานเกาะสมุยถึง
อาเภอขนอมในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้ (The new Thailand Southern Economic)
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ และนายสายัณห์ ยุติธรรม
๒๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาภัยแล้งและน้าท่วม
ด้วยการสร้างแก้มลิงในทุกหมู่บ้านและการทาธนาคารน้าใต้ดิน
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
๓๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดหาพื้นที่สร้าง
เขื่อนแม่น้าโขงเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม น้าแล้ง และส่งเสริมความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ กับคณะ
๓๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการนาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
สาหรับยานยนต์ (NGV) มาใช้ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ ภายในระยะเวลา ๑ ปี
ผู้เสนอ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
๓๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาฟื้นฟู และการ
บริหารจัดการที่ทากินและสาธารณูปโภคบริเวณรอบหนองหาร จังหวัดสกลนคร
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา
๓๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาแชร์
ลูกโซ่ หนี้นอกระบบ
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ

๗๕
๓๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษามาตรการควบคุมการนาเข้า
และผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ และนายมณเฑียร สงฆ์ประชา
๓๕. ญัตติ เรื่ อง ขอให้ ส ภาผู้ แทนราษฎรตั้ง คณะกรรมาธิ การวิส ามัญ ศึ ก ษาการสร้า งสนามบินสมุย แห่ ง ที่ ๒
เพื่อฟืน้ ฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเกาะสมุยโดยเร่งด่วน
ผู้เสนอ นายระวี มาศฉมาดล
๓๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาจาก
การทาการเกษตรเคมีไปสู่การทาการเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบครบวงจรด้วยความยั่งยืน
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
๓๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาการ
เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออกอย่างเป็นระบบครบวงจร
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
๓๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขการจราจรติดขัดบน
ทางด่วน และการสร้างทางด่วนชั้นที่ ๒ (Double deck)
ผู้เสนอ นายระวี มาศฉมาดล
๓๙. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาหาแนวทางการพั ฒ นา
กระบวนการเทคโนโลยีภาคเกษตรกรรมจากการเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์
ผู้เสนอ นางผ่องศรี แซ่จึง
๔๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิ สามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาแชร์ลูกโซ่ และปัญหาหนี้นอกระบบ
ผู้เสนอ นายนริศ ขานุรักษ์ และนายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
๔๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
ส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกีฬาแบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เสนอ นายธีรัจชัย พันธุมาศ
๔๒. ญัตติ เรื่ อง ขอให้ ส ภาผู้ แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิส ามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการ
แก้ปัญหาแชร์ลูกโซ่ และปัญหาหนี้นอกระบบ
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
๔๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิงแบบครบ
วงจร (Entertainment Complex) ในเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษภาคเหนื อ (NEC) เพื่ อ เป็ น แหล่ ง รายได้ ใ หม่ จ าก
นักท่องเที่ยวเข้าประเทศ
ผู้เสนอ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
๔๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษากระบวนการออกกฎหมายกีฬา
อิเล็กทรอนิกส์ และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกีฬาอิเล็กทรอนิกส์
ผู้เสนอ นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ
๔๕. ญัตติ เรื่ อง ขอให้ ส ภาผู้ แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิส ามัญเพื่อ ศึก ษาเรื่ องการส่ งเสริม การปศุ สั ต ว์
โดยเฉพาะการเลี้ยงแพะเพื่อการส่งออกเพื่อทดแทนรายได้ของเกษตรกรที่ปลูกยางพาราและปาล์มน้ามันที่มีราคา
ตกต่า
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง

๗๖
๔๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาดาเนินการ ศึกษาและหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต ฉ้อโกง ในสหกรณ์อย่างเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
๔๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพและ
ยกระดับเกษตรอินทรีย์ให้มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
๔๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึ กษาการก่อสร้างท่าเรือสาราญขนาดใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวใน
พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
๔๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ปัญหาการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการท่องเที่ยวเข้าชม
อุทยานแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นายสาคร เกี่ยวข้อง
๕๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างบูรณาการและเป็น
ระบบ
ผู้เสนอ นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ
๕๑. ญัตติ เรื่ อง ขอให้ ส ภาผู้ แทนราษฎรพิจารณาการหามาตรการแก้ ปัญหาภัยแล้ งเพื่อช่ว ยเหลื อเกษตรกร
ผู้ปลูกข้าว
ผู้เสนอ นายอิสสระ สมชัย
๕๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ เพื่อจัดตั้งเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคเหนือตอนล่าง ๑
ผู้เสนอ นายเกษมสันต์ มีทิพย์
๕๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่างเป็นเศรษฐกิจพิเศษ
ผู้เสนอ นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ
๕๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ๕ จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผู้เสนอ นายนิยม ช่างพินิจ
๕๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการก่อสร้างท่าเรือสาราญ (เรือยอร์ช เรือครูซส์) เรือขนส่ง
สินค้าขนาดใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามัน
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
๕๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทดแทนการใช้ส ารเคมี ทางการเกษตร การหาวิธีการทดแทน การปรับเปลี่ ยนและขับเคลื่ อ น
การเกษตรที่ใช้สารเคมีไปสู่เกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืน
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๕๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงโค
เนื้อคุณภาพสูงภายในประเทศและเพื่อการส่งออกโดยการตั้งกลุ่มเกษตรกรโคเนื้อแปลงใหญ่
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม

๗๗
๕๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑
ผู้เสนอ นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์
๕๙. ญัตติ เรื่ อง ขอให้ ส ภาผู้ แทนราษฎรตั้ง คณะกรรมาธิ การวิส ามัญ พิ จารณาศึ ก ษาแนวทางและมาตรการ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบธุ ร กิ จ โรงแรมหรื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ พั ก อาศั ย แก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มิ ไ ด้ อ ยู่ ใ นบทบั ญ ญั ติ ข อง
พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ในช่วงวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ และการ
กาหนดมาตรการเพื่อกากับดูแลธุรกิจดังกล่าวอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
๖๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่าง ๑ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ
ผู้เสนอ นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข
๖๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการกระทา
ความผิดในลักษณะแชร์ลูกโซ่และหนี้นอกระบบ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
๖๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาปรับปรุงศักยภาพ
อุทยานแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทางทะเลทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
๖๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารายละเอียดโครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่ พัฒนาและปรับปรุงด้านสถานีรถไฟโดยสารให้เป็นระบบ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
๖๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้าโขง
ป้องกันน้าท่วม น้าแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
๖๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดสงขลากับอีก ๗ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งพัฒนาทะเลสาบสงขลาให้ เป็น
แหล่งท่องเที่ยว
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
๖๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิส ามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการ
ขยายพันธุ์ของลิงและการบุกรุกทาลายทรัพย์สินสร้างความเสียหายและความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๖๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเร่งรัดการดาเนินการเปิดการ
เจรจาการค้าเสรี (FTA) ไทย – สหภาพยุโรป
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๖๘. ญัตติ เรื่ อง ขอให้ ส ภาผู้ แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิก ารวิส ามัญ พิจารณาศึ กษาควบคุ มและจัดระเบี ย บ
ภาพยนตร์และของเล่นผู้ใหญ่
ผู้เสนอ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร

๗๘
๖๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาแชร์ลูกโซ่ และหนี้นอกระบบอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้เสนอ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค
๗๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามาตรการทางกฎหมายเพื่ อ
บรรเทา แก้ไขผลกระทบอันเนื่องมาจากการที่ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) พ้นสถานะจากรัฐวิสาหกิจ
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
๗๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) ในรายย่อย เพื่อใช้ในการเกษตร กสิกรรมและการเลี้ยงสัตว์
ผู้เสนอ นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช และนางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา
๗๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบเกษตรนิเวศและวัฒนธรรมที่ยั่งยืนบนพื้นที่สูง
ผู้เสนอ นายมานพ คีรีภูวดล
๗๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
สุรา สุราพื้นบ้าน คราฟเบียร์ สุราแช่ และไวน์
ผู้เสนอ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
๗๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรทางทะเล
และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ
๗๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษา การจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรน้า
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม กับคณะ
๗๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปลดหนี้สิน ชาวนา
ชาวไร่ และเกษตรกร
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๗๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางเพื่อให้เกษตรกร อายุ
๖๐ ปี ได้รับบานาญ
ผู้เสนอ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๗๘. ญัตติ เรื่ อง ขอให้ ส ภาผู้ แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิส ามัญพิจารณาศึกษา เรื่อง การเชื่อมโยง การ
คมนาคมฝั่งทะเลอ่าวไทยและอันดามันพร้อมป้องกันน้าท่วมกรุงเทพฯ
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
๗๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงการ
คมนาคมฝั่งทะเลอ่าวไทยและทะเลฝั่งอันดามันเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจและป้องกันน้าท่วมกรุงเทพฯ และ
จังหวัดใกล้เคียง
ผู้เสนอ นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค และนายพิเชษฐ สถิรชวาล
๘๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาโครงสร้างระบบโลจิสติกส์ใน
บริเวณพื้นที่ ๖ จังหวัดชายฝั่งอันดามันเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง

๗๙
๘๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากธารน้าแข็ง
หิมาลัยละลาย
ผู้เสนอ นางอนุรักษ์ บุญศล
๘๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษางบประมาณและกระบวนการ
จัดสรรงบประมาณที่ตอบโจทย์ปัญหาของประชาชน
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน
๘๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระบบกลไกการตรวจสอบการ
ใช้งบประมาณแผ่นดินที่เน้นผลสัมฤทธิ์ของการใช้งบประมาณของสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน
๘๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของ
กรมบัญชีกลางที่เป็นอุปสรรคต่อประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน
๘๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหาอันเกิดจากการใช้กฎหมาย
โดยขาดนิติรัฐ นิติธรรม ธรรมาภิบาล หรือกระทาการนอกเหนืออานาจหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรการทาง
ปกครองและเจ้าหน้าที่กรมประมง เพื่อนิรโทษกรรม เพิกถอนคาสั่งทางปกครองและชดเชยเยียวยาผู้ประกอบการ
และชาวประมงที่ได้รับผลกระทบ
ผู้เสนอ นายศักดินัย นุ่มหนู
๘๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการพัฒนารถยนต์
พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๘๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมมะลิที่มี
คุณภาพให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ
๘๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาสนับสนุนและพัฒนาการติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้กับภาคการเกษตร
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
๘๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริม
การท่องเที่ยวทางน้า
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
๙๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาส่งเสริมการขายสินค้าออนไลน์
อย่างเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
๙๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ
๙๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการจัดหาและจัดกรนา
เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรนอกเขตพื้นที่ชลประทาน
ผู้เสนอ นายกนก วงษ์ตระหง่าน

๘๐
๙๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
การจัดหาน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของเมืองใหม่
ผู้เสนอ นายกนก วงษ์ตระหง่าน
๙๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาและการบริหารจัดการ
แม่น้าโขงอย่างยั่งยืน รวมทั้งผลกระทบจากการสร้างเขื่อนในสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
๙๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการบริหารจัดการน้าและ
น้าเน่าเสียในแม่น้าเจ้าพระยา
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
๙๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
๙๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจาณาศึกษาการแก้ไขปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์
และร่างพระราชบัญญัติขยะอิเล็กทรอนิกส์เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร
ผู้เสนอ นางสาวภาดาท์ วรกานนท์
๙๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาและการพัฒนาการปศุ
สัตว์ของประเทศ
ผู้เสนอ นายนิติพล ผิวเหมาะ
๙๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงและแก้ไข
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗
ผู้เสนอ นายนิติพล ผิวเหมาะ
๑๐๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาเซลล์) เพื่อใช้ในภาคเกษตรกรรมและการเลี้ยงสัตว์
ผู้เสนอ นายนิติพล ผิวเหมาะ
๑๐๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการพัฒนาและการเพิ่ม
ศักยภาพด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ผู้เสนอ นายนิติพล ผิวเหมาะ
๑๐๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งกระทรวง
สิ่งแวดล้อม
ผู้เสนอ นายนิติพล ผิวเหมาะ
๑๐๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
แม่น้าเจ้าพระยาเน่าเสีย
ผู้เสนอ นายนิติพล ผิวเหมาะ
๑๐๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา
การจัดการสิ่งปฏิกูลและระบบน้าเสียจากฟาร์มสุกร
ผู้เสนอ นายนิติพล ผิวเหมาะ

๘๑
๑๐๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมทางทะเลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ผู้เสนอ นายนิติพล ผิวเหมาะ
๑๐๖. ญัตติ เรื่ อง ขอให้ ส ภาผู้ แทนราษฎรตั้ง คณะกรรมาธิก ารวิส ามัญ พิจ ารณาศึก ษาการใช้เ ทคโนโลยี ท าง
การเกษตร เพื่อนาไปลดต้นทุนระบบสาธารณูปโภคสาหรับภาคเกษตรกรรมและครัวเรือนสู่ชุมชนท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
๑๐๗. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาข้อเท็จจริงในข้อบกพร่องการ
กาหนดเส้นทางเสด็จ และการถวายความปลอดภัยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้เสนอ พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ และนางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา
๑๐๘. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและสอบหาข้อเท็จจริง
ในการสลายการชุมนุม ยุทธภัณฑ์และขั้นตอนสลายการชุมนุมเป็นไปตามกฎหมายหรือมาตรฐานสากล ซึ่งการชุมนุม
โดยสงบสันติและปราศจากอาวุธ ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
ผู้เสนอ นายชลน่าน ศรีแก้ว
๑๐๙. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรมีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และ
อานาจของสภาผู้ แทนราษฎร ตามรั ฐธรรมนูญ มาตรา ๒๑๐ (๒) ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้ แทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๔๘
ผู้เสนอ นายไพบูลย์ นิติตะวัน
๑๑๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาคดีเงินทอนวัด เพื่อขอความเป็นธรรมให้แก่พุทธศาสนิกชน
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา และนายวิสาร เตชะธีราวัฒน์
๑๑๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาหาบเร่
แผงลอย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ผู้เสนอ นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ กับคณะ
๑๑๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดตั้งเมืองหลวงแห่งที่ ๒ ของ
ประเทศไทย
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
๑๑๓. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาแนวทางแก้ ปั ญ หา
ความยากจนและลดความเหลื่อมล้าในสังคมไทย
ผู้เสนอ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
๑๑๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาทบทวนรายละเอียดของบทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้เสนอ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
๑๑๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือ ผู้ผลิตสินค้า
โอทอป
ผู้เสนอ นางสาวสกุณา สาระนันท์
๑๑๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการส่งเสริมการอ่าน
ในประเทศไทย
ผู้เสนอ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์

๘๒
๑๑๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
ผู้เสนอ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
๑๑๘. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาความเป็ น ไปได้
ในการจัดตั้งกระทรวงศาสนา
ผู้เสนอ นายสุรทิน พิจารณ์
๑๑๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปิดสถานบันเทิง แบบครบ
วงจร (Entertainment Complex) เพื่อหาแหล่งรายได้ใหม่จากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าประเทศ
ผู้เสนอ พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์
๑๒๐. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาแนวทางการแก้ ไ ข
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการตารวจ
ผู้เสนอ พลตารวจเอก ยงยุทธ เทพจานงค์
๑๒๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้ง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการควบคุมและจัดระเบียบ
บ่อนการพนันผิดกฎหมายในประเทศไทย
ผู้เสนอ นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง และนายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
๑๒๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
การบริหารราชการกระทรวงใหม่
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม และนายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
๑๒๓. ญัตติ เรื่ อง ขอให้ สภาผู้ แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิ สามัญพิ จารณาศึ กษาแก้ ไขปรั บปรุ งระเบี ยบ
และกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไร
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
๑๒๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณามีมติให้พลตารวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส พ้นจากการเป็น
กรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๐๘ (๕)
ผู้เสนอ นายไพบูลย์ นิติตะวัน
๑๒๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสืบสวนกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กดบัตรแทนกันในการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้เสนอ นายธีรัจชัย พันธุมาศ
๑๒๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษากระบวนการสร้างสันติภาพจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
ผู้เสนอ นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา
๑๒๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและเสนอแนวทางกระบวนการ
สร้างสันติภาพกับปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้เสนอ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ
๑๒๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามกระบวนการ
สันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้เสนอ นางสาวพรรณิการ์ วานิช

๘๓
๑๒๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาสภาพปัญหาของกระบวนการสร้าง
สันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้เสนอ นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
๑๓๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาสถานที่ก่อสร้างศูนย์ราชการแห่งใหม่
ผู้เสนอ นายเทพไท เสนพงศ์
๑๓๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและหามาตรการแก้ไขปัญหา
อัตราการว่างงานของแรงงานไทยและการปิดกิจการของนายจ้าง
ผู้เสนอ นายสุเทพ อู่อ้น
๑๓๒. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ เพื่ อ ศึ ก ษา และตรวจสอบติ ด ตาม
การปฏิรูปกองทัพ
ผู้เสนอ นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
๑๓๓. ญัตติ เรื่ อง ขอให้ สภาผู้ แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามั ญพิจารณาศึ กษายกฐานะส านั กสงฆ์เป็ นวั ด
อย่างเป็นระบบครอบคลุมทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นายประกอบ รัตนพันธ์
๑๓๔. ญั ตติ เรื่ อง ขอให้ ส ภาผู้ แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิ การวิ ส ามั ญเพื่ อ พิ จารณาศึ ก ษาและหามาตรการ
ควบคุมการครอบครองอาวุธปืน
ผู้เสนอ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
๑๓๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
อนุญาโตตุลาการ
ผู้เสนอ นายระวี มาศฉมาดล
๑๓๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางแก้ไขสร้างความ
ยั่งยืนให้กับกองทุนประกันสังคมกรณีชราภาพ
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
๑๓๗. ญัตติ เรื่ อง ขอให้ สภาผู้ แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิส ามัญพิ จารณาศึ กษาหาปั ญหาและแนวทาง
ให้มีระบบคุ้มครองหลักประกันทางสังคมจากการทางานของแรงงานนอกระบบ
ผู้เสนอ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม
๑๓๘. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ เพื่ อ ศึ ก ษาแนวทางแก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้เสนอ นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ และณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ
๑๓๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพิ่มค่าป่วยการและสวัสดิการให้แก่อ าสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.)
ผู้เสนอ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ และนายภราดร ปริศนานันทกุล
๑๔๐. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษา และหาแนวทาง
ให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็กอายุ ๐-๖ ปี แบบถ้วนหน้า
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
๑๔๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการปฏิรูประบบ
ราชการ
ผู้เสนอ นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์

๘๔
๑๔๒. ญัตติ เรื่ อง ขอให้ ส ภาผู้ แทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิส ามัญ พิ จารณาศึก ษาการเปิ ดสถานบั น เทิ ง
แบบครบวงจร (Entertainment Complex) ในเขตเศรษฐกิ จ ภาคเหนื อ (NEC) เพื่ อ เป็ น แหล่ ง รายได้ ใ หม่
จากนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ
ผู้เสนอ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
๑๔๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์
ประจ าต าบล สารวั ต รก านั น ผู้ ช่ ว ยผู้ ใ หญ่ บ้ า น อาสาสมั ค รป้ อ งกั น ภั ย ฝ่ า ยพลเรื อ น (อปพร.) และชุ ด รั ก ษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ
๑๔๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
ส่งเสริมสินค้า OTOP
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนางเทียบจุฑา ขาวขา
๑๔๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเพิ่มค่าตอบแทนและสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.)
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนางเทียบจุฑา ขาวขา
๑๔๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาและหาแนวทางให้สวัสดิการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ๐-๖ ปี
ผู้เสนอ นายสฤษดิ์ บุตรเนียร
๑๔๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาการแพร่ระบาดของตู้เกมส์พนันไฟฟ้า (ตู้สล็อต
แมชชีน) เพื่อป้องกันแหล่งอบายมุขของชุมชน
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
๑๔๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการปฏิรูปองค์กรตารวจและองค์กรอัยการ เพื่อแก้ปัญหา
วิกฤติศรัทธาของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
๑๔๙. ญั ตติ เรื่ อง ขอให้ สภาผู้ แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิการวิ สามั ญพิ จารณาท าเขื่ อนป้ องกั นกรุ งเทพมหานคร
และปริมณฑลไม่ให้น้าท่วมหรือน้าขังอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ผู้เสนอ นายสฤษพงศ์ เกี่ยวข้อง กับคณะ
๑๕๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิ จารณาแนวทางการดาเนินการก่อสร้าง
เขื่อนเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาน้าท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอย่างยั่งยืน
ผู้เสนอ นายนพดล แก้วสุพัฒน์
๑๕๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดเก็บรายได้จากธุรกิจ
กาสิโนและการพนันรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินของประชาชน
ผู้เสนอ นายนพดล แก้วสุพัฒน์
๑๕๒. ญัตติ เรื่ อง ขอให้ ส ภาผู้ แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิส ามัญ พิจารณาศึ กษาป้อ งกั นและแก้ ไ ขการ
แพร่ระบาดของตู้เกมส์พนันไฟฟ้า (ตู้สล็อตแมชชีน) อย่างครบวรจร
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
๑๕๓. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาแนวทางการเตรี ย ม
ความพร้อมกองทุนประกันสังคม กรณีชราภาพเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ

๘๕
๑๕๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึก ษาแนวทางการส่งเสริมและ
พัฒนาผู้ผลิตสินค้าโอทอป (OTOP)
ผู้เสนอ นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา กับคณะ
๑๕๕. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาการปรั บ เปลี่ ย นเงิ น
นิติยภัต (เงินเดือนประจาตาแหน่งพระ) แก่พระภิกษุสงฆ์ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ
๑๕๖. ญัตติ เรื่อง ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินของข้าราชการตารวจและสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตารวจ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
๑๕๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการดาเนินการยกฐานะ
สานักสงฆ์ให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเป็นระบบ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
๑๕๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์การเพิ่มค่าป่วยการ
ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ในการปฏิบัติงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ
ผู้เสนอ นายสฤษดิ์ บุตรเนียร
๑๕๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาการพนั นออนไลน์
เพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินของประชาชนและอาชญากรรมในสังคม
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ กับคณะ
๑๖๐. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพิ่มค่าป่วยการและสวัส ดิการ
อาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อเพิ่มขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคโควิด - 19
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์
๑๖๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการเกิดสวัสดิการ
พื้นฐานประชาชนถ้วนหน้าในประเทศไทย
ผู้เสนอ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ กับคณะ
๑๖๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดสวัสดิการสาหรับผู้หญิง
เพื่อเป็นการป้องกัน บาบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจจากโรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็ง
ปากมดลูก
ผู้เสนอ นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ กับคณะ
๑๖๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการตั้ง
สานักสงฆ์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา กับคณะ
๑๖๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบเมื่อพระภิกษุหรือ
นักบวชในพระพุทธศาสนาถูกกล่าวหาคดีอาญาจนถูกบังคับให้สึก (สละสมณเพศ)
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา และนายขจิตร ชัยนิคม
๑๖๕. ญัตติ เรื่ อง ขอให้ สภาผู้ แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ ไขปัญหาฝุ่ นละอองขนาดเล็ ก หรือ pm 2.5
อย่างเร่งด่วน
ผู้เสนอ นางสาวภาดาท์ วรกานนท์ กับคณะ

๘๖
๑๖๖. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาเพื่อแก้ปัญหาการติดเชื้อโรคโควิด – ๑๙ ระลอกใหม่ จากบ่อน
การพนันในจังหวัดระยอง ภาคตะวันออกแพร่ระบาดไปทั่วทุกภาคของประเทศ
ผู้เสนอ นายบัญญัติ เจตนจันทร์ กับคณะ
๑๖๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการเพิ่มพื้ นที่สีเขียวให้กับพื้นที่ในเขต
กรุงเทพมหานคร
ผู้เสนอ นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ กับคณะ
๑๖๘. ญัตติ เรื่ อง ขอให้ ส ภาผู้ แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิส ามัญ พิจารณาศึกษาการวางระบบระเบี ยบ
หลักเกณฑ์ และกฎหมาย เพื่อรองรับการสร้างบ้านนกอีแอ่นประเภทกินรัง
ผู้เสนอ นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
๑๖๙. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาปั ญ หาน้ าทะเลหนุ น
น้าท่วมขัง และน้าเน่าเสียของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง และปัญหาภัยแล้ง ของภาคอีสาน
ผู้เสนอ นายภูดิท อินสุวรรณ์
๑๗๐. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาและหาแนวทาง
ให้สวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียน อายุ ๐ – ๖ ปี ถ้วนหน้า
ผู้เสนอ นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา
๑๗๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์การเพิ่ม จานวน
และสวัสดิการให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ให้เป็นปัจจุบันกับสถานการณ์
ผู้เสนอ นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา และนางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
๑๗๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาในเรื่องการก่อสร้างเมรุเผาศพ
ของแต่ละจังหวัดให้ได้มาตรฐานมีจานวนที่พอเพียงและราคาเป็นธรรม
ผู้เสนอ นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
๑๗๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระบบการผลิต การใช้ และ
การพัฒนาครู
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์ สุรวาท ทองบุ
๑๗๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาวิกฤติปัญหาอุดมศึกษาและ
ปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
ผู้เสนอ รองศาสตราจารย์ สุรวาท ทองบุ
๑๗๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาการจัดการเรียน
การสอนอย่างมีคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็ก
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์ กนก วงษ์ตระหง่าน
๑๗๖. ญัตติ เรื่ อง ขอให้ ส ภาผู้ แทนราษฎรตั้ งคณะกรรมาธิ ก ารวิส ามั ญ พิจารณาศึ ก ษาการพัฒ นาระบบและ
โครงสร้างการจัดการสาหรับเด็กนักเรียนยากจนพิเศษและนักเรียนชายขอบ
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์ กนก วงษ์ตระหง่าน
๑๗๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากร การบรรจุบุคลากร และการเลื่อนระดับของข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์

๘๗
๑๗๘. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาความรับผิดอันเกิดจาก
ยานยนต์ขับเคลื่อนโดยอัตโนมัติ (AI)
ผู้เสนอ นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
๑๗๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการจัดตั้งบานาญ
ประชาชนให้กับประชาชนเมื่ออายุครบ ๖๐ ปี ที่ไม่มีหลักประกันในเรื่องของบานาญภายหลังเกษียณอายุ
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
๑๘๐. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิก ารวิ ส ามั ญพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนและสวัส ดิการ
ในการปฏิบัติงานให้กับประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
๑๘๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามกระบวนการ
สันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
๑๘๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและติดตามการขับเคลื่อน
นโยบายรองรับสังคมสูงวัย
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
๑๘๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการให้ครูโรงเรียน
เอกชนได้เลือกใช้สิทธิประกันสังคมเป็นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ผู้เสนอ นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
๑๘๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการจัดการศึกษาสาหรับ เด็ก
นักเรียนยากจนพิเศษและเด็กนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
๑๘๕. ญัตติ เรื่ อง ขอให้ สภาผู้ แทนราษฎรพิจารณาแนวทางแก้ ไขปัญหาความเหลื่ อมล้ าและการขจั ดการเลื อก
ปฏิบัติต่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้เสนอ นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์
๑๘๖. ญัตติ เรื่ อง ขอให้ สภาผู้ แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิ การวิสามัญพิจารณาศึกษาและติ ดตามนโยบายและ
การดาเนินการด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ
ผู้เสนอ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
๑๘๗. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาติดตามผลการดาเนินงาน และ
ประเมินความก้าวหน้าการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในประเทศไทย
ผู้เสนอ นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา
๑๘๘. ญั ต ติ เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษา การใช้ เ ทคโนโลยี
ทางการเกษตร เพื่อนาไปลดต้นทุนระบบสาธารณูปโภคสาหรับ ภาคเกษตรกรรมและครัวเรือนสู่ชุมชนท้องถิ่น
ผู้เสนอ นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
๑๘๙. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา การเปิดสถานบันเทิงแบบ
ครบวงจร (Urban Entertainment Complex) ที่อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้เสนอ นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล

๘๘

๔. ญัตติที่รอการบรรจุระเบียบวาระการประชุม

จานวน ๒ ญัตติ

๑. ญั ตติ ด่ วน เรื่ อง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎรตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาศึ ก ษาแก้ ไ ขปั ญ หาทุ จ ริ ต
คอร์รัปชัน
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์
๒. ญัตติดว่ น เรือ่ ง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปลูกฝิ่นอย่างถูกกฎหมาย
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์
ผู้เสนอ นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง

๕. ญัตติที่ผู้เสนอขอถอน

จานวน ๕ ญัตติ

๑. ญัตติ เรื่ อง ขอให้ ส ภาผู้ แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิส ามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคการเตรียม
ความพร้อม ความเป็นไปได้ที่จะเปิดใช้เส้นทางรถไฟความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ – หนองคาย เพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวและการค้าชายแดน โครงการก่อสร้างรถไฟลาว – จีน
ผู้เสนอ นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ กับคณะ
๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับวิธีป้องกัน รักษา
และเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคอุบัติใหม่ในโค กระบือ (Lumpy skin Disease virus)
ผู้เสนอ นายนิยม เวชกามา กับคณะ
๓. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยาเส้น
ผู้เสนอ นายประสงค์ บูรณ์พงศ์
๔. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาน้าทะเลหนุน น้าท่วมขัง
และน้าเน่าเสียของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง และปัญหาภัยแล้ง ของภาคอีสาน
ผู้เสนอ นายภูดิท อินสุวรรณ์
๕. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการบริหารจัดการวัคซีนให้เพียงพอรวดเร็วและทั่วถึง รวมถึงการ
เยียวยาแก่ผู้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิดอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
ผู้เสนอ ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม

๖. ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล

จานวน ๑ ญัตติ

- ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล
ผู้เสนอ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะจานวน ๑๘๕ คน
สาระ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร ซึ่ ง มี จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ ง ในห้ า ของจ านวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อยู่
ของสภาผู้ แ ทนราษฎร เสนอญั ต ติ ข อเปิ ด อภิ ป รายทั่ ว ไปเพื่ อ ลงมติ ไ ม่ ไ ว้ ว างใจรั ฐ มนตรี เ ป็ น รายบุ ค คล
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕๑ รายนามดังต่อไปนี้
๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
๓. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

๘๙
๔. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๕. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๖. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผลการดาเนินการ
- สภาผู้ แ ทนราษฎรได้ พิ จ ารณาญั ต ติ ดั ง กล่ า ว ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕
ปีที่ ๒๓ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันศุกร์ที่
๓ กันยายน ๒๕๖๔ และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
เป็นพิเศษ วันเสาร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมมติไม่ไว้วางใจมีคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
สมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร (ปัจจุบันมีสมาชิกฯ ทั้งหมด จานวน ๔๘๒ คน) จึงถือว่า รัฐมนตรี
ทั้ง ๖ คน ได้รับความไว้วางใจจากสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา ๑๕๑ วรรคสี่ ของรัฐธรรมนูญ

๙๐

การพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการสามัญ
๑. รายงานที่บรรจุระเบียบวาระการประชุมเพื่อรอการพิจารณา

จานวน ๕ เรื่อง

๑. รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ปัญหาที่ดิน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
สาระ ผลการพิจารณาศึกษาปัญหาที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากเศรษฐกิจพิเศษและเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก มีประเด็นสาคัญ ดังต่อไปนี้ ๑) การมีส่วนร่วมของประชาชน มีกระบวนการที่ไม่ครบถ้วนตาม
กฎหมาย และการรั บ ฟังความคิดเห็น ไม่ครอบคลุ มผู้ ที่อาจได้รับผลกระทบ ๒) ผลกระทบและศักยภาพด้าน
ทรัพยากรน้าในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ถือเป็นประเด็น ที่ภาครัฐควรให้ความสาคัญ ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าในพื้นที่ภาคตะวันออก เช่น ปัญหาความไม่สมดุลระหว่างน้าต้นทุนและปริมาณความต้องการ
ใช้น้า ปัญหาคุณภาพน้าและการรุกตัวของน้าเค็ม และปัญหาการบริหารจัดการน้าทั้งในและนอกพื้นที่เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ๓) การศึกษาผลกระทบในการพัฒนาโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ๔) การศึกษาวิเคราะห์
ความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน และผลประโยชน์ที่จะได้รับ ทางเศรษฐกิจยังไม่สมบูรณ์ รวมไปถึงการ
วิ เ คราะห์ ผ ลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ โดยรวมยั ง ไม่ มี ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น เช่ น กรณี เ ขตพั ฒ นาพิ เ ศษเฉพาะกิ จ
อาเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พบว่าการวิเคราะห์ผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่มีข้อมูลสนับสนุน หรือการ
ประเมินผลดีผลเสียในเชิงปริมาณอย่างเพียงพอ ๕) สถานการณ์สิ่งแวดล้อม ขยะ และกากอุตสาหกรรม ในพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีปัญหาผลกระทบสะสม และยังไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ได้ แ ก่ ปั ญ หาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มเกิ น มาตรฐานและการจั ด การของเสี ย ทุ ก ประเภทจากภาคชุ ม ชนและ
ภาคอุตสาหกรรม ยังขาดการจัดการอย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่รัฐไม่มีศักยภาพในการติดตามตรวจสอบ
๒. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการปรับปรุงการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนราษฎร
และบัตรประจาตัวประชาชนจากภาครัฐ และการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครอง
พิจารณาเสร็จแล้ว
สาระ ปั จจุ บั น ในการแสดงตัว ตนหรือเจตจานงของประชาชน เพื่อเข้ารับบริการจากภาครัฐ เอกชน และ
สถาบั น การเงิน ยั งคงมีความยุ่ งยากในการยื่ นแสดงหลั กฐานหลายประเภท และประชาชนได้ รับผลกระทบ
ด้านค่าใช้จ่ายในการสาเนาเอกสารหลักฐาน ทั้งนี้ บางหน่วยงานของภาครัฐได้มีการพัฒนารูปแบบการให้บริการ
โดยยกเลิ กการยื่ น แสดงหลั กฐานหลายประเภทในระดับหนึ่ง แล้ ว แต่ยังมีอีกหลายหน่ว ยงาน ที่รูปแบบการ
ให้ บ ริ ก ารประชาชนยั ง คงเรี ย กเอกสารหลั ก ฐานจากประชาชนทั้ ง ในรู ป แบบฉบั บ จริ ง หรื อ ส าเนา เช่ น
บัตรประจาตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ดังนั้น จึงควรมีการติดตามการใช้บัตร
ประจ าตั ว ประชาชนแบบอเนกประสงค์ เ พื่ อ ติ ด ต่ อ ขอรั บ บริ ก ารภาครั ฐ เอกชน และสถาบั น การเงิ น
ที่ยังไม่ได้ดาเนินการให้บริการประชาชนในการแสดงตัวตนที่ใช้บัตรประจาตัวประชาชนใบเดียว หรือไม่สามารถ
ดาเนินการได้ หรือมีกระบวนงานใดที่ยังไม่ได้ดาเนินการ มีเหตุขัดข้องหรือมีอุปสรรคประการใด เพื่อติดตาม เร่งรัด
ในการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในส่วนของสานักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการประชาชน ด้านทะเบียนราษฎร
บัตรประจาตัวประชาชน การทะเบียนอื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบ และการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชน เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาบัตรประจาตัวประชาชนให้เป็นบัตรแบบอเนกประสงค์ที่ประชาชน สามารถใช้บัตรประจาตัว

๙๑
ประชาชนใบเดียวในการติดต่อขอรับบริการจากภาคส่วนข้างต้นได้อย่างแท้จริง และสอดคล้องกับการดาเนินงาน
ของรัฐบาลในยุค ๔.๐ หรือยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ร่างกฎหมายเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่ วมของประชาชน ซึ่ งคณะกรรมาธิ การ
การพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้ว
สาระ รายงานฉบั บ นี้ เป็ น การศึ ก ษาเพื่ อส่ งเสริม การมีส่ ว นร่ว มของประชาชนทางการเมื องให้ เป็น ไปตาม
บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในการรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน โดยส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการให้ ม ากขึ้ น การมี ส่ ว นร่ ว มใน
การกาหนด และการดาเนินตามนโยบายสาธารณะของรัฐ การมีส่วนร่วมในการเข้าถึงการบริหารงานและการ
ให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล นอกจากมีการพิจารณาถึงกฎหมายในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
ของประชาชน และพิจารณาปรับปรุงร่างกฎหมายที่มีการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ให้มีความทันสมัย
และให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับนานาอารยะประเทศ
๔. รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบและแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัยพิจารณาเสร็จ
แล้ว
สาระ รายงานฉบับนี้นาเสนอผลการพิจารณา แบ่งออกเป็น ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) สถานการณ์ การกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลไทยที่เกิดจากธรรมชาติและการกระทาของมนุษย์ ๒) ผลกระทบของการกัดเซาะชายฝั่ง ทะเลไทย
๓) แนวทางการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการ
มีข้อสั งเกตเกี่ย วกับ ประเด็น เร่ งด่ว นที่คณะกรรมาธิการห่ ว งใยและประเด็นแนวทางแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลไทยอย่างยั่งยืนเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. รายงานการพิจ ารณาศึกษา เรื่ อง ปัญหาการบังคับใช้แ ละแนวทางแก้ไ ขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ
เลือกตั งสมาชิ กสภาท้ อ งถิ่น หรื อผู้ บ ริ ห ารท้ องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมาธิ การการพั ฒนาการเมื อ ง
การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนพิจารณาเสร็จแล้ว
สาระ จากการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ
ผู้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๖๒ พบปั ญ หาการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายในทางปฏิ บั ติ แ ละการตี ค วามกฎหมาย
หลายประการ ซึ่งนับว่าเป็นอุปสรรคต่อความสาเร็จและประสิทธิภาพของการเลือกตั้งท้องถิ่นด้วยเหตุดังกล่าว
คณะกรรมาธิ ก ารการพั ฒ นาการเมื อ ง การสื่ อ สารมวลชน และการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนจึ ง ได้ มี ม ติ ตั้ ง
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปั ญหากฎหมายและระเบียบการเลื อกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริห าร
ท้องถิ่น เพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาการบังคับใช้และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์ในการพิจารณาศึกษาเพื่อให้
การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ มีการตีความกฎหมายที่ชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง มีการตรวจสอบ
ถ่วงดุลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการจัดการเลือกตั้ง และเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

๙๒

๒. รายงานที่รอการบรรจุระเบียบวาระการประชุม

จานวน ๖ เรื่อง

๑. รายงานการศึ กษาของคณะกรรมาธิ การการสื่ อสาร โทรคมนาคม และดิ จิ ทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสังคม
เรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
๒. รายงานการศึ กษาของคณะกรรมาธิ การการสื่ อสาร โทรคมนาคม และดิ จิ ทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสังคม
เรื่อง เทคโนโลยี 5G
๓. รายงานการศึ กษาของคณะกรรมาธิ การการสื่ อสาร โทรคมนาคม และดิ จิ ทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสังคม
เรื่อง New Space และกิจการอวกาศ (Space Economy)
๔. รายงานการศึ กษาของคณะกรรมาธิ การการสื่ อสาร โทรคมนาคม และดิ จิ ทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสังคม
เรื่อง การเกษตรยุคใหม่ของประเทศไทย The Next Generation Farming of Thailand
๕. รายงานการศึ กษาของคณะกรรมาธิ การการสื่ อสาร โทรคมนาคม และดิ จิ ทั ลเพื่ อเศรษฐกิ จและสังคม
เรื่อง การศึกษา TELEMEDICINE ในประเทศไทย
๖. รายงานการพิจ ารณาศึกษาของคณะกรรมาธิ การสวัสดิการสังคม เรื่ อง “แนวทางการเสนอกฎหมาย
บานาญพืนฐานแห่งชาติ”

๙๓

การพิจารณากระทู้ถาม
๑. กระทู้ถามสดด้วยวาจา
ประธานอนุญาตให้ถามได้
ตอบแล้ว
รัฐมนตรีขอเลื่อนการตอบ
ผู้ตังกระทูถ้ ามขอถอน
ประธานไม่อนุญาตให้ถาม

๒๕
๑๔
๗
๓
๑

๑.๑ กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบแล้ว
แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี

กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้

จานวน ๑๔ กระทู้
จานวน ๑ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๒๔ ส. เรื่อง การแพร่ระบาดโรคโควิด
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายเรวัต วิศรุตเวช (เสรีรวมไทย/บัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายสาธิต ปิตุเตชะ)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จานวน ๒ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
๑.
กระทู้ถามที่ ๑๒๒ ส. เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกินและการช่วยเหลือเกษตรกร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ (เพื่อไทย/อุบลราชธานี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)
๒.

กระทู้ถามที่ ๑๒๓ ส.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

กระทรวงสาธารณสุข
๑.

เรื่อง การกระจายวัคซีนและการพัฒนาและวิจัยยาสารฉีดพ่นในอนาคต
นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย (ประชาธิปัตย์/อุบลราชธานี)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)
จานวน ๒ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๒๕ ส. เรื่อง การจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ให้พี่น้องประชาชน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายมณฑล โพธิ์คาย (ภูมิใจไทย/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๙๔
(นายสาธิต ปิตุเตชะ)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
๒.
กระทู้ถามที่ ๑๓๙ ส. เรื่อง การบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดล้มเหลวในการควบคุมโรค
โควิด 19 ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและประชาชนอย่างร้ายแรง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางสาวธนภร โสมทองแดง (เสรีรวมไทย/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายสาธิต ปิตุเตชะ)
กระทรวงกลาโหม

จานวน ๑ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๒๖ ส. เรื่อง ผลกระทบเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่ประชาชนถูกควบคุม
ด้วยกฎอัยการศึก มีอาการจิตหลอน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (ประชาชาติ/นราธิวาส)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
(พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล)
กระทรวงมหาดไทย

จานวน ๒ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
๑.
กระทู้ถามที่ ๑๓๐ ส. เรื่อง เหตุการณ์โรงงานพลาสติกในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการระเบิด
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก (พลังประชารัฐ/สมุทรปราการ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายนิพนธ์ บุญญามณี)
๒.

กระทู้ถามที่ ๑๓๑ ส.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง เหตุการณ์โรงงานพลาสติกในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการระเบิด
นายวุฒินันท์ บุญชู (ก้าวไกล/สมุทรปราการ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายนิพนธ์ บุญญามณี)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จานวน ๑ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๓๔ ส. เรื่อง ปัญหาการเยียวยากลุ่มเปราะบางในช่วงวิกฤติโรคโควิด 19
และปัญหาบ้านมั่นคง บ้านพอเพียง ในความรับผิดชอบของสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

๙๕
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
(นายจุติ ไกรฤกษ์)

กระทรวงศึกษาธิการ

จานวน ๒ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
๑.
กระทู้ถามที่ ๑๓๕ ส. เรื่อง ปัญหาความพร้อมในการศึกษาและการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษาในช่วงวิกฤติโรคโควิด 19
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม (เพื่อไทย/จังหวัดสุรินทร์)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)
๒.

กระทู้ถามที่ ๑๔๐ ส.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

กระทรวงพาณิชย์
๑.

๒.

๓.

เรื่อง

การเยียวยาช่วยเหลือผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19
และปัญหาการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม (พลังท้องถิ่นไท/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)
จานวน ๓ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๓๖ ส. เรื่อง ปัญหาราคาปุ๋ยกับราคาเหล็กสูง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายประเสริฐ บุญเรือง (เพื่อไทย/กาฬสินธุ์)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)
กระทู้ถามที่ ๑๓๗ ส. เรื่อง ปัญหาราคาข้าวตกต่า
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนิยม ช่างพินิจ (เพื่อไทย/พิษณุโลก)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)
กระทู้ถามที่ ๑๓๘ ส. เรื่อง โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล (ภูมิใจไทย/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์)

๙๖
๑.๒ รัฐมนตรีขอเลื่อนการตอบ

จานวน ๗ กระทู้

๑.

กระทู้ถามที่ ๑๒๑ ส. เรื่อง การแพร่ระบาดโรคโควิด
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายเรวัต วิศรุตเวช (เสรีรวมไทย/บัญชีรายชื่อ)
ตั้งถาม
นายกรัฐมนตรี
(ผู้ตั้งกระทู้ถามเสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป – กระทู้ถามที่ ๑๒๔ ส.)

๒.

กระทู้ถามที่ ๑๒๗ ส. เรื่อง การจัดการสถานการณ์โควิดปัจจุบัน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ)
ตั้งถาม
นายกรัฐมนตรี
(ผู้ตั้งกระทู้ถามมิได้เสนอใหม่ – ตกไป)

๓.

กระทู้ถามที่ ๑๒๘ ส. เรื่อง การประมูลรถไฟรางคู่สายเหนือและสายอีสาน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายระวี มาศฉมาดล (พลังธรรมใหม่/แบบบัญชีรายชื่อ)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(ผู้ตั้งกระทู้ถามเสนอใหม่เพื่อพิจารณาในคราวถัดไป – กระทู้ถามที่ ๑๑๐ ส.)

๔.

กระทู้ถามที่ ๑๒๙ ส. เรื่อง สถานการณ์และแนวทางการแก้ปัญหาโรคระบาดลัมปีสกิน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางสาวสกุณา สาระนันท์ (เพื่อไทย/สกลนคร)
ตัง้ ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ผู้ตั้งกระทู้ถามมิได้เสนอใหม่ – ตกไป)

๕.

กระทู้ถามที่ ๑๓๒ ส. เรื่อง ปัญหาการจัดการขยะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์ (เพื่อไทย/ประจวบคีรีขันธ์)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(ผู้ตั้งกระทู้ถามมิได้เสนอใหม่ – ตกไป)

๖.

กระทู้ถามที่ ๑๓๓ ส. เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตลาไยตกต่า
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายรังสรรค์ มณีรัตน์ (เพื่อไทย/ลาพูน)
ตั้งถาม
นายกรัฐมนตรี
(ผู้ตั้งกระทู้ถามมิได้เสนอใหม่ – ตกไป)

๗.

กระทู้ถามที่ ๑๔๑ ส. เรื่อง การสลายการชุมนุมในช่วงที่ผ่านมาและมีการใช้ความรุนแรง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ (เพื่อไทย/กรุงเทพมหานคร)
ตั้งถาม
นายกรัฐมนตรี
(ผู้ตั้งกระทู้ถามมิได้เสนอใหม่ – ตกไป)

๙๗
๑.๓ ผู้ตังกระทู้ถามขอถอน
๑.

กระทู้ถามเลขรับที่ ๑๘๕/๒๕๖๔
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

จานวน ๓ กระทู้
เรื่อง

การแพร่ระบาดของโรคลัมปิสกินและการช่วยเหลือ
เกษตรกร
นายโกศล ปัทมะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒.

กระทู้ถามเลขรับที่ ๒๒๒/๒๕๖๔ เรื่อง การจัดการฐานข้อมูลวัคซีนโควิด
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร
ตั้งถาม
นายกรัฐมนตรี

๓.

กระทู้ถามเลขรับที่ ๒๔๘/๒๕๖๔ เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เหตุการณ์โรงงานพลาสติกในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
ระเบิด
นางสาวธีรรัตน์ สาเร็จวาณิชย์
นายกรัฐมนตรี

๑.๔ ประธานไม่อนุญาตให้ถาม
กระทู้ถามเลขรับที่ ๓๒๑/๒๕๖๔
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

จานวน ๑ กระทู้
เรื่อง

ปัญหาการเพิกถอนโฉนดทับที่เขากระโดง
จังหวัดบุรีรัมย์
นายคมเดช ไชยศิวามงคล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๒. กระทู้ถามทั่วไป
๒.๑ กระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบในที่ประชุมสภาประธานอนุญาตให้ถามได้
ตอบแล้ว
ผู้ตังกระทู้ถามขอถอน
กระทู้ถามทั่วไปทึ่ต้องดาเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา

๗๘ กระทู้
๑๗ กระทู้
๔๔ กระทู้
๑๗ กระทู้

๒.๑.๑ กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบแล้ว
จานวน ๑๗ กระทู้
แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี
จานวน ๖ กระทู้
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
๑.
กระทู้ถามที่ ๓๒๗
เรื่อง ขอทราบผลการดาเนินโครงการ (One Map)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางผ่องศรี แซ่จึง (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
(พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล)

๙๘
๒.

๓.

๔.

๕.

๖.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๖ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๔๐
เรื่อง การอานวยความยุติธรรมในการดาเนินคดีในคราวเดียวกัน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๘ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๔๑
เรื่อง การส่งเสริมอุตสาหกรรมเนื้อหาสร้างสรรค์
(Creative Content Industry)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
(นายอิทธิพล คุณปลื้ม)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๔๕
เรื่อง การสร้างอ่างเก็บน้าห้วยขะยุง อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๓๔
เรื่อง การบริหารจัดการขยะในกรุงเทพมหานคร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชารายชื่อ)
ผู้ตอบกระทูถ้ าม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๕๓
เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินการเงินกู้ ๑ ล้านล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

๙๙
กระทรวงพาณิชย์

จานวน ๑ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๒๙
เรื่อง ปัญหาการจับกุมการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ค้ารายย่อย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายสินิตย์ เลิศไกร)
กระทรวงมหาดไทย
๑.

๒.

๓.

จานวน ๕ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๘ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๕๐
เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เขตจังหวัดสงขลา
เนื่องจากน้าประปาไม่ได้คุณภาพและไม่เพียงพอกับความต้องการ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ร้อยตารวจเอก อรุณ สวัสดี (พลังประชารรัฐ/สงขลา)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายทรงศักดิ์ ทองศรี)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๔๔
เรื่อง ปัญหาการจัดการระบบระบายน้าบริเวณถนนกาญจนาภิเษก
ตัดถนนเพชรเกษม (แยกเดอะมอลล์บางแค)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๕๑
เรื่อง ขอให้แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากถนนที่ชารุด
เป็นหลุมเป็นบ่อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฝั่งตะวันออก
โดยเฉพาะเขตหนองจอก
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายศิริพงษ์ รัศมี (พลังประชารัฐ/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

๑๐๐
๔

๕.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๕๗
เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาและผลกระทบจากการยกเลิกจัดเก็บภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้างในประเด็นเรื่องกังหันลม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ (พลังประชารัฐ/ชัยภูมิ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
กระทู้ถามที่ ๓๕๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

กระทรวงคมนาคม

เรื่อง

ขอให้พิจารณาใช้พื้นที่รกร้างว่างเปล่าในการก่อสร้างโรงบาบัดน้าเสีย
แทนการใช้พื้นที่ลานจอดรถและสนามกีฬาของบึงหนองบอน
ซึ่งสร้างปัญหาและส่งผลกระทบต่อการใช้พื้นที่ของประชาชน
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
จานวน ๑ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๕๔
เรื่อง ความคืบหน้าในการบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้า (บัตรแมงมุม)
และระบบตั๋วร่วมขนส่งมวลชน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)
กระทรวงศึกษาธิการ
๑.

๒.

จานวน ๒ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๒๖
เรื่อง ขอให้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้นักเรียนได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางอนุรักษ์ บุญศล (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๕๘
เรื่อง การแก้ไขปัญหาการจัดตั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาระดับอาเภอ
(อาเภอกุสุมาลย์ และอาเภอโพนนาแก้ว) จังหวัดสกลนคร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางสาวตรีนุช เทียนทอง) มอบหมาย (คุณหญิงกัลยา โสภณพณิช)

๑๐๑
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.

๒.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๕๒
เรื่อง การเพิ่มอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ที่ทางานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๕๖
เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนประชาชนจากโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียเทศบาลนครหาดใหญ่ ใต้วางระบายน้า
ริมถนนราษฎร์ยินดี หรือถนน ๓๐ เมตร อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายศาสตรา ศรีปาน (พลังประชารัฐ/สงขลา)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

๒.๑.๒ ผู้ตังกระทู้ถามขอถอน
๑.

กระทู้ถามที่ ๓๒๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๒.

กระทู้ถามที่ ๓๓๐
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๓.

จานวน ๒ กระทู้

กระทู้ถามที่ ๓๓๑
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

จานวน ๔๔ กระทู้
เรื่อง

การสนับสนุนส่งเสริมการขับเคลื่อนงานของสภาวัฒนธรรมใน
ระดับจังหวัด อาเภอ และตาบล
นางผ่องศรี แซ่จึง (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เรื่อง

ปัญหาความรับผิดชอบดูแลไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนทางหลวง
แผ่นดินและทางหลวงชนบท
นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เรื่อง

ปัญหาการให้บริการของธนาคารกรุงไทยเกิดความล่าช้าในการทา
ธุรกรรมทางการเงิน
นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๑๐๒
๔

กระทู้ถามที่ ๓๓๒
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การพัฒนาพื้นที่ดงยาง ตาบลสวนกล้วย อาเภอบ้านโป่ง
จังหวัดราชบุรี
นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.

กระทู้ถามที่ ๓๓๓
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ปัญหาแม่น้าแม่กลองตื้นเขิน
นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี)
นายกรัฐมนตรี

๖.

กระทู้ถามที่ ๓๓๕

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๗.

กระทู้ถามที่ ๓๓๖ เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๘.

กระทู้ถามที่ ๓๓๗
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๙.

กระทู้ถามที่ ๓๓๘

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๐. กระทู้ถามที่ ๓๓๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การแก้ไขปัญหาผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
การบริหารจัดการให้มีอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
(Medical Hub) ในประเทศไทย
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

การเตรียมพร้อมการทางานกับการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดี
ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และ
มาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ (English Program) หลักสูตรการเรียนการสอนแบบ
สองภาษา (Bilingual Program) และหลักสูตรการเรียนการสอน
๓ ภาษา (Trilingual Program)
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง การส่งเสริมการเรียนอาชีวศึกษาในประเทศไทย
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

๑๐๓
๑๑. กระทู้ถามที่ ๓๔๒
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง มาตรการในการรับมือสังคมสูงวัย
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

๑๒. กระทู้ถามที่ ๓๔๓

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๓. กระทู้ถามที่ ๓๔๖
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๔. กระทู้ถามที่ ๓๕๗

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

มาตรการสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจการ
ท่องเที่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

การสร้างสะพานข้ามห้วยขะยุงและขยายถนน บ้านน้าเย็น หมู่ที่ ๕
บ้านโนนเปือย หมู่ที่ ๖ ตาบลเมือง อาเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เรื่อง

การสร้างสะพานลอยบริเวณหน้าโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ข้ามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๑ สายศรีสะเกษ – เชิงบันได
เขาพระวิหาร และบริเวณหน้าโรงเรียนอนุบาลดารงราชานุสรณ์ติด
กับโรงพยาบาลกันทรลักษ์
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๕. กระทู้ถามที่ ๓๖๐
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การดาเนินการจัดตั้งโรงเรียนกีฬา
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๑๖. กระทู้ถามที่ ๓๖๑
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การย้ายซากดึกดาบรรพ์กลับมาไว้ในพื้นที่เดิม
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๗. กระทู้ถามที่ ๓๖๒

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและการประกาศให้พื้นที่ท่องเที่ยวใน
จังหวัดพัทลุงบริเวณทะเลสาบพัทลุงเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๑๐๔
๑๘. กระทู้ถามที่ ๓๖๓
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ขอให้ดาเนินการสารวจแก้ไขปัญหาผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑๙. กระทู้ถามที่ ๓๖๕

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ขอให้พิจารณา และทบทวน การดาเนินโครงการ “เราเที่ยว
ด้วยกัน” เพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงผู้ประกอบการชาวไทย และ
นักท่องเที่ยวชาวไทย
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๒๐. กระทู้ถามที่ ๓๖๖
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง แหล่งน้าที่ประชาชนใช้ในการเกษตรและเลี้ยงสัตว์
นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
นายกรัฐมนตรี

๒๑. กระทู้ถามที่ ๓๖๗

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๒๒. กระทู้ถามที่ ๓๖๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๒๓. กระทู้ถามที่ ๓๗๐
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๒๔. กระทู้ถามที่ ๓๗๓
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๒๕. กระทู้ถามที่ ๓๗๔
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ขอทราบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายตารวจและการ
คัดเลือกตารวจราบในพระองค์
นายรังสิมันต์ โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

การเช่ารถเทสลา โมเดล เอส ของกองบังคับการปราบปราม
สานักงานตารวจแห่งชาติ
นายรังสิมันต์ โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

ขอให้ติดตามความคืบหน้าและดาเนินการกับผู้กระทาความผิด
คดีนายวรยุทธ อยู่วิทยา
นายรังสิมันต์ โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการใน
หน่วยงานของรัฐ
นายธีรัจชัย พันธุมาศ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง

ขอให้ดาเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิทยาเขตพัทลุง
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
นายกรัฐมนตรี

๑๐๕
๒๖. กระทู้ถามที่ ๓๗๖
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ขอให้เร่งสอบสวนข้อเท็จจริง ข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริต
งบประมาณแก้ปัญหาภัยแล้ง และโครงการโคก – หนอง – นา
โมเดล
นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒๗. กระทู้ถามที่ ๓๗๗
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาขยะล้นโลก
นายธีรัจชัย พันธุมาศ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

๒๘. กระทู้ถามที่ ๓๘๑

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๒๙. กระทู้ถามที่ ๓๘๒
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๓๐. กระทู้ถามที่ ๓๘๔

๓๑.

การปฏิบัติต่อผู้ต้องหาในคดีฝากขังและต่อจาเลยในคดีที่ยังไม่ถึง
ที่สุดของกรมราชทัณฑ์
นายธีรัจชัย พันธุมาศ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

การติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้าน้าลาย
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลนาอาน อาเภอเมืองเลย
จังหวัดเลย
นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล (เพื่อไทย/เลย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

มาตรการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและภาพลักษณ์เกี่ยวกับ
ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย
นายธีรัจชัย พันธุมาศ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

กระทู้ถามที่ ๓๘๕
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการดาเนินการเรื่องการรับรองเพศ
นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๓๒. กระทู้ถามที่ ๓๘๗
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและความคืบหน้าในการ
แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบัน
ครอบครัว
นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑๐๖
๓๓. กระทู้ถามที่ ๓๘๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๓๔. กระทู้ถามที่ ๓๙๐
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๓๕. กระทู้ถามที่ ๓๙๑
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การศึกษาโครงการผันน้าจากอ่างเก็บน้าคลองพระสะทึง
ไปยังอ่างเก็บน้าคลองสียัด
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร (พลังประชารัฐ/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง

การแก้ไขปัญหาเด็กถูกทารุณกรรมอย่างเป็นมาตรฐานภายใต้
ระบบคุ้มครองเด็กและความคืบหน้าในการแก้ไขกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองเด็ก
นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง

โครงการขุดลอกเพิ่มประสิทธิภาพลาน้าเสียว ตาบลสระคู
อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
นายคารม พลพรกลาง (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๓๖. กระทู้ถามที่ ๓๙๒
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ขอขยายเขตไฟฟ้าเพื่อทาการเกษตร
นายคารม พลพรกลาง (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๓๗. กระทู้ถามที่ ๓๙๓

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๓๘. กระทู้ถามที่ ๓๙๔
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๓๙. กระทู้ถามที่ ๓๙๕
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๔๐. กระทู้ถามที่ ๓๙๗

การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าประปาของประชาชนในพื้นที่
เทศบาลตาบลสุวรรณภูมิ อาเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
นายคารม พลพรกลาง (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง

แผนการรองรับการขยายตัวของจังหวัดต่าง ๆ ตามแนวทางการ
ขยายระบบการคมนาคมขนส่งอย่างยั่งยืน
นายคารม พลพรกลาง (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

การดาเนินการก่อสร้างระบบและการจัดหารถไฟความเร็วสูงจาก
ประเทศจีน
นายคารม พลพรกลาง (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เรื่อง

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และความ
คืบหน้าในการดาเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙

๑๐๗
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๔๑. กระทู้ถามที่ ๓๙๙

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ภายใต้การคุ้มครอง
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ การทางานในรูปแบบสหวิชาชีพ และ
การจัดการองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่ได้รับประโยชน์จาก
การค้ามนุษย์
นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

๔๒. กระทู้ถามที่ ๔๐๐
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การแก้ไขปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมาย
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

๔๓. กระทู้ถามที่ ๔๐๑

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๔๔. กระทู้ถามที่ ๔๐๒
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

สร้างสระว่ายน้าในโรงเรียนมัธยมราศีไศล และซ่อมแซมปรับปรุง
สนามกีฬากลาง
นางผ่องศรี แซ่จึง (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เรื่อง การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ
นางผ่องศรี แซ่จึง (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๒.๑.๓ กระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบในที่ประชุมสภาที่ต้องดาเนินการตอบ
ในราชกิจจานุเบกษา
๑.

กระทู้ถามที่ ๓๔๘/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๒.

กระทู้ถามที่ ๓๔๙/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

จานวน ๑๗ กระทู้ ดังนี้

เรื่อง

การปรับปรุงและซ่อมแซมถนน ในเขตพื้นที่อาเภอกันทรลักษ์
จังหวัดศรีสะเกษ
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

ขอให้แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาถนนในพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ชารุดทรุดโทรม
และเป็นหลุมบ่อหลายสาย
ร้อยตารวจเอก อรุณ สวัสดี (พลังประชารัฐ/สงขลา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๐๘
๓.

กระทู้ถามที่ ๓๕๕/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๔.

กระทู้ถามที่ ๓๖๔/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๕.

กระทู้ถามที่ ๓๖๙/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๖.

๗.

กระทู้ถามที่ ๓๗๑/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
กระทู้ถามที่ ๓๗๒/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๘.

กระทู้ถามที่ ๓๗๕/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

๙.

กระทู้ถามที่ ๓๗๘/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ขอทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนเวลาวิ่งของ
รถบรรทุกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เรื่อง

กรณีการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย จะเวนคืนที่ดิน
วัดเอี่ยมวรนุช เขตพระนคร
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

การแก้ปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาด
ของโรค COVID-19 ต่อประชาชนในจังหวัดภูเก็ต
นายรังสิมันต์ โรม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน
ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เรื่อง

ขอทราบผลการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา ๓๒
แห่งพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทาร่างกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

การจัดสรรทุนของสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานราก
ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง ขอทราบผลการดาเนินการในการจัดซื้อ รับวัคซีนซิโนแวค
และการเยียวยาสาหรับคนไทย
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

๑๐๙
๑๐.

กระทู้ถามที่ ๓๗๙/ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๑. กระทู้ถามที่ ๓๘๐/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ขอทราบแหล่งที่มาของงบลงทุนอื่น ๆ นอกเหนืองบลงทุนใน
รายจ่าย
งบประมาณประจาปี ๒๕๖๕
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

เรื่อง

ขอทราบผลการดาเนินการในการจัดให้มีบริการเลขหมายโทรศัพท์
ฉุกเฉินแห่งชาติ เลขหมายเดียว (National Single Emergency
Number) และผลสัมฤทธิ์สุดท้าย
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

๑๒. กระทู้ถามที่ ๓๘๓/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ขอทราบผลการดาเนินงานของคณะทางานยุทธศาสตร์ชาติ
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

๑๓. กระทู้ถามที่ ๓๘๖/ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๔. กระทู้ถามที่ ๓๘๙/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๕. กระทู้ถามที่ ๓๙๖/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๖. กระทู้ถามที่ ๓๙๘/ร.

ขอทราบความคืบหน้าในการออกหลักเกณฑ์ของแพทยสภา
หลักเกณฑ์
และวิธีการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และความ
คืบหน้า
ในการดาเนินการหลังพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลบังคับใช้
นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

ปัญหาการบุกรุกถือครองพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจากกุล่มนายทุน
ในจังหวัดมุกดาหาร
นายประสงค์ บูรณ์พงศ์ (เสรีรวมไทย/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง

ขอทราบแหล่งที่มาของงบประมาณและผลการดาเนินการ
แผน ๗ ด้านขับเคลื่อนประเทศไทย
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

การแก้ไขปัญหานักเรียนที่ได้รับผลกระทบและต้องออกจากระบบ
การศึกษาอันเนื่องมาจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 และเด็กนักเรียนยากจนพิเศษและเด็กกลุ่มชายขอบอื่น ๆ

๑๑๐
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๗. กระทู้ถามที่ ๔๐๓/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง

การใช้งบประมาณในการจัดทาโครงการสาคัญ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จานวน ๑๔๐ เป้าหมาย
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

กระทู้ถามทั่วไปตอบในที่ประชุมสภาที่ต้องดาเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา
กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
จานวน ๑๕ กระทู้ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี
จานวน ๑๐ กระทู้
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๓ ง วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๑. กระทู้ถามที่ ๒๔๕/ร. เรื่อง การแก้ไขปัญหาเยาวชนว่างงานและเยาวชนนอกระบบการศึกษาหรือ
กลุ่ม NEET (Not in Education Employment or Training)
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗ ง วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๒. กระทู้ถามที่ ๒๔๗/ร. เรื่อง การเตรียมความพร้อมสาหรับประชากรกลุ่มก่อนชรา (YOLD)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๓ ง วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๓. กระทู้ถามที่ ๒๑๘/ร. เรื่อง การส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๙ ง วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔
๔. กระทู้ถามที่ ๑๘๗/ร. เรื่อง ปัญหาการเสียค่าไฟฟ้าแพงแบบก้าวกระโดดทั้งประเทศ รัฐบาลจะช่วยเหลือ
ประชาชนอย่างไร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

๑๑๑
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๕๔ ง วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
๕. กระทู้ถามที่ ๒๔๓/ร. เรื่อง การเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่เกิดจากการใช้รถจักรยานยนต์
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ (ประชาธิปัตย์/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๔ ง วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔
๖. กระทู้ถามที่ ๑๙๔/ร. เรื่อง การดาเนินการให้ประชาชนกลุ่มอาชีพอื่นทั่วประเทศได้รับการขึ้นทะเบียน
อย่างทั่วถึง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนริศ ขานุรักษ์ (ประชาธิปัตย์/พัทลุง)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๗. กระทู้ถามที่ ๓๑๒/ร. เรื่อง การทบทวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกฉบับ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๘. กระทู้ถามที่ ๓๑๐/ร. เรื่อง การจัดตั้งศาลจังหวัดสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายคารม พลพรกลาง (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๙. กระทู้ถามที่ ๒๗๕/ร. เรื่อง ขอทราบแนวทางในการปฏิบัติต่อเหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นในเชิงยุทธศาสตร์
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑๐. กระทู้ถามที่ ๒๖๘/ร. เรื่อง ขอทราบการดาเนินงานของกองทุน ๑๑๕ กองทุนหมุนเวียน
ใน ๕ ปีงบประมาณ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

๑๑๒
กระทรวงการคลัง

จานวน ๒ กระทู้

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๙๔ ง วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓
๑. กระทู้ถามที่ ๑๐๑/ร. เรื่อง นโยบายการเก็บภาษีบุหรี่
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอุตตม สาวนายน)
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๗๒ ง วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๒. กระทู้ถามที่ ๑๙๐/ร. เรื่อง ขอทราบผลการจัดสรรเงินกู้ ๔๖๙,๐๐๐ ล้านบาทในงบประมาณ ๒๕๖๓
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
กระทรวงคมนาคม

จานวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๖ ง วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๐๒/ร.
เรื่อง ขอให้มีการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองอาเภอกันทรลักษ์เพื่อเชื่อมถนน
หมายเลข ๒๒๑ ระหว่างจังหวัดศรีสะเกษถึงอาเภอกันทรลักษ์
ไปยังเชิงบันไดอุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารและถนนสาย ๒๐๘๕
จากอาเภอกันทรารมย์ผ่านตาบลหนองงูเหลือมถึงอาเภอกันทรลักษ์
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)
กระทรวงศึกษาธิการ

จานวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๘ ง วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๐๖/ร.
เรื่อง ขอทราบแนวทางในการพัฒนาการศึกษาต่อผลการประเมินสมรรถนะ
นักเรียนตามมาตรฐานสากลที่ตกต่าลง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)

๑๑๓
กระทรวงยุติธรรม

จานวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๗๒ ง วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๓๑๕/ร.
เรื่อง ข้อเรียกร้องการละเมิดสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
ของผู้ต้องราชทัณฑ์
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจโท วิศณุ ม่วงแพรสี (เสรีรวมไทย/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
๒.๒ กระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา
ประธานอนุญาตให้ถามได้
(ปีที่ ๑ – ปีที่ ๓)
ตอบแล้ว ในปีที่ 3 (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ประธานไม่อนุญาตให้เป็นกระทู้ถาม

๓๑๖
๓๔
๑๕๓
๒

กระทู้
กระทู้
กระทู้
กระทู้

๒.๒.๑ กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี
๑.

๒.

จานวน ๑๓ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๗ ง วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๓๑ ร.
เรื่อง ขอให้รัฐบาลเร่งรัดสารวจออกแบบและจัดสรรงบประมาณ
ดาเนินการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าคลองน้าเขียว ในเขตพื้นที่
อาเภอแกลงและอาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๕ ง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๗๒ ร.
เรื่อง ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาแรงงานต่างชาติผู้ประสบภัยช้างป่า
ทาร้ายจนเสียชีวิต ในพื้นที่หมู่ที่ ๗ ตาบลน้าเป็น อาเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยอง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

๑๑๔
๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๙ ง วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๗๓ ร.
เรื่อง ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาราษฎรผู้ประสบภัยช้างป่าทาร้าย
จนเสียชีวิต ในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ตาบลป่ายุบใน อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
กระทู้ถามที่ ๒๐๔ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง นโยบายหรือแนวทางในการนาประกาศคณะปฏิวัติมาปรับปรุง
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๔ ง วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๒๐๑ ร.
เรื่อง แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐ
ในบ่อนการพนัน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๕ ง วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๔๕ ร.
เรื่อง การออกเอกสารสิทธิในพื้นที่จัดสรรในความรับผิดชอบ
ของนิคมสหกรณ์บ้านไร่
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๘ ง วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๖๔ ร.
เรื่อง การคืนตาแหน่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกตรวจสอบตามคาสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กรณีไม่มีมูลความผิด
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

๑๑๕
๘.

กระทู้ถามที่ ๑๖๗ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

๙.

มาตรการเยียวยาข้าราชการพลเรือนให้กลับคืนปฏิบัติหน้าที่
ในตาแหน่งเดิม
นายภูดิท อินสุวรรณ์ (พลังประชารัฐ/พิจิตร)
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SME)
ในสถานการณ์วิกฤตโรคโควิด 19
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๑๐. กระทู้ถามที่ ๑๑๕ ร.
เรื่อง ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการพนันออนไลน์
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
๑๑.

๑๒.

๑๓.

กระทู้ถามที่ ๒๒๖ ร.

เรื่อง

เรื่อง

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๒๒๒ ร. เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๒๑๖ ร. เรื่อง การเพิ่มมูลค่ายางพาราในการผลิตอุปกรณ์เซ็กส์ทอย (Sex Toy)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๒๓๐ ร. เรื่อง การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยให้คงอยู่
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี
(พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

๑๑๖
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑.

๒.

๓.

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๔ ง วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๙๓ ร.
เรื่อง การแก้ไขปัญหาเยียวยาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคระบาดของโค กระบือ และสัตว์เลี้ยง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสมศักดิ์ คุณเงิน (พลังประชารัฐ/ขอนแก่น)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๔ ง วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๒๓๒ ร.
เรื่อง ปัญหาสุนัขจรจัดในเขตบางขุนเทียน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๙ ง วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๓๙ ร.
เรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการที่ดินริมคลองพิทยาลงกรณ์ บริเวณแขวงท่า
ข้ามเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน)

กระทรวงการคลัง
๑.

๒.

จานวน ๓ กระทู้

จานวน ๗ กระทู้

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๔๕ ง วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ ๐๙๓ ร.
เรื่อง ปัญหาการออกเกมแบบใหม่ของสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล (เพื่อไทย/เลย)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอุตตม สาวนายน)
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๖๗ ง วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ ๐๙๖ ร.
เรื่อง การปรับปรุงแผนบริหารหนี้สาธารณะประจาปีงบประมาณ 2563
และเหตุผลในความแตกต่างในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอุตตม สาวนายน)

๑๑๗
๓.

๔.

๕.

๖.

๗.

เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๓๙ ง วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ ๑๖๒ ร.
เรื่อง ขอให้กระทรวงการคลังจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างประจา
ซึ่งเกษียณอายุราชการรับบาเหน็จรายเดือน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
ผู้ตอบกระทูถ้ าม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายสันติ พร้อมพัฒน์)
เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๓๐๔ ง วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
กระทู้ถามที่ ๑๘๖ ร.
เรื่อง ขอให้ทบทวน กฎ กติกา เกี่ยวกับการจัดการหนี้สินที่เป็น
เครดิตบูโร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
กระทู้ถามที่ ๑๘๘ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๕๖ ง วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๒๑๐ ร.
เรื่อง ธนบัตรที่ระลึกใหม่ถูกตั้งข้อสงสัย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๖ ง วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๒๑๔ ร. เรื่อง นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

กระทรวงศึกษาธิการ
๑.

เรื่อง นโยบายและมาตรการแก้ไขปัญหาอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิต
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

จานวน ๒ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๕ ง วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๒๐๒ ร.
เรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษา

๑๑๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

๒.

รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๓๒ ง วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๒๒๘ ร.
เรื่อง การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาไทยให้ทันสมัยสอดคล้องกับ
นานาชาติ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นางสาวตรีนุช เทียนทอง)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.

๒.

๓.

จานวน ๔ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๘ ง วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๒๐๘ ร.
เรื่อง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าแม่ปั๋ง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายวิทยา ทรงคา (เพื่อไทย/เชียงใหม่)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๙๑ ง วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๑๙๕ ร.
เรื่อง ขอให้ทบทวนการตอบกระทู้ถามที่ ๐๒๗ ร. และกระทู้ถามที่
๑๕๘ ร. อีกครั้ง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)
กระทู้ถามที่ ๒๔๐ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

เรื่อง

การยกเลิกการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental
Impact Assessment (EIA)) ในกรณีการสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่งริมชายหาด
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

๑๑๙
๔.

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๑๐ ง วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๒๑๗ ร. เรื่อง ขอให้สนับสนุนการเลี้ยงตัวเงินตัวทองเป็นสัตว์เศรษฐกิจ
โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

กระทรวงสาธารณสุข

จานวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๙ ง วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๒๐๗ ร. เรื่อง ขอความเป็นธรรมพิจารณาข้าราชการตาแหน่งประเภททั่วไป
ไปดารงตาแหน่งประเภทวิชาการเป็นกรณีพิเศษ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายสาธิต ปิตุเตชะ)
กระทรวงยุติธรรม
๑.

๒.

จานวน ๒ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๘ ง วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๒๑๓ ร. เรื่อง แนวทางในการทบทวนเพื่อยกเลิกการบังคับใช้โทษทางอาญา
กับความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๒๐๓ ร. เรื่อง การบริหารจัดการเรือนจา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)

กระทรวงพาณิชย์

จานวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๖๗ ง วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๒๕๖ ร.
เรื่อง การทะลักเข้ามาของสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

๑๒๐
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

จานวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๑๑ ง วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามที่ ๒๓๗ ร. เรื่อง ปัญหาการสร้างและเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จในวิทยานิพนธ์
ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายจักรพันธ์ พรนิมิตร (พลังประชารัฐ/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์)
๒.๒.๒ กระทู้ถามที่รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา

จานวน ๑๕๓ กระทู้

๑.

กระทู้ถามที่ ๐๒๖ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ปัญหาหาบเร่แผงลอยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (อนาคตใหม่/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๒.

กระทู้ถามที่ ๐๒๘ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง พื้นที่ส่วนกลางในชุมชนการเคหะเอื้ออาทร ๓ บางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (อนาคตใหม่/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๓.

กระทู้ถามที่ ๐๒๙ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การขุดลอกคูคลองในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (อนาคตใหม่/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๔.

กระทู้ถามที่ ๐๔๙ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การบริหารจัดการอาคารเรียนที่ถูกทิ้งร้างจากการเปิดเป็นโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

๕.

กระทู้ถามที่ ๐๕๑ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ปัญหาการทาประมงชายฝั่ง
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๖.

กระทู้ถามที่ ๐๕๓ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้าจืดบนเกาะพีพี จังหวัดกระบี่
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

๑๒๑
๗.

๘.

๙.

๑๐.

๑๑.

๑๒.

๑๓.

กระทู้ถามที่ ๐๕๔ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
กระทู้ถามที่ ๐๕๖ ร.

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ป้องกันภัยในเขต ๖ จังหวัด ฝั่งทะเลอันดามัน
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การทบทวนการจัดงานส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมแต่ละ
ท้องถิ่น
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

กระทู้ถามที่ ๐๖๐ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจาหมู่บ้าน (อสม.)
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

กระทู้ถามที่ ๐๖๗ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เร่งรัดส่งมอบที่ดินราชพัสดุ
ให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาล
ปลวกแดงในพื้นที่ใหม่
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กระทู้ถามที่ ๐๖๙ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองดาด หมู่ที่ ๑ ตาบลป่ายุบใน อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี

กระทู้ถามที่ ๐๗๐ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองอ้ายเหียก หมู่ที่ ๓ ตาบลป่ายุบใน อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี

กระทู้ถามที่ ๐๗๑ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองสะพาน เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๒ กับหมู่ที่ ๓ ตาบลป่ายุบใน
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี

๑๒๒
๑๔.

๑๕.

๑๖.

๑๗.

๑๘.

กระทู้ถามที่ ๐๗๒ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
ข้ามคลองโพล้ เชื่อมระหว่างหมู่ที่ ๑ กับหมู่ที่ ๕ ตาบลน้าเป็น
ไปยังตาบลชาฆ้อ อาเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี

กระทู้ถามที่ ๐๗๙ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การติดตั้งป้ายจราจรจากัดความเร็ว และป้ายจราจรจากัด
การบรรทุกน้าหนักของยวดยานพาหนะ
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

กระทู้ถามที่ ๐๘๒ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ผลกระทบและปัญหาความเดือดร้อนของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล และสารวัตรกานัน
นายอนันต์ ผลอานวย (พลังประชารัฐ/กาแพงเพชร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทู้ถามที่ ๐๘๗ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การพิจารณาศึกษาขุดลอกบริเวณอ่างเก็บน้าเขื่อนอุบลรัตน์
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเก็บกักน้าให้เพิ่มขึ้นและแก้ปัญหาภัยแล้ง
นายสมศักดิ์ คุณเงิน (พลังประชารัฐ/ขอนแก่น)
นายกรัฐมนตรี

กระทู้ถามที่ ๐๙๗ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การแก้ไขใช้งบกลาง และยอดเงินเยียวยา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๑๙. กระทู้ถามที่ ๑๑๐ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๒๐. กระทู้ถามที่ ๑๑๒ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาโครงการบ้านพักข้าราชการตุลาการที่เชิงดอยสุเทพ
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ค้างคา
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง

กรณีปัญหาในการขอรับเงินชดเชยเนื่องจากแรงงานว่างงาน
ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 19
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

๑๒๓
๒๑. กระทู้ถามที่ ๑๑๓ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๒๒. กระทู้ถามที่ ๑๑๖ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๒๓. กระทู้ถามที่ ๑๒๓ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๒๔. กระทู้ถามที่ ๑๒๕ ร.

เรื่อง

ปัญหาการรับมือของส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดในการเกิดวิกฤติ
โรค COVID 19 รอบสอง
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง

ขอให้รัฐบาลเร่งรัดก่อสร้างประตูปิด – เปิดน้า (ฝายกั้นน้าเค็ม)
บริเวณคลองลาแพน หมู่ที่ ๕ บ้านเนินยาง ตาบลคลองปูน
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

ขอให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบและสอบสวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในสังกัดที่ปล่อยปละละเลยให้มีบ่อนการพนันขนาดใหญ่
และตู้พนันไฟฟ้า (ตู้สล็อตแมชชีน) ในพื้นที่จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๒๕. กระทู้ถามที่ ๑๓๑ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๒๖. กระทู้ถามที่ ๑๓๒ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การก่อสร้างถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน
จังหวัดหนองบัวลาภู
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง

ขอให้รัฐบาลเร่งรัดสารวจออกแบบและจัดสรรงบประมาณ
ดาเนินการโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าคลองน้าเขียว ในเขตพื้นที่
อาเภอแกลงและอาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

การสนับสนุนงบประมาณในการขอใช้ไฟฟ้าให้พื้นที่ทากิน
ทางการเกษตรแก่ประชาชน
นายสิงหภณ ดีนาง (เพื่อไทย/ขอนแก่น)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๒๔
๒๗. กระทู้ถามที่ ๑๔๓ ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๒๘. กระทู้ถามที่ ๑๔๗ ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๒๙. กระทู้ถามที่ ๑๔๙ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๓๐. กระทู้ถามที่ ๑๕๐ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๓๑. กระทู้ถามที่ ๑๕๒ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๓๒. กระทู้ถามที่ ๑๕๓ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การดาเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน วิถี วิธีหนองบัวลาภู “แพรพรรณลุ่มภู
สู่สากล”
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง

ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเสนอบรรจุแผนโครงการ
ป้องกันแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด
ภาคตะวันออกได้ออกหากินนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทาลายร่างกาย
ชีวิต ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตรของราษฎร พร้อมทั้ง
แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมระเบียบหรือกาหนดแนวทางที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณรายจ่าย
ในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง

น้าในรางระบายน้าของสวนสาธารณะบางแคภิรมย์ไหลซึม
สร้างผลกระทบต่อประชาชนในซอยสุขสบาย ๑ ถนนบางบอน ๓
เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง

ขอให้กระทรวงมหาดไทยแก้ไขปัญหาอันสืบเนื่องจากการประกาศ
ใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง

ปัญหาการบริหารจัดการสายไฟฟ้าและสายสื่อสารในพื้นที่
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง

ปัญหาน้าท่วมขังตลอดทั้งปี บริเวณซอยแสมดา 1 ถนนแสมดา
แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๒๕
๓๓. กระทู้ถามที่ ๑๕๔ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๓๔. กระทู้ถามที่ ๑๕๕ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๓๕. กระทู้ถามที่ ๑๕๖ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๓๖. กระทู้ถามที่ ๑๖๑ ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๓๗. กระทู้ถามที่ ๑๖๕ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๓๘. กระทู้ถามที่ ๑๖๖ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาการใช้น้าประปาของผู้อยู่อาศัยในซอยเทียนทะเล ๒๒
แยก ๕ ถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง

การปรับลดอัตราการส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม
ให้กับนายจ้างผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
เป็นกรณีพิเศษ กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เรื่อง

แนวทางการป้องกันปัญหาน้าท่วมซ้าซากชุมชนบางกระดี่
บริเวณคลองสนามชัย เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง

ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหากระแสไฟฟ้าดับบ่อยครั้งในพื้นที่หมู่ที่ ๗
(บ้านสี่แยกเนินสมบูรณ์) ตาบลชาฆ้อ อาเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง และในพื้นที่หมู่ที่ ๔ (บ้านชากคอก), หมู่ที่ ๕ (บ้านยาง
งาม), หมู่ที่ ๖ (บ้านคลองป่าไม้),หมู่ที่ ๗ (บ้านเขาผักกูด), หมู่ที่ ๙
(บ้านเขาวังไทร), หมู่ที่ ๑๒ (บ้านคลองหวาย) ตาบลกระแสบน
อาเภอแกลง จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

การให้สัมปทานเก็บรังนกอีแอ่นตามพระราชบัญญัติอากรรังนก
อีแอ่น พ.ศ. ๒๕๔๐
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง

ขอให้รัฐบาลจัดค่าตอบแทนวิชาชีพให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชนเช่นเดียวกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ
อื่น ๆ
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี

๑๒๖
๓๙.

กระทู้ถามที่ ๑๖๘ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๔๐.

กระทู้ถามที่ ๑๖๙ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๔๑.

กระทู้ถามที่ ๑๗๐ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร
นายประภูศักดิ์ จินตะเวช (เพื่อไทย/อุบลราชธานี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๔๒. กระทู้ถามที่ ๑๗๔ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๔๓. กระทู้ถามที่ ๑๗๕ ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๔๔. กระทู้ถามที่ ๑๗๖ ร.

๔๕.

เรื่อง

ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาราษฎรผู้ประสบภัยช้างป่าทาร้าย
จนเสียชีวิต ในพื้นที่หมู่ที่ ๓ ตาบลเขาน้อย อาเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

ขอให้รัฐบาลเร่งผลักดันช้างป่าออกจากพื้นที่ตาบลหนองไร่
อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กลับคืนสู่ป่าอนุรักษ์โดยเร็ว
เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สินและพืชผลการเกษตร
ของราษฎร และต่อตัวช้างป่า
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาราษฎรผู้ประสบภัยช้างป่าทาร้าย
จนเสียชีวิต ในพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตาบลชุมแสง อาเภอวังจันทร์
จังหวัดระยอง
นายบัญญัติ เจตนจันทร์ (ประชาธิปัตย์/ระยอง)
นายกรัฐมนตรี

กระทู้ถามที่ ๑๗๗ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการขยายโรงงานอุตสาหกรรมในเขต
บางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๒๗
๔๖.

๔๗.

๔๘.

กระทู้ถามที่ ๑๗๘ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในซอยย่อยตลอดแนวของถนนแสมดา
ถนนสะแกงาม ถนนท่าข้าม ถนนอนามัยงามเจริญ และถนนบาง
กระดี่ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทู้ถามที่ ๑๗๙ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การแก้ไขปัญหาน้าท่วมขังในหมู่บ้านวงแหวนชัชวาล ซอยเทียนทะเล
๒๖ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทู้ถามที่ ๑๘๐ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

หาแนวทางแก้ไขปัญหาน้าท่วมบริเวณชุมชนหลวงพ่อขาว
เขตบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๔๙.

กระทู้ถามที่ ๑๘๓ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าแผนพัฒนาถนนแสมดา เขตบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๕๐.

กระทู้ถามที่ ๑๘๔ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๕๑.

กระทู้ถามที่ ๑๘๕ ร.

โครงการก่อสร้างถนนซอยเทียนทะเล ๒๒ ซอยท่าข้าม ๑๘
และซอยแสมดา ๑ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ปัญหาควันและกลิ่นเหม็นจากโรงงานในพื้นที่ ซอยเทียนทะเล ๒๖
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

๕๒.

กระทู้ถามที่ ๑๙๑ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง โครงการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

๕๓.

กระทู้ถามที่ ๑๙๒ ร.

เรื่อง

ผลกระทบจากการยกเลิกทา Environmental Impact
Assessment หรือ EIA ในโครงการก่อสร้างกาแพงกันคลื่น
(Sea Wall)

๑๒๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๕๔.

กระทู้ถามที่ ๑๙๔ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การจัดตั้งสานักงานที่ดินจังหวัดหนองบัวลาภู ส่วนแยกโนนสัง
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๕๕.

กระทู้ถามที่ ๑๙๖ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๕๖.

๕๗.

กระทู้ถามที่ ๑๙๗ ร.

การส่งเสริมวัฒนธรรมชาวมอญและการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การขุดลอกคลองบางกระดี่ แขวงแสมดา เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทู้ถามที่ ๑๙๘ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ผลกระทบจากโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าทะเลกัดเซาะ
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๕๘.

กระทู้ถามที่ ๑๙๙ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟกับถนน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

๕๙.

กระทู้ถามที่ ๒๐๐ ร.

เรื่อง

๖๐.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ปัญหาถนนเทียนทะเล ๒๖ แยก ๑,๓,๕ ระบายน้าลงสู่
คลองได้ช้า
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทู้ถามที่ ๒๐๖ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ
ในประเภท ๕ พ.ศ. ๒๕๖๓
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

๑๒๙
๖๑.

กระทู้ถามที่ ๒๐๙ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ปัญหาสุนัข แมว ลิงจรจัด ขาดหน่วยงานรับผิดชอบ
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

๖๒.

กระทู้ถามที่ ๒๑๑ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ขอให้ตรวจสอบโครงการบ้านเอื้ออาทร สมุทรสาคร
(คลองสี่วาพาสวัสดิ์) ชช. ๔
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๖๓.

กระทู้ถามที่ ๒๑๒ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๖๔.

กระทู้ถามที่ ๒๑๕ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง นโยบายสมาคมธนาคารพาณิชย์ให้พนักงานธนาคารขายประกัน
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๖๕.

กระทู้ถามที่ ๒๑๘ ร.

เรื่อง

๖๖.

๖๗.

๖๘.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การก่อสร้างถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในตาบลปางกู่
อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทู้ถามที่ ๒๑๙ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ขอให้แก้ปัญหาภัยแล้งรุนแรงและซ้าซากในตาบลปางกู่
อาเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลาภู
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทู้ถามที่ ๒๒๐ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การจัดให้มีความคุ้มครองหลักประกันทางสังคมจากการทางาน
และการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบ
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

กระทู้ถามที่ ๒๒๑ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ปัญหาโฆษณาการพนันออนไลน์ทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๑๓๐
๖๙.

กระทู้ถามที่ ๒๒๔ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การควบคุมดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องเหมาะสม
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๗๐.

กระทู้ถามที่ ๒๒๕ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจของหน่วยงานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

๗๑.

กระทู้ถามที่ ๒๒๗ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การแก้ปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๗๒.

กระทู้ถามที่ ๒๒๙ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนไทย
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี

๗๓.

กระทู้ถามที่ ๒๓๑ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ปัญหาประชากรบางกลุ่มขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

๗๔.

กระทู้ถามที่ ๒๓๓ ร.

เรื่อง

๗๕.

๗๖.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การใช้ประโยชน์พื้นที่ว่างเปล่าในเขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทู้ถามที่ ๒๓๔ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ปัญหาการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบล
อ่าวนางบนพื้นที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา –
หมู่เกาะพีพี
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทู้ถามที่ ๒๓๕ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การพัฒนาพื้นที่เลียบคลองในเขตลาดกระบังให้สามารถใช้ประโยชน์ได้
นางสาวธีรรัตน์ สาเร็จวาณิชย์ (เพื่อไทย/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๓๑
๗๗. กระทู้ถามที่ ๒๓๖ ร.

๗๘.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การช่วยเหลือเยียวยาครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เป็น
ข้าราชการ ตาแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทู้ถามที่ ๒๓๘ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง อานาจหน้าที่ในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

๗๙. กระทู้ถามที่ ๒๓๙ ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๘๐. กระทู้ถามที่ ๒๔๑ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๘๑. กระทู้ถามที่ ๒๔๒ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๘๒. กระทู้ถามที่ ๒๔๓ ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๘๓. กระทู้ถามที่ ๒๔๔ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

เรื่อง

การไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดให้ต้องมีการถอยร่นแนว
อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้แหล่งน้าสาธารณะขนาดใหญ่
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการใช้ถนนสายเดชอุดม –
บุณฑริกบริเวณสะพานข้ามลาน้าโดมใหญ่
นายเอกชัย ทรงอานาจเจริญ (เพื่อไทย/อุบลราชธานี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เรื่อง

การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตาบลป่ากลาง อาเภอปัว
จังหวัดน่าน
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง

ขอทราบรัฐบาลมีหลักฐานเชิงประจักษ์และวิชาการใดที่อ้างถึง
ในการประกอบเนื้อหาเพื่อออกข้อกาหนด ออกตามความใน
มาตรา ๙ แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และการกาหนดมาตรการในอนาคต
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

ขอทราบผลการดาเนินการในมาตรการ Thailand Plus Package
ระยะยาว
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

๑๓๒
๘๔. กระทู้ถามที่ ๒๔๕ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การบริหารพื้นที่จัดประโยชน์ในโครงการการเคหะแห่งชาติ
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๘๕. กระทู้ถามที่ ๒๔๖ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างถนนดับมืดสนิท
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๘๖. กระทู้ถามที่ ๒๔๗ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การเรี่ยไรเงินของเจ้าหน้าที่ตารวจ
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

๘๗. กระทู้ถามที่ ๒๔๘ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ปัญหาการออกใบประกอบวิชาชีพครูล่าช้า
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๘๘. กระทู้ถามที่ ๒๕๐ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ปัญหาสุนัขจรจัดในกรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

๘๙. กระทู้ถามที่ ๒๕๑ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ไม่สามารถชาระค่าเช่า
ของโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงเนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๙๐. กระทู้ถามที่ ๒๕๒ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ปัญหาการดูแลนักโทษในพื้นที่เรือนจาที่ไม่มีคุณภาพ
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๙๑. กระทู้ถามที่ ๒๕๓ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การแก้ไขปัญหาขั้นตอนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนและการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๓๓
๙๒. กระทู้ถามที่ ๒๕๔ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพ
และการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้แก่ประชาชน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๙๓. กระทู้ถามที่ ๒๕๕ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ปัญหาการแพร่ข่าวด้านลัทธิความเชื่อ
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

๙๔. กระทู้ถามที่ ๒๕๗ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ปัญหายาเสพติดระบาดหนักในพื้นที่บางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๙๕. กระทู้ถามที่ ๒๕๘ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๙๖. กระทู้ถามที่ ๒๕๙ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ขอให้ทบทวนคาตอบกระทู้ถามที่ ๐๒๗ ร. ในประเด็นการพิสูจน์
สอบสวนสิทธิที่ดินทากินของราษฎรหมู่ที่ ๔ บ้านเตรียม อ่าวเคย
ตาบลคุระ อาเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง

ขอทราบมาตรการผ่อนคลายการห้ามใช้สนามกีฬาต่าง ๆ
ตามคาสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

๙๗. กระทู้ถามที่ ๒๖๐ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ขอให้พัฒนาพื้นที่ใต้ทางด่วนพระราม ๒
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๙๘. กระทู้ถามที่ ๒๖๑ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๙๙. กระทู้ถามที่ ๒๖๒ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การร้องเรียนให้ตรวจสอบการทางานของสมาคมกีฬาแบดมินตัน
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เรื่อง

การขอติดตั้งหัวจ่ายน้าดับเพลิงฉุกเฉิน ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๓๔
๑๐๐. กระทู้ถามที่ ๒๖๓ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง มาตรการบังคับการฉีดวัคซีนของโรงงานในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

๑๐๑. กระทู้ถามที่ ๒๖๔ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง แนวทางแก้ไขปัญหาประตูระบายน้า ลาห้วยพะเนียงชารุดเสียหาย
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑๐๒. กระทู้ถามที่ ๒๖๕ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๐๓. กระทู้ถามที่ ๒๖๖ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๐๔. กระทู้ถามที่ ๒๖๗ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๐๕. กระทู้ถามที่ ๒๖๘ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๐๖. กระทู้ถามที่ ๒๖๙ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๐๗. กระทู้ถามที่ ๒๗๐ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

แนวทางแก้ไขปัญหาการปรับพื้นที่ทางเข้าโรงพยาบาล
หนองบัวลาภู จังหวัดหนองบัวลาภู
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง

การปรับปรุงและซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่อาเภอสีชมพู
จังหวัดขอนแก่น
นายสิงหภณ ดีนาง (เพื่อไทย/ขอนแก่น)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง

การปรับปรุงอ่างเก็บน้าห้วยล้อมไผ่ และลาห้วยทรายขาว
ในเขตพื้นที่อาเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
นายสิงหภณ ดีนาง (เพื่อไทย/ขอนแก่น)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มและแนวทางแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นจากโครงการ
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เรื่อง

การบาบัดน้าเสียชุมชนในเขตเทศบาลเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง การซ่อมแซมฝายน้าล้น มข. อาเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น
นายวันนิวัติ สมบูรณ์ (เพื่อไทย/ขอนแก่น)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๓๕
๑๐๘. กระทู้ถามที่ ๒๗๑ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๐๙. กระทู้ถามที่ ๒๗๒ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๑๐. กระทู้ถามที่ ๒๗๓ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๑๑. กระทู้ถามที่ ๒๗๔ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๑๒. กระทู้ถามที่ ๒๗๕ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๑๓. กระทู้ถามที่ ๒๗๖ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๑๔. กระทู้ถามที่ ๒๗๗ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การเร่งรัดซ่อมแซมถนนสายเชื่อมระหว่างบ้านสระแก้ว – บ้านโคก
สว่าง อาเภอเปือยน้อย ไปจนถึงบ้านหนองบัวลอง อาเภอหนอง
สองห้องจังหวัดขอนแก่น
นายวันนิวัติ สมบูรณ์ (เพื่อไทย/ขอนแก่น)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง

การแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคโควิด 19 ระบาดใน ๔ จังหวัด
ชายแดนใต้
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

ปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing : Illegal Unreported
and Unregulated Fishing)
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

ปัญหาการทาท่าเรือมารีน่า และการขุดลอกร่องน้าที่อ่าวกุ้ง
หมู่ที่ ๙ ตาบลป่าคลอก อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

แผนงาน โครงการ สนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน
ของวิทยาลัยการอาชีพขุขันธ์
นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ (เพื่อไทย/จังหวัดศรีสะเกษ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง

การเร่งรัดซ่อมแซมถนนเชื่อมระหว่างตาบลคึมชาดและ
ตาบลดอนดั่ง อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
นายวันนิวัติ สมบูรณ์ (เพื่อไทย/ขอนแก่น)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง

การเร่งรัดซ่อมแซมถนนทางหลวงชนบท สาย ขก.๓๑๓๐
อาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
นายวันนิวัติ สมบูรณ์ (เพื่อไทย/ขอนแก่น)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๓๖
๑๑๕. กระทู้ถามที่ ๒๗๘ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๑๖. กระทู้ถามที่ ๒๗๙ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๑๗. กระทู้ถามที่ ๒๘๐ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาถนนภายในซอยอนามัยงามเจริญ ๓๓ แขวงท่าข้าม
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง

ปัญหาการปล่อยน้าเสียลงคลองสาธารณะในเขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง

แนวทางในการช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการที่
ครอบครัวไม่มีรายได้ส่งเรียนต่อเนื่องจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๑๑๘. กระทู้ถามที่ ๒๘๑ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนสร้างอาชีพเพื่อความมั่นคงของประชาชน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑๑๙. กระทู้ถามที่ ๒๘๒ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๒๐. กระทู้ถามที่ ๒๘๓ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๒๑. กระทู้ถามที่ ๒๘๔ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ขอให้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชิงรุก
ในหลายพื้นที่เสี่ยง
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารสุข
เรื่อง

ปัญหาคุณภาพของพื้นที่ภายในเรือนจาและสถานคุมขัง
ของเรือนจาพิเศษธนบุรี
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เรื่อง

การช่วยเหลือ เยียวยา ผู้เช่าโครงการเคหะชุมชนดินแดง
เพื่อบรรเทาผลกระทบเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

๑๓๗
๑๒๒. กระทู้ถามที่ ๒๘๕ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๒๓. กระทู้ถามที่ ๒๘๖ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๒๔. กระทู้ถามที่ ๒๘๗ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๒๕. กระทู้ถามที่ ๒๘๘ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๒๖. กระทู้ถามที่ ๒๘๙ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ขอให้มีการนาสาธารณูปโภคให้เข้าถึงประชาชน ซอยอนามัยงามเจริญ
๓๘ กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง

ปัญหานิติบุคคลที่อยู่ในอาคารชุดไม่สามารถจดทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่มได้
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

ขอให้ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ชุมชนกิ่งแก้ว ซอย ๑๐/๗ หมู่ที่ ๓
ตาบลรัษฎา อาเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง

การจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนภายใต้การดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ประชาชนยังเข้าถึงได้ยาก
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง

ปัญหามลภาวะทางเสียงของเครื่องบินในชุมชนหมากปรก หมู่ที่ ๑
ตาบลไม้ขาว อาเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

๑๒๗. กระทู้ถามที่ ๒๙๐ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ปัญหาประชาชนไม่มีไฟฟ้าใช้ในบ้านที่อยู่อาศัย
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๒๘. กระทู้ถามที่ ๒๙๑ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๒๙. กระทู้ถามที่ ๒๙๒ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ขอทราบเหตุผล ในกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
ซื้อ “ทองคา” เพิ่มกว่า ๙๐ ตัน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

ค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจาก
การก่อสร้างถนนหลวงแผ่นดิน
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๓๘
๑๓๐. กระทู้ถามที่ ๒๙๓ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๓๑. กระทู้ถามที่ ๒๙๔ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๓๒. กระทูถ้ ามที่ ๒๙๕ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๓๓. กระทู้ถามที่ ๒๙๖ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๓๔. กระทู้ถามที่ ๒๙๗ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๓๕. กระทู้ถามที่ ๒๙๘ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๓๖. กระทู้ถามที่ ๒๙๙ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ขอคัดค้านและเสนอข้อเสนอแนะแก้ไข ร่างพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง

แนวทางการจัดการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน และเด็กพิการ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และเกิดประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง

การเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานท้องถิ่น
ในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(ก.ถ.)
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง

ขอให้พิจารณาทบทวนยกเลิกโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง
ริมทะเลหาดดอนทะเล หมู่ที่ ๖ ตาบลคันธุลี อาเภอท่าชนะ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง

การบริหารจัดการ และการดูแลแรงงานข้ามชาติในบริเวณพื้นที่
ซอยเทียนทะเล ๒๖ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เรื่อง

การบริหารจัดการวัคซีน การฉีดยาเชิงรุกให้กับประชาชน
ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป และผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่เขตบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ผลกระทบจากการก่อสร้างทางเลียบด่วนบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๑๓๙
๑๓๗. กระทู้ถามที่ ๓๐๐ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๓๘. กระทู้ถามที่ ๓๐๑ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๓๙. กระทู้ถามที่ ๓๐๒ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ปัญหาการผูกขาดและการเรียกรับผลประโยชน์ในการจัดซื้ออาหาร
ให้แก่นักโทษ
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เรื่อง

ขอให้มีการทาประตูเปิด – ปิด บริเวณใต้สะพานทางด่วน
พื้นที่บริเวณอนุสาวรีย์คุณกะลา โครงการอนุรักษ์ลิงแสม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
เรื่อง

การดาเนินการเปิดเผยข้อมูลรายชื่อนิติบุคคลที่ออกใบกากับภาษี
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๑๔๐. กระทู้ถามที่ ๓๐๓ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การคัดค้านการต่อสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๔๑. กระทู้ถามที่ ๓๐๔ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๔๒. กระทู้ถามที่ ๓๐๕ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๔๓. กระทู้ถามที่ ๓๐๖ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๔๔. กระทู้ถามที่ ๓๐๗ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ผลกระทบจากการก่อสร้างถนนแสมดา แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

ขอให้ตรวจสอบการดาเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมาย
ผู้ถูกล่วงละเมิด (bully) ทางสังคมออนไลน์ (ศชอ.)
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

ปัญหาสินค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนทะลักเข้ามาใน
ประเทศไทย
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง การจัดหาระบบสาธารณูปโภคแก่ประชาชนเขตบางขุนเทียน
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๔๐
๑๔๕. กระทู้ถามที่ ๓๐๘ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๔๖. กระทู้ถามที่ ๓๐๙ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่พนักงานฝ่ายรักษาความ
สะอาดทั้ง ๕๐ เขตในกรุงเทพมหานคร
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง

ขอให้ตรวจสอบโครงการจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
นายกรัฐมนตรี

๑๔๗. กระทู้ถามที่ ๓๑๐ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ขอสอบถามปัญหาการใช้คานาหน้านามตามชั้นยศ
นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๔๘. กระทู้ถามที่ ๓๑๑ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ขอสอบถามปัญหาการใช้คานาหน้านาม
นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๑๔๙. กระทู้ถามที่ ๓๑๒ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ขอสอบถามปัญหาการใช้คานาหน้านาม
นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๕๐. กระทู้ถามที่ ๓๑๓ ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๕๑. กระทู้ถามที่ ๓๑๔ ร.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การใช้ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด พ.ศ. ๒๔๙๕
ข้อ ๘ (๓)
นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ (พลังประชารัฐ/ชลบุรี)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

ปัญหาถนนชารุดเสียหายช่วงระหว่างบ้านโนนนาดี
ตาบลป่าไม้งาม – บ้านหัวนา ตาบลหัวนา อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู และช่วงถนนสายบ้านป่าไม้ ตาบลป่าไม้งาม –
บ้านดินทรายอ่อน ตาบลหัวนา อาเภอเมืองหนองบัวลาภู
จังหวัดหนองบัวลาภู
นายสยาม หัตถสงเคราะห์ (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๔๑
๑๕๒. กระทู้ถามที่ ๓๑๕ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๕๓. กระทู้ถามที่ ๓๑๖ ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ขอให้มีการส่งเสริมการปลูกฝิ่นอย่างถูกกฎหมายเพื่อประโยชน์
ทางการแพทย์
นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง (ภูมิใจไทย/กระบี่)
นายกรัฐมนตรี
เรื่อง

การช่วยเหลือและเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ประกอบการ
และบุคลากรสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
นายกรัฐมนตรี

๒.๒.๓ ประธานไม่อนุญาตให้เป็นกระทู้ถาม

จานวน ๒ เรื่อง

๑.

กระทู้ถามเลขรับที่ ๓๐๔/๒๕๖๔
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ติดตามข้อเท็จจริงของนายคณากร เพียรชนะ
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/แบบบัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

๒.

กระทู้ถามเลขรับที่ ๓๑๒/๒๕๖๔

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การนาความกราบบังคมทูลที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
นายกรัฐมนตรีอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๒๙ วรรคสอง ทาให้พระราชโองการ (ในขณะนั้น)
ไม่มีผลบังคับตามความในมาตรา ๕ วรรคแรก ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และ
ยังเข้าองค์ประกอบตามบทบัญญัติมาตรา ๑๖๐ (๕) ของ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคุณสมบัติของรัฐมนตรีในตาแหน่ง
นายกรัฐมนตรี
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
นายกรัฐมนตรี

๓. กระทู้ถามแยกเฉพาะ
ประธานอนุญาตให้ถามได้
๖๒ กระทู้
ตอบแล้ว
๓๓ กระทู้
ผู้ตังกระทู้ถามขอถอน
๑๖ กระทู้
กระทู้ถามที่ต้องดาเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา
๑๓ กระทู้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓.๑ กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบแล้ว
จานวน ๓๓ กระทู้
แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี
จานวน ๑๒ กระทู้

๑๔๒
๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๕๖
เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจการดูแลและรับผิดชอบสะพานข้ามแม่น้า
แม่กลองบริเวณรอยต่อเทศบาลเมืองบ้านโป่งกับเทศบาล
ตาบลเบิกไพร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ประชาธิปัตย์/ราชบุรี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๖ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๕๙
เรื่อง การปรับปรุงซ่อมแซมและปรับภูมิทัศน์สถานีรถไฟยะลา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๖ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๖๐
เรื่อง การจัดสรรการเข้าถึงทรัพยากรน้า
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๘ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๕๕
เรื่อง การผันน้าจากเขื่อนน้าอูน อาเภอนิคมน้าอูน จังหวัดสกลนคร
เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้น้าในการทาเกษตรกรรม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางอนุรักษ์ บุญศล (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๘ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๖๓
เรื่อง การออกเอกสารสิทธิให้แก่ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๑๑
ตาบลหนองสาหร่าย อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ (เพื่อไทย/นครราชสีมา)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์
(นายจุติ ไกรฤกษ์)

๑๔๓
๖.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๖๒
เรื่อง ปัญหาอัตวินิบาตกรรมของประชาชนเพราะพิษเศรษฐกิจ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(นายสาธิต ปิตุเตชะ)

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
๗.
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๖๑
เรื่อง ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายนิพนธ์ บุญญามณี)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
๘.
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๖๙
เรื่อง ขอทราบแผนปฏิบัติราชการภายใต้กรอบแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี
(นายอนุชา นาคาศัย)
๙.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๗๔
เรื่อง การทบทวนรายชื่อบุคคลที่ถูกกาหนดตามมาตรา ๕
แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุน
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. ๒๕๕๖
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
๑๐. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๗๘
เรื่อง การเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินของวัด
และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเก็บภาษีพระที่มีรายได้
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(นายสันติ พร้อมพัฒน์)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
๑๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๘๑
เรื่อง ความเหลื่อมล้าของค่าเหรียญรางวัลและสวัสดิการของ
นักกีฬาคนพิการ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์ (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ)

๑๔๔
ผู้ตอบกระทู้ถาม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
๑๒. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๘๖
เรื่อง การก่อสร้างถนนเชื่อมระหว่างถนนสายสกลนคร – กาฬสินธุ์
เพื่อใช้ในการเดินทางสัญจรของประชาชนเข้าหมู่บ้านโนนเจริญ
หมู่ที่ ๙ ตาบลกกปลาซิว อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายทรงศักดิ์ ทองศรี)
กระทรวงมหาดไทย
๑.

จานวน ๓ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๕๒
เรื่อง ขอให้ขยายเขตไฟฟ้าและประปา จากเงินอุดหนุนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางอนุรักษ์ บุญศล (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
๒.
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๕๔
เรื่อง ขอขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงบ้านนาดอกไม้ – บ้านโคกสีนวล
ตาบลบงใต้ อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางอนุรักษ์ บุญศล (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
๓.
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๗๒
เรื่อง ขอทราบความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการอุโมงค์ระบายน้า
บึงหนองบอน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายนิพนธ์ บุญญามณี)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑.

จานวน ๒ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๗๖
เรื่อง ความคืบหน้าโครงการซ่อมปรับปรุงฝายน้าล้นบ้านโฮ่งหลวง
หมู่ที่ ๒ ตาบลบ้านโฮ่ง อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน

๑๔๕
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

๒.

นายรังสรรค์ มณีรัตน์ (เพื่อไทย/ลาพูน)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๗๗
เรื่อง การแก้ปัญหาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้าลาห้วยแดง
บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ ๙ ตาบลนาโพธิ์ อาเภอกุสุมาลย์
จังหวัดสกลนคร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายนิยม เวชกามา (เพื่อไทย/สกลนคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(นายวราวุธ ศิลปอาชา)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จานวน ๕ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
๑.
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๕๓
เรื่อง การสร้างฝายชะลอน้ากั้นแม่น้าสงครามบริเวณบ้านนาถ่อน
ตาบลบงเหนือ อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางอนุรักษ์ บุญศล (เพื่อไทย/สกลนคร
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)
๒.

๓.

๔.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๘ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๖๘
เรื่อง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าผาแดง
บ้านแม่ป๊อกเหนือ หมู่ที่ ๕ ตาบลศรีวิชัย อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายรังสรรค์ มณีรัตน์ (เพื่อไทย/ลาพูน)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๖๖
เรื่อง การขุดลอกแหล่งน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้า
ห้วยตามายอาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๖๗
เรื่อง การขุดลอกแหล่งน้าบึงระนาม และฝายหนองหญ้าลาด
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔๖
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
๕.
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๘๒
เรื่อง ความเดือดร้อนของประชาชนจากการประกาศ
พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตที่ดินในท้องที่อาเภอป่าซาง
จังหวัดลาพูน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๕
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายรังสรรค์ มณีรัตน์ (เพื่อไทย/ลาพูน)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)
กระทรวงคมนาคม

จานวน ๕ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
๑.
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๕๐
เรื่อง ขอให้เร่งสารวจและออกแบบทางหลวง ๓๓๔๐
ตอนหนองเสม็ดถึงบ่อทอง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๒๐+๐๐๐
ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร เป็นถนน ๔ ช่องทางจราจรโดย
เร่งด่วน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสรวุฒิ เนื่องจานงค์ (พลังประชารัฐ/ชลบุรี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
๒.
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๕๑
เรื่อง การก่อสร้างถนนหลายเส้นทางรองรับการขยายตัวของ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ (พลังประชารัฐ/ชลบุรี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)
๓.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๖๕
เรื่อง การก่อสร้างสะพานข้ามถนนและขยายถนนเพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔
ถนนโชคชัย – เดชอุดม และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๑
สายศรีสะเกษ – เชิงบันไดเขาพระวิหาร ในเขตพื้นที่
อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔๗
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

๔.

๕.

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๗๕
เรื่อง การแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนถนนบริเวณสี่แยกทางเข้าเมืองยะลา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๘๔
เรื่อง การเปิดให้บริการท่าอากาศยานนานาชาติเบตง จังหวัดยะลา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล)

กระทรวงการคลัง
๑.

๒.

๓.

นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ)

จานวน ๓ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๖ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๕๗
เรื่อง ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกพับตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างตลาดสินค้า
OTOP เทศบาลเมืองมุกดาหาร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ (เพื่อไทย/มุกดาหาร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(นายสันติ พร้อมพัฒน์)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๖ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๕๘
เรื่อง ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณที่ถูกพับตามพระราชบัญญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการก่อสร้างซ่อมแซม
โครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีน จังหวัดมุกดาหาร
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ (เพื่อไทย/มุกดาหาร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(นายสันติ พร้อมพัฒน์)
ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๗๑
เรื่อง ขอให้แก้ไขปัญหาการใช้ที่ดินราชพัสดุแปลง กท. ๐๔๗๕
ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

๑๔๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ผู้ตอบกระทู้ถาม

นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(นายสันติ พร้อมพัฒน์)

กระทรวงพาณิชย์

จานวน ๑ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๘๗
เรื่อง ปัญหาราคาลาไยตกต่า
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายรังสรรค์ มณีรัตน์ (เพื่อไทย/ลาพูน)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายสินิตย์ เลิศไกร)
กระทรวงยุติธรรม

จานวน ๑ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๗๓
เรื่อง การสนับสนุนเงินประกันตัวของจาเลยคดีความมั่นคง
โดยสานักงานกองทุนยุติธรรม
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
กระทรวงพลังงาน

จานวน ๑ กระทู้

ถาม – ตอบ ปีที่ ๓ ครังที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปีครังที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๗๐
เรื่อง ปัญหาน้าท่วมจากการบริหารจัดการน้าเขื่อนบางลาง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
(นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์)
๓.๒ ผู้ตั้งกระทู้ถามขอถอน
๑.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๖๔
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

จานวน ๑๖ กระทู้
เรื่อง

การแก้ไขปัญหาสะพานทรุด ชารุดเสียหาย
บ้านหนองเทพ – บ้านหนองผาย ตาบลหนองเทพ
และตาบลโนน อาเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์
นายคุณากร ปรีชาชนะชัย (เพื่อไทย/สุรินทร์)
นายกรัฐมนตรี

๑๔๙
๒.

๓.

๔.

๕.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๗๙

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ปัญหาไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่บ้านซาไฮ หมู่ที่ ๗
ตาบลเชียงกลม อาเภอปากชม และบ้านกกซ้อ
บ้านน้าคิว หมู่ที่ ๕ ตาบลเสี้ยว อาเภอเมือง จังหวัดเลย
นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล (เพื่อไทย/เลย)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๘๐

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การใช้ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเบี้ยหวัด
พ.ศ. ๒๔๙๕ ข้อ ๘ (๓)
นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ (พลังประชารัฐ/ชลบุรี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๘๓

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การพิจารณางบประมาณเพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้าท่วม
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา)
นายกรัฐมนตรี

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๘๕

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การบรรจุตาแหน่งพนักงานราชการของครูผู้สอน
อิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐ
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

๖.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๘๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง โครงการขนส่งสินค้าจังหวัดพิษณุโลก
นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (ก้าวไกล/พิษณุโลก)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๗.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๘๙

เรื่อง

๘.

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การฟื้นฟูลาห้วยคลิตี้จากปัญหาสารตะกั่วปนเปื้อน
ตาบลชะแล อาเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
นายปดิพัทธ์ สันติภาดา (ก้าวไกล/พิษณุโลก)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๕

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๙.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๘

การคัดค้านการกาหนดพื้นที่เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึง
ละหาน
นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ (พลังประชารัฐ/ชัยภูมิ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง

ขอให้ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า ภายใต้การดูแล
โดยกิจการไฟฟ้าสวัสดิการกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม

๑๕๐
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ (พลังประชารัฐ/ชลบุรี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

๑๐. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การพัฒนาระบบชลประทานในจังหวัดลพบุรี
นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช (ภูมิใจไทย/ลพบุรี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๑.

เรื่อง

๑๒.

๑๓.

๑๔.

๑๕.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๐๐
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การปรับปรุงและขยายพื้นที่การให้บริการของการประปา
ส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดยะลา
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา)
นายกรัฐมนตรี

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๐๔

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ขอให้สร้างฝายชะลอน้ากั้นแม่น้าสงคราม บ้านนาดินจี่
ตาบลคาสะอาด อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
และบ้านโคกคาไหล ตาบลอ้อมกอ อาเภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี
นางอนุรักษ์ บุญศล (เพื่อไทย/สกลนคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๐๕

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การขุดลอกหนองบ่อหลุบ บ้านหนองแสง ตาบลตาลโกน
อาเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
นางอนุรักษ์ บุญศล (เพื่อไทย/สกลนคร)
นายกรัฐมนตรี

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๐๖

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

ขอขยายไฟฟ้าครัวเรือนและไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
ในเขตตาบลเจริญศิลป์ อาเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
นางอนุรักษ์ บุญศล (เพื่อไทย/สกลนคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๐๗

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การก่อสร้างขยายสะพานเชื่อมต่อสะพานเก่าให้ยาวขึ้น
ในถนนบ้านนาดินจี่ ตาบลคาสะอาด อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร ไปบ้านโคกคาไหล ตาบลอ้อมกอ
อาเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
นางอนุรักษ์ บุญศล (เพื่อไทย/สกลนคร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๑๕๑
๑๖.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๐๙
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง การพัฒนาแหล่งน้าคลองตาชี อาเภอยะหา จังหวัดยะลา
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา)
นายกรัฐมนตรี

๓.๓ กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ต้องดาเนินการตอบในราชกิจจานุเบกษา
๑.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๐/ร. เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
2.

5.

6.

ขอขยายเขตน้าประปาตาบลกุดดินจี่ถึงอาเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลาภู
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๒/ร. เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

4.

การปรับปรุงพื้นที่บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๐
ถนนอุดรธานี - เมืองเลย บริเวณหน้าโรงเรียนคาแสน
วิทยาสรรค์และโรงเรียนบ้านกกค้อกกโพธิ์
ตาบลนากลาง อาเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลาภู
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๑/ร. เรื่อง
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

3.

จานวน ๑๓ กระทู้

ขอจัดตั้งธนาคารกรุงไทย สาขาอาเภอสุวรรณคูหา
จังหวัดหนองบัวลาภู
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๓/ร. เรื่อง ขอทราบการใช้อานาจในการบัญชาของรัฐมนตรี
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ)
ตั้งถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๔/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

แผนการดาเนินการป้องกันน้าท่วมขังในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจชั้นในของกรุงเทพมหานคร
นางสาวพัชรินทร์ ซาศิริพงษ์ (พลังประชารัฐ/กรุงเทพฯ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๖/ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

ขอทราบผลการดาเนินการเกี่ยวกับเงินกู้ของประเทศไทย
ในรอบ ๕ ปี
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

๑๕๒
7.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๙๗/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการปิดเส้นทางจราจร
อันเนื่องมาจากโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร (พลังประชารัฐ/บัญชีรายชื่อ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

๘.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๐๑/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

เรื่อง ขอสนับสนุนรถขนขยะ เพื่อแก้ปัญหาขยะสะสม
นายศาสตรา ศรีปาน (พลังประชารัฐ/สงขลา)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๙.

กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๐๒/ร.

เรื่อง

ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
๑๐. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๐๓/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
1๑. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๐๘/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
1๒. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๑๐/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม
1๓. กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๓๑๑/ร.
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
ตั้งถาม

การแก้ไขปัญหาการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่
สาธารณประโยชน์ในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ (พลังประชารัฐ/กรุงเทพฯ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง

มาตรการการบริหารจัดการกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผิด
กฎหมายไม่มีใบอนุญาตทางานภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19)
นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ (พลังประชารัฐ/กรุงเทพฯ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เรื่อง

การดารงตาแหน่งของกรรมการธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน)
นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ (เพื่อไทย/มุกดาหาร)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
เรื่อง

ขอให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก
ปัญหาถนนชารุดทรุดโทรมและเป็นหลุมเป็นบ่อในพื้นที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลาภู
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง

ปัญหาการกาจัดขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลสนาม
และศูนย์พักคอยและแยกกักตัวชุมชน วัดสุวรรณาราม
อาเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลาภู
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี (เพื่อไทย/หนองบัวลาภู)
นายกรัฐมนตรี

๑๕๓
กระทู้ถามแยกเฉพาะทีโ่ อนไปตอบในราชกิจจานุเบกษา
กระทู้ถามที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีตอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
แยกตามกระทรวงต่าง ๆ ดังนี้
นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี
๑.

๒.

๓.

๔.

๕.

จานวน ๕ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๒๕/ร. เรื่อง การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองยะลาตามแผนงาน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ (พลังประชารัฐ/ยะลา)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๒๖/ร. เรื่อง การอนุญาตรวมธุรกิจระหว่างบริษัท ซี.พี.รีเทล
ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด และบริษัท เทสโก้ สโตร์ส
(ประเทศไทย) จากัด ตามมติของคณะกรรมการแข่งขัน
ทางการค้า (กขค.)
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายระวี มาศฉมาดล (พลังธรรมใหม่/บัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๐๙ ง วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๓๘/ร. เรื่อง มาตรการในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเชื่อมต่อ
โครงการก่อสร้างทางรถไฟของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาวสู่จังหวัดหนองคาย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นางสาวชนก จันทาทอง (เพื่อไทย/หนองคาย)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๔ ง วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๓๙/ร. เรื่อง การขุดลอกและส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้า
ห้วยตามาย อาเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์ (เพื่อไทย/ศรีสะเกษ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๙๑ ง วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๔๓/ร. เรื่อง การจัดสรรรวัคซีน ๖๓ ล้านโดส ให้กับประชาชนคนไทย
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)

๑๕๔
กระทรวงคมนาคม
๑.

๒.

๓.

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๙ ง วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๒๒/ร. เรื่อง แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น
จากทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ ถนนสายวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร (ถนนกาญจนาภิเษก) ด้านทิศใต้
เส้นทางบางขุนเทียน - บางนา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ (ก้าวไกล/กรุงเทพมหานคร)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๙ ง วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๒๗/ร. เรื่อง ปัญหาการติดตั้งระบบควบคุมอุตุนิยมวิทยาการบิน
ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสุรทิน พิจารณ์ (ประชาธิปไตยใหม่/บัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๙ ง วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๔๙/ร. เรื่อง ขอให้เร่งสารวจและออกแบบทางหลวง ๓๓๔๐
ตอนหนองเสม็ดถึงบ่อทอง กม. ๐+๐๐๐ ถึง กม. ๒๐+๐๐๐
ระยะทาง ๒๐ กิโลเมตร เป็นถนน ๔ ช่องทางโดยเร่งด่วน
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
นายสรวุฒิ เนื่องจานงค์ (พลังประชารัฐ/ชลบุรี)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๑.

จานวน ๓ กระทู้

จานวน ๓ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๓๒/ร. เรื่อง การสร้างความมั่นคงให้พนักงานมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
ด้วยการผลักดันร่างพระราชบัญญัติระเบียบพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ....
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
(นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์)

๑๕๕
๒.

๓.

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๓๓/ร. เรื่อง การพิจารณาเยียวยาปรับเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา จานวนร้อยละ ๘
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
(นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์)
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๓๔/ร. เรื่อง ความเดือดร้อนของพนักงานมหาวิทยาลัยกรณีที่สถาบัน
อุดมศึกษาไม่ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๒
เกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่อัตรา ๑.๗
เท่าของข้าราชการแรกบรรจุในสายวิชาการ และ ๑.๕ เท่า
ของข้าราชการแรกบรรจุในสายสนับสนุนวิชาการ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
(นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์)

กระทรวงศึกษาธิการ

จานวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๗๘ ง วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๒๑/ร. เรื่อง การขอย้ายกลับภูมิลาเนาของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
รองศาสตราจารย์สุรวาท ทองบุ (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช)
กระทรวงพาณิชย์

จานวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๙ ง วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๔๔/ร. เรื่อง การควบคุมความเคลื่อนไหวราคาและภาวะการค้าสุกร
ทั่วประเทศ
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทูถ้ าม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

๑๕๖
กระทรวงยุติธรรม

จานวน ๑ กระทู้

เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๘๐ ง วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
กระทู้ถามแยกเฉพาะที่ ๒๔๕/ร. เรื่อง การจัดเก็บข้อมูลดิจิทัลของ นักโทษ ผู้ต้องขัง ในเรือนจา
ผู้ตั้งกระทู้ถาม
พลตารวจตรี สุพิศาล ภักดีนฤนาถ (ก้าวไกล/บัญชีรายชื่อ)
ผู้ตอบกระทู้ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
(นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)

๑๕๗

เรื่องอื่น ๆ
๑. เรื่องรับทราบรายงานตามที่กฎหมายบัญญัติ
๑.๑ รายงานที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารับทราบแล้ว

จานวน ๑๕ เรือ่ ง

๑. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๒. ผลการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และการตรวจสอบการประเมินผลการ
ใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสาหรับปี ๒๕๖๐ ของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และ
กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๓. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนประกันสังคม สานักงานประกันสังคม สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
๔. รายงานกิจการประจาปี งบดุล และบัญชีกาไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
๕. รายงานกิจการประจาปี งบดุล และบัญชีกาไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
๖. รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
พ.ศ. ๒๕๖๒
๗. รายงานสรุปผลการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจาปี ๒๕๖๓ และรายงานสรุปผลการดาเนินการตาม
แผนการปฏิรูปประเทศ ประจาปี ๒๕๖๓
๘. รายงานประจาปี ๒๕๖๓ ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
๙. รายงานประจาปี ๒๕๖๓ ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
๑๐. รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๑. รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๓
๑๒. รายงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจาปี ๒๕๖๓
๑๓. รายงานประจาปี ๒๕๖๒ ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๑๔. รายงานประจาปี ๒๕๖๓ ของสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๑๕. รายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๑.๒ รายงานที่บรรจุระเบียบวาระรอการพิจารณา

จานวน ๑๗ เรือ่ ง

๑. รายงานผลการเตรี ย มความพร้ อ มในการตราพระราชกฤษฎี ก า ตามมาตรา ๓๐ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓)
๓. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสานักงานศาลยุติธรรม สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๓

๑๕๘
๔. รายงานผลการปฏิบัติงานของสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๕. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
๖. รายงานผลการปฏิบัติงาน กสทช. ประจาปี ๒๕๖๓ และรายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน กสทช. สานักงาน กสทช. และเลขาธิการ กสทช. ประจาปี ๒๕๖๓
๗. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ ๖๓/๒๕๖๔
๘. รายงานประจาปี ๒๕๖๓ ของสานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
๙. รายงานประจาปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓)
๑๐. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติห น้าที่ข องคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๑. รายงานการเงินแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๒. รายงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของคณะกรรมการกากับกิจการพลั งงาน และส านักงาน
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
๑๓. รายงานประจาปี ๒๕๖๓ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๑๔. รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๔)
๑๕. รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ที่ ๘๙ – ๙๗/๒๕๖๔
๑๖. รายงานผลการปฏิบั ติง านประจ าปี ๒๕๖๓ ขององค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพสาธารณะแห่ ง
ประเทศไทย (ส.ส.ท.)
๑๗. รายงานประจาปี ๒๕๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญ
๑.๓ รายงานที่รอบรรจุระเบียบวาระการประชุม

จานวน ๗ เรื่อง

๑. รายงานกิจการประจาปี งบดุล บัญชีกาไรขาดทุนของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สาหรับงวดตั้งแต่
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ (วันยุบเลิกบรรษัท)
๒. รายงานผลการดาเนินงานทุนหมุนเวียน ประจาปีบัญชี ๒๕๖๒
๓. รายงานกิจการประจาปี งบดุล บัญชีกาไรและขาดทุนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
๔. รายงานประจาปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
๕. รายงานประจาปีกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๖. รายงานกิจการประจาปี งบดุล และบัญชีกาไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
๗. รายงานการแจ้งผลการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และการตรวจสอบการ
ประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินสาหรับปี ๒๕๖๑ ของสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

๑๕๙

๒. รายงานผลการดาเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ
๒.๑ รายงานที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณารับทราบแล้ว

จานวน ๓๑ เรือ่ ง

๑. รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟู
และพัฒนาเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๒. รายงานผลการพิจารณาตามข้อสั งเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓. รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .....
๔. รายงานผลการดาเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร
คลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ....
๕. รายงานผลการดาเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการคมนาคม เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนและ
คมนาคม
๖. รายงานสรุปผลการดาเนินงานของหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๗. รายงานสรุปผลการพิจารณาแนวทางและความเหมาะสมต่อข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาผู้แทนราษฎร
เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือกรณีการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้
๘. รายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษาผลกระทบจากการประกอบธุ ร กิ จ ออนไลน์ และการท าธุ ร กรรมผ่ านช่ อ ง ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบจากการประกอบธุรกิจออนไลน์และการทา
ธุรกรรมผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
๙. รายงานสรุปผลการดาเนินงานของหน่วยรับงบประมาณที่เกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๐. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวฝั่งอันดามันสู่
อ่าวไทย ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
๑๑. สรุปผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศของ
คณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๒. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชาระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ
การศึกษา ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางในการบริหารจัดการการชาระหนี้กองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร
๑๓. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ผลกระทบจากประกาศ คสช. คาสั่ง คสช. และคาสั่งหัวหน้า
คสช. ศึกษากรณีการดาเนินคดีต่อพลเรือนในศาลทหาร การจากัดเสรีภาพ การแสดงออกและการจากัดเสรีภาพ
สื่อมวลชน ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
๑๔. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในชั้นสอบสวน
ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
๑๕. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสร้าง ความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ
ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน

๑๖๐
๑๖. รายงานผลการดาเนินการตามข้อสังเกต ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๗. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทาชาเรา
และการล่วงละเมิดทางเพศ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ข่มขืนกระทาชาเราและการล่วงละเมิดทางเพศ
๑๘. ผลการพิ จ ารณารายงานการพิ จ ารณาศึ ก ษา เรื่ อ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ป้ อ งกั น และปราบปราม
การทรมานและการกระทาให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ของ คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิ
มนุษยชน
๑๙. รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การศึกษามาตรการป้องกัน การเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อใน
ประเทศไทย ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข
๒๐. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อ ง แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM ๒.๕ อย่างเป็นระบบ ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕ อย่างเป็นระบบ
๒๑. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การทบทวนกระบวนการพิจารณาคาสั่งไม่ฟ้องของพนักงาน
อัยการ ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
๒๒. รายงานผลการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ สั ง เกต ของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาข้ อ บั ง คั บ การประชุ ม สภา
ผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
๒๓. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM ๒.๕ ของคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
๒๔. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง สภาพปัญหาและแนวทางส่งเสริมและคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์
ในประเทศไทย ของคณะกรรมาธิ การกิจการเด็ ก เยาวชน สตรี ผู้ สู งอายุ ผู้ พิการ กลุ่ มชาติพันธุ์ และผู้ มี ค วาม
หลากหลายทางเพศ
๒๕. ผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณามีมติให้รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต
นักศึกษา เยาวชน และประชาชน
๒๖. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ไข ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการ
ลอบประทุษร้ายประชาชน ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และการลอบประทุษร้ายประชาชน
๒๗. ผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของคณะกรรมาธิการการป้องกันและ
บรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย
๒๘. ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายของโครงการก่อสร้างทางรถไฟ
ยกระดับ และถนนยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร และการใช้ประโยชน์ที่ดินของการรถไฟแห่ งประเทศไทย
(โฮปเวลล์) ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
๒๙. ผลการพิจารณาญัตติกรณีชาวต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งตรวจพบการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด 19) เพื่อเป็นแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
๓๐. ผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ
ใช้กัญชา กัญชง และกระท่อมอย่างเป็นระบบ

๑๖๑
๓๑. รายงานผลการพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

๓. ตังกรรมาธิการแทนตาแหน่งที่ว่าง
๓.๑ ตังกรรมาธิการสามัญ

จานวน ๑๓ คณะ

๑. ตังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด แทนตาแหน่งที่
ว่างลง ๑ ตาแหน่ง เพราะสมาชิกลาออก
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่
๘ กรกฎคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นายยุทธนา โพธสุธน เป็นกรรมาธิการแทน นายไผ่ ลิกค์
๒. ตังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนีสินแห่งชาติ แทนตาแหน่งที่ว่างลง ๑ ตาแหน่ง
เพราะสมาชิกลาออก
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่
๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย เป็นกรรมาธิการแทน
นายวุฒิพงษ์ นามบุตร
๓. ตังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิ การการพัฒนาเศรษฐกิจ แทนตาแหน่งที่ว่างลง ๑ ตาแหน่ง เพราะ
สมาชิกลาออก
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่
๒๖ สิ ง หาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบให้ ตั้ ง นายพนิ ต วิ กิ ต เศรษฐ์ เป็ น กรรมาธิ ก ารแทน
นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย
๔. ตังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม แทนตาแหน่งที่ว่างลง
๑ ตาแหน่ง เพราะลาออก
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่
๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ ตั้ง นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน เป็นกรรมาธิการแทน
นายทองแดง เบ็ญจะปัก
๕. ตังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แทนตาแหน่งที่ว่างลง ๑ ตาแหน่ง เพราะ
สมาชิกลาออก
- ในคราวประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ งที่ ๔ (สมั ยสามั ญประจ าปี ครั้ งที่ หนึ่ ง) วั นพฤหั สบดีที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายยุทธนา โพธสุธน เป็นกรรมาธิการแทน นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
๖. ตังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการกระจายอานาจ การปกครอง ส่วนท้องถิ่น และการบริหาร
ราชการรูปแบบพิเศษ แทนตาแหน่งที่ว่างลง ๑ ตาแหน่ง
- ในคราวประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ งที่ ๖ (สมั ยสามั ญประจ าปี ครั้ งที่ หนึ่ ง) วั นพฤหั สบดีที่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์ เป็นกรรมาธิการแทน นายสินิตย์ เลิศไกร

๑๖๒
๗. ตังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการศึกษา แทนตาแหน่งที่ว่างลง ๑ ตาแหน่ง
- ในคราวประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ งที่ ๖ (สมั ยสามั ญประจ าปี ครั้ งที่ หนึ่ ง) วั นพฤหั สบดีที่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ เป็นกรรมาธิการแทน นางสาวตรีนุช เทียนทอง
๘. ตังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน และกองทุน แทนตาแหน่งที่ว่างลง ๑ ตาแหน่ง
- ในคราวประชุ มสภาผู้ แทนราษฎร ชุ ดที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ งที่ ๖ (สมั ยสามั ญประจ าปี ครั้ งที่ หนึ่ ง) วั นพฤหั สบดีที่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายกองตรีอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ เป็นกรรมาธิการ แทน นางวันเพ็ญ
พร้อมพัฒน์
๙. ตั งกรรมาธิ ก ารสามั ญ ในคณะกรรมาธิ ก ารการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
แทนตาแหน่งที่ว่างลง ๑ ตาแหน่ง
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เป็นกรรมาธิการแทน นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์
๑๐. ตั งกรรมาธิ ก ารสามั ญ ในคณะกรรมาธิ ก ารการป้ อ งกั น ปราบปรามการฟอกเงิ น และยาเสพติ ด
แทนตาแหน่งที่ว่างลง ๑ ตาแหน่ง
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ประชุมได้มีมติตั้ง นายยุทธนา โพธสุธน เป็นกรรมาธิการ แทน นายไผ่ ลิกค์
๑๑. ตังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน แทนตาแหน่งที่ว่างลง ๒ ตาแหน่ง
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้งนายวุฒิพงษ์ นามบุตร เป็นกรรมาธิการแทน นายพนิต วิกิตเศรษฐ
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่
๑๖ กั น ยายน ๒๕๖๔ ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ ตั้ ง นางสาวสุ ท ธวรรณ สุ บ รรณ ณ อยุ ธ ยา เป็ น กรรมาธิ ก ารแทน
นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน
๑๒. ตังกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร แทนตาแหน่งที่ว่างลง ๑ ตาแหน่ง
- ในคราวประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๑๕ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ห นึ่ ง )
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มมี ติตั้งนายไผ่ ลิกค์ เป็นกรรมาธิการแทน นายยุทธนา โพธสุธน
๑๓. ตั งกรรมาธิ การสามัญในคณะกรรมาธิ ก ารการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แทนตาแหน่งที่ว่ า งลง
๑ ตาแหน่ง
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดี ที่
๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้งนายทองแดง เบ็ญจะปัก เป็นกรรมาธิการแทน นางสาวสุทธวรรณ
สุบรรณ ณ อยุธยา

๑๖๓
๓.๒ ตังกรรมาธิการวิสามัญ

จานวน ๗ คณะ

๑. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกาหนด ๓ ฉบับ เพื่อแก้ปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
แทนตาแหน่งที่ว่าง เพราะสมาชิกลาออก
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นายยุทธนา โพธสุธน เป็นกรรมาธิการแทน
นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอ้อยและนาตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แทน
ตาแหน่งที่ว่าง เพราะสมาชิกลาออก
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปี ที่ ๓ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นายบุญเลิศ เหลียงกอบกิจ เป็นกรรมาธิการ
แทน นายสุทัศน์ สิวาภิรมย์รัตน์
๓. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาการออกประทานบั ตรเหมืองแร่และผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมจากการทาเหมืองแร่ แทนตาแหน่งที่ว่าง เพราะสมาชิกลาออก
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นายรณเทพ อนุ วัฒน์ เป็นกรรมาธิการแทน นายชัยวุฒิ
ธนาคมานุสรณ์
๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริ หารจัดการปาล์มนามันอย่างเป็นระบบ แทนตาแหน่ง
ที่ว่าง เพราะสมาชิกลาออก
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วัน พฤหัสบดีที่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นายกองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ เป็นกรรมาธิการแทน
นายวัชระ ยาวอหะซัน
๕. คณะกรรมาธิการวิ สามัญเพื่อพิจารณาติดตามและตรวจสอบการใช้จ่า ยเงินจากการกู้เงินตามพระราช
กาหนดให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่ อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ แทนตาแหน่งที่ว่าง เพราะสมาชิกลาออก
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่
๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตั้ง นายสมศักดิ์ พันธ์เกษม เป็นกรรมาธิการแทน นายบุญสิงห์
วรินทร์รักษ์
๖. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษาแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแนวทางการบริหารจัดการปัญหา
หนีสินครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ เพราะสมาชิกลาออก
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้งนายเถกิง ศักดานุวงศ์ เป็นกรรมาธิการ แทน นายชัยสิทธิ กิตติวิบูล

๑๖๔
๗. คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ต การเข้ า ชื่ อ เสนอข้ อ บั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ....
เพราะสมาชิกลาออก
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่
๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้งนายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ เป็นกรรมาธิการ แทน นายวรภพ วิริยะโรจน์

๔. ตังคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา
- การแต่งตังคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภาตามมาตรา ๘ ของร่างพระราชบัญญัติกองทุน
เพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖
- ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่
๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้มีมติตั้งกรรมาการฯ ในส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามสัดส่วนพรรคการเมือง
จานวน ๕ คน คือ นายอรรถกร ศริลัทธยากร นายสุทัศน์ เงินหมื่น นายสนอง เทพอักษรณรงค์ นายชลน่าน
ศรีแก้ว นายสมชาย ฝั่ งชลจิตร และกรรมการฯ ในส่วนผู้เคยเป็นสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร จานวน ๓ คน คือ
นายทศพล เพ็งส้ม นายชนินทร์ รุ่งแสง และนายอดิศร เพียงเกษ

๑๖๕

การขอปรึกษาหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุม

จานวน ๗๒๔

มีรายละเอียดการปรึกษาหารือแยกตามพรรคการเมืองและจานวนครั้งการปรึกษาหารือของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้
พรรคเพื่อไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ
จานวน ๗๐ คน
1. นายสงวน พงษ์มณี
จานวน
2. นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์
จานวน
3. นายภาควัต ศรีสุรพล
จานวน
4. นายวัน อยู่บารุง
จานวน
5. นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์
จานวน
6. นายวิสุทธิ์ ไชยอรุณ
จานวน
7. นายคุณากร ปรีชาชนะชัย
จานวน
8. นายประเสริฐ บุญเรือง
จานวน
9. นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
จานวน
10. นายบุญฐิน ประทุมลี
จานวน
11. นายองอาจ วงษ์ประยูร
จานวน
12. นายนพดล เหลืองทองนารา
จานวน
13. นางมนพร เจริญศรี
จานวน
14. นายจิรทัศ ไกรเดชา
จานวน
15. นางบุญรื่น ศรีธเรศ
จานวน
16. นางอนุรักษ์ บุญศล
จานวน
17. นายชวลิต วิชยสุทธิ์
จานวน
18. นางสาวธีรรัตน์ สาเร็จวาณิชย์
จานวน
19. นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ
จานวน
20. นายจตุพร ศรีเชื้อ
จานวน
21. นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
จานวน
22. นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์
จานวน
23. นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ
จานวน
24. นายนิยม เวชกามา
จานวน
25. นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
จานวน
26. นายบัลลังก์ อรรณนพพร
จานวน
จานวน
27. นางสาวละออง ติยะไพรัช

2
2
1
2
2
4
2
2
2
1
2
4
3
3
3
2
3
4
3
2
2
2
2
1
2
2
3

ข้อหารือ

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

๑๖๖
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56
57.
58.
59.
60.

นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์
นายพรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
นางสาวชนก จันทาทอง
นางจุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์
นายดะนัย มะหิพันธ์
นายนิรมิต สุจารี
นางผ่องศรี แซ่จึง
นายรังสรรค์ มณีรัตน์
นายพีระเพชร ศิริกุล
นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา
นายวันนิวัติ สมบูรณ์
นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์
นางสิรินทร รามสูต
นายเกษม อุประ
นายสิงหภณ ดีนาง
นายบุญแก้ว สมวงศ์
นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ
นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย
นายโกศล ปัทมะ
นายธนกร ไชยกุล
นายประสิทธิ์ วุฒินันชัย
นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์
นายชัยยันต์ ผลสุวรรณ
นายวิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์
นายจาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี
นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร
นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
นางสมหญิง บัวบุตร
นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย์
นายนิยม ช่างพินิจ
นางอาภรณ์ สาราคา

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
1
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
2
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

๑๖๗
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.

นางสาวจิราพร สิทธุไพร
นายภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์
นางสาวทัศนีย์ บูรณุปกรณ์
นายสมคิด เชื้อคง
นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
นายมานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์
นางเทียบจุฑา ขาวขา
นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
นายชลน่าน ศรีแก้ว
นางมุกดา พงษ์สมบัติ

พรรคพลังประชารัฐ มีสมาชิกปรึกษาหารือ
1. นางสาวพัชรินทร์ ซาศิริพงษ์
2. นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ
3. นางสาวกุลวลี นพอมรบดี
4. นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา
5. นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ
6. นานสาธิต อุ๋ยตระกูล
7. นายกฤษณ์ แก้วอยู่
8. นายรณเทพ อนุวัฒน์
9. นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ
10. นายสะถิระ เผือกประพันธุ์
11. นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
12. นายศิริพงษ์ รัสมี
13. นายสุชาติ อุสาหะ
14. นายประทวน สุทธิอานายเดช
15. ร้อยเอกจองชัย วงศ์ทรายทอง
16. นายสมศักดิ์ คุณเงิน
17. นายจีรเดช ศรีวิราช
18. นายสายัณห์ ยุติธรรม
19. นายสุรชาติ ศรีบุศกร
20. นายสัณหพจน์ สุขศรีเมือง
21. นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
120

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

3
1
3
2
3
1
1
3
2
3
2
2
1
3
3
1
2
1
2
1
2

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จานวน ๔๗ คน

๑๖๘
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

ร้อยตารวจเอกอรุณ สวัสดี
นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ
นากรณิศ งามสุคนธ์รัตนา
นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์
นายกองตรีอาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
พันตารวจโทฐนภัทร กิตติวงศา
นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
นายพยม พรหมเพชร
รองศาสตรจารย์รงค์ บุญสวยขวัญ
นายอัฏฐพล โพธิพิพิธ
นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์
นางสาวธณิกานต์ พรพงษาโรจน์
นายสรวุฒิ เนื่องจานงค์
นายอนุชา น้อยวงศ์
นายศาสตรา ศรีปาน
นายทวิรัฐ รัตนเศรษฐ
นายยงยุทธ สุวรรณบุตร
นายสัญญา นิลสุพรรณ
นายอรรถกร ศิริลัทธยากร
นายวัฒนา สิทธิวัง
นายสุทา ประทีป ณ ถลาง
นายเกษม ศุภรานนท์
นายจักรัตน์ พั้วช่วย
นายกรุงศรีวิไล สุทินเผือก
นายจักรพันธ์ พรนิมิตร
นายนัทธี ถิ่นสาคู

พรรคก้าวไกล มีสมาชิกปรึกษาหารือ
1. นายณัฐพล สืบศักดิ์วงศ์
2. นายจิรัฎฐ์ ทองสุวรรณ
3. นายคาพอง เทพาคา
4. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม
5. นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
6. นางสาววรรณวรี ตะล่อมสิน

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม

2
1
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
73

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

1
2
2
1
3
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จานวน ๒๘ คน

๑๖๙
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

นายประเสริฐพงศ์ ศรนุวัฒน์
นายธีรัจชัย พันธุมาศ

จานวน

นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา

นายองค์การ ชัยบุตร
นายปริญญา ช่วยเกตุ คีรีรัตน์
นายปดิพัทธ์ สันติภาดา
นายศักดินัย นุ่มหนู
นายจรัส คุ้มไข่น้า
นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
นายมานพ คีรีภูวดล
นายสุเทพ อู่อ้น
นายสมชาย ฝั่งชลจิตร
นายทศพร ทองศิริ
นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน
นายนิติพล ผิวเหมาะ
นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล
นายทวีศักดิ์ ทักษิณ
นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ์
นายคารม พลพรกลาง
นางสาววรรณวิภา ไม้สน
นายสมเกียรติ ไชยวิสุทธิกุล
นายวาโย อัศวรุ่งเรือง

พรรคประชาธิปัตย์ มีสมาชิกปรึกษาหารือ
1. นายนริศ ขานุรักษ์
2. นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
3. นายบัญญัติ เจตนจันทร์
4. นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
5. นายประกอบ รัตนพันธ์
6. นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
7. นายประมวล พงศ์ถาวราเดช
8. นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ
9. นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
10. นายพิสิฐ ลี้อาธรรม

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม

2
1
2
2
2
1
5
1
2
2
3
3
1
2
2
3
1
1
1
1
1
1
50

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครัง้
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

5
1
2
2
4
5
1
1
2
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จานวน ๑๘ คน

๑๗๐
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

พลตารวจตรีสุรินทร์ ปาลาเร่
นายเดชอิศม์ ขาวทอง
นายวุฒิพงษ์ นามบุตร
นายวิวรรธน์ นิลวัชรมณี
นายภานุ ศรีบุศยกาญจน์
นายสาคร เกี่ยวข้อง
นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
นางกันตวรรณ ตันเถียร

พรรคภูมิใจไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ
1. นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง
2. นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน
3. นายอานาจ วิลาวัลย์
4. นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ์
5. นายอับดุลบาซิม อาบู
6. นายสนอง เทพอักษณรงค์
7. นายสาลี รักสุทธี
8. นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล
9. นายอภิชา เลิศพชรกมล
10. นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา
11. นายสฤษดิ์ บุตรเนียร
12. นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี
13. นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์
14. นายภราดร ปริศนานันทกุล
15. นางสาวศรีนวล บุญลือ
16. นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์
17. นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ
18. นายรุ่งโรจน์ ทองศรี
19. นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา
20. นางสาวมัลลิกา จิระพันธุวาณิช
21. นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์
22. นายเอกการ ซื่อทรงธรรม
23. นายโสภณ ซารัมย์
24. นายอนาวิล รัตนสถาพร

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม

2
1
2
1
1
4
1
1
37

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

2
3
2
1
2
1
2
1
3
2
3
2
1
2
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จานวน ๓๐ คน

๑๗๑
25.
26.
27.
28.
29.
30.

นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์
นายวิรัช พันธุมะผล
นายสมบูรณ์ ซารัมย์
นายกฤติเดช สันติวชิระกุล
นายมณฑล โพธิ์คาย
นายสวาป เผ่าประทาน

พรรค พลังท้องถิ่นไท มีสมาชิกปรึกษาหารือ
1.
2.

ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม

พรรค ชาติไทยพัฒนา มีสมาชิกปรึกษาหารือ
1. นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ
2. นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย

จานวน ๒ คน

พรรค
1.
2.
3.

จานวน ๓ คน

พรรค ประชาชาติ มีสมาชิกปรึกษาหารือ
1. นายอับดุลอายี สาแม็ง
2. นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ
3. นายสมมุติ เบญจลักษณ์

1
1
1
1
2
1
47

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จานวน
จานวน
รวม

1
1
2

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จานวน
จานวน
รวม

2
1
3

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จานวน
จานวน
จานวน
รวม

1
2
2
5

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จานวน
จานวน
จานวน
รวม

2
1
3
6

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จานวน
รวม

3
3

ครั้ง
ครั้ง

จานวน
จานวน
รวม

7
1
8

ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

จานวน ๒ คน

นายนพดล แก้วสุพัฒน์

เสรีรวมไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ
นางสาวธนภร โสมทองแดง
นายประสงค์ บูรณพงศ์
นายเรวัตร วิศรุตเวช

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
รวม

จานวน ๓ คน

พรรค ครูไทยเพื่อประชาชน มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน ๑ คน

1.

นายปรีดา บุญเพลิง

พรรคชาติพัฒนา มีสมาชิกปรึกษาหารือ
1. นายวัชรพล โตมรศักดิ์
2. นายสมัคร ป้องวงษ์

จานวน ๒ คน

๑๗๒

พรรค พลังปวงชนไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ
1. นายนิคม บุญวิเศษ

จานวน ๑ คน

พรรค ประชาธรรมไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ
1. นายพิเชษฐ สถิรชวาล

จานวน ๑ คน

พรรค ประชาธิปไตยใหม่ มีสมาชิกปรึกษาหารือ จานวน ๑ คน
1. นายสุรทิน พิจารณ์
พรรค ไทรักธรรม มีสมาชิกปรึกษาหารือ
1. นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค

จานวน ๑ คน

พรรค พลังชาติไทย มีสมาชิกปรึกษาหารือ
1. พลตรี ทรงกลด ทิพย์รัตน์

จานวน ๑ คน

พรรค ไทยศรีวิไลย์ มีสมาชิกปรึกษาหารือ
1. นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์

จานวน ๑ คน

พรรค พลังธรรมใหม่ มีสมาชิกปรึกษาหารือ
1. นายระวี มาศฉมาดล

จานวน ๑ คน

จานวน
รวม

2
2

ครั้ง
ครั้ง

จานวน
รวม

1
1

ครั้ง
ครั้ง

จานวน
รวม

2
2

ครั้ง
ครั้ง

จานวน
รวม

3
3

ครั้ง
ครั้ง

จานวน
รวม

1
1

ครั้ง
ครั้ง

จานวน
รวม

1
1

ครั้ง
ครั้ง

จานวน
รวม

2
2

ครั้ง
ครั้ง

๑๗๓

การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ
๑. ร่างพระราชบัญญัติที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

จานวน ๓ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ
สาระ ให้มีกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม เพื่อกาหนดให้ผู้รับทุนหรือ
นักวิจัยสามารถเป็นเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการให้ทุนสนับสนุนจากภาครัฐได้ โดยกาหนด
หน้าที่ในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม แผนการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม กาหนดกลไก
ในการติดตามการนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ และการบังคับใช้สิทธิโดยรัฐในกรณีที่มีความจาเป็น
หรือฉุกเฉินเพื่อประโยชน์สาธารณะเพื่อให้เกิดความสมดุ ลระหว่างประโยชน์ของเจ้าของผลงานวิจัยและนวัตกรรม
และประโยชน์สาธารณะ และเพื่อให้ผลงานวิจัยและนวัตกรรมถูกนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือสาธารณะ
ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นอันจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม รวมทั้งจะเป็นการสร้าง
แรงจูงใจให้มีการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
ผลการดาเนินการ
- ที่ประชุมร่วมกัน ของรั ฐสภาได้พิจารณาและลงมติรับหลั กการแห่ งราชพระราชบัญญัติ และมีมติตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณา จานวน ๔๙ คน และกาหนดเวลาแปรญัตติไว้ ๗ วัน ในคราวประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งทีส่ อง) วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
- ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ในคราวประชุมร่วมกันของ
รัฐสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งทีห่ นึ่ง) วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งทีห่ นึ่ง) วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔
๒. ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ให้ มี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ยการออกเสี ย งประชามติ โ ดยก าหนดในส่ ว นของบทนิ ย ามต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ มี
ความสอดคล้ อ งกั บ ร่ า งพระราชบั ญญั ติ ก าหนดหน้ า ที่ แ ละอ านาจของคณะกรรมการการเลื อ กตั้ ง ในการจัด
และควบคุมดูแลการออกเสียงประชามติ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการอื่นใด รวมทั้งวางระเบียบปฏิบัติเท่าที่
จ าเป็ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ก าหนดกรณี ที่ จ ะต้ อ งให้ มี ก ารออกเสี ย งประชามติ
และวิธีดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด กาหนดวิธีการออกเสียงประชามติ กาหนดการออกเสียง
ประชามติที่ถือว่าเป็น ที่ยุติ และการกาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการในการให้ข้อมูลและการจัดให้ มีการแสดงความ
คิดเห็นในเรื่องที่จัดทาประชามติ กาหนดเขตออกเสียง หน่วยออกเสียง และที่ออกเสียงประชามติ กาหนดบุคคลผู้มี
สิทธิออกเสียง บุคคลต้องห้ามในการใช้สิทธิออกเสียง และรายละเอียดการจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสี ยง
ประชามติ กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการดาเนินการของเจ้าพนักงานผู้ดาเนินการออกเสียงประชามติ เพื่อให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการดาเนินการในการลงคะแนนออกเสียงและการนับคะแนนเสียง
เกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กาหนดหลักเกณฑ์ วิ ธีการดาเนินการในการ

๑๗๔
ประกาศผลการออกเสียงและการคัดค้านการออกเสียงประชามติ กาหนดเกี่ยวกับลักษณะความผิดและบทกาหนด
โทษกับบุคคลที่กระทาการฝ่าฝืนในการออกเสียงประชามติ
ผลการดาเนินการ
- ที่ ป ระชุ ม ร่ ว มกั น ของรั ฐ สภาได้ พิ จ ารณาและลงมติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ย
การออกเสียงประชามติ พ.ศ. .... และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาฯ จานวน ๔๙ คน ในคราวประชุม
ร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
- ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ในคราวประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๙ ก วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
๓. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ห้ ใ ช้ ป ระมวลกฎหมายยาเสพติ ด พ.ศ. .... ร่ า งประมวลกฎหมายยาเสพติ ด
และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (รวม ๒ ฉบับ)
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
๑) ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ....
สาระ ยกเลิ กบทบั ญญั ติ ของกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ องกั บยาเสพติ ดและกฎหมายที่ แก้ ไขเพิ่ มเติ ม
จ านวน ๒๔ ฉบั บ ก าหนดให้ มี เ งิ น เพิ่ ม ส าหรั บ ข้ า ราชการของส านั ก งาน ป.ป.ส. ซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. โดยเป็นตาแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่ได้รับเงินเพิ่ม ตลอดจนกาหนดบทเฉพาะกาลในเรื่องต่าง ๆ
เพื่อรองรับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด เช่น รองรับอนุบัญญัติที่ออกและใช้ บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
ประมวลกฎหมายยาเสพติดใช้บังคับ รองรับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ให้คงปฏิบัติหน้าที่ได้
ต่อไป การรองรับบรรดาคาขอใด ๆ ที่ยื่นไว้และยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา ให้ถือเป็นคาขอที่ได้ยื่นไว้ต าม
ประมวลกฎหมายยาเสพติดโดยอนุโลม เป็นต้น
๒) ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
สาระ แบ่ ง ออกเป็ น ๓ ภาค ได้ แ ก่ ภาค ๑ การป้ อ งกั น ปราบปราม และควบคุ ม ยาเสพติ ด ก าหนดให้
มี ค ณะกรรมการต่ า ง ๆ และก าหนดความรั บ ผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด วั ต ถุ อ อกฤทธิ์ และสารระเหย ภาค ๒
การบาบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคมแก่ผู้ติ ดยาเสพติด กาหนดให้มีคณะกรรมการ และบัญญัติข้อห้าม
การบ าบั ด รั ก ษาผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ภาค ๓ บทก าหนดโทษ ก าหนดอั ต ราโทษตามฐานความผิ ด ที่ ก าหนดไว้
ในภาค ๑ ภาค ๒ และบางส่วนที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด รวมถึงกาหนดมาตรการอื่น
แทนการลงโทษ
๓) ร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
สาระ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ การปรับ ปรุ งกฎหมายว่า ด้ ว ยศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยาม รวมถึงเพิ่มหน้าที่และอานาจของกรรมการ
ป.ป.ส. เลขาธิ ก ารคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการป้ อ งกั น
และปราบปรามยาเสพติด และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เพื่อดาเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทาความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด กาหนดบทบัญญัติให้จาเลยแสดงตนต่อหน้าเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์ ยื่นคาขอ และ
ยื่นฎีกา และการยกเลิกการบังคับโทษปรับทางปกครอง
ผลการดาเนินการ

๑๗๕
- รั ฐ สภาได้ พิ จ ารณาและลงมติ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ใ ห้ ใ ช้ ป ระมวลกฎหมาย
ยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา
จานวน ๓๕ คน
อนึ่ง ที่ประชุมได้ลงมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง
คณะรั ฐ มนตรี เป็ น ผู้ เ สนอ และให้ ค ณะกรรมาธิ ก ารคณะเดี ย วกั น กั บ ที่ พิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ให้ ใ ช้
ประมวลกฎหมายยาเสพติ ด พ.ศ. .... และร่ า งประมวลกฎหมายยาเสพติ ด เป็ น ผู้ พิ จ ารณา ก าหนดเวลา
แปรญัตติไว้ ๑๕ วัน ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่
๑ กันยายน ๒๕๖3
- ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ ในคราวประชุมร่วมกัน
ของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ

จานวน ๑ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยตารวจแห่งชาติ เพื่อให้การแต่งตั้งและโยกย้ายข้ าราชการตารวจ และการ
พิจารณาบาเหน็จความชอบ มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติไว้
ผลการดาเนินการ
- รั ฐ สภาได้พิจ ารณาและลงมติรั บ หลั ก การแห่ งร่ างพระราชบัญ ญัติว่าด้ว ยการออกเสี ยงประชามติ
พ.ศ. .... และตั้ ง คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ พิ จ ารณาฯ จ านวน ๔๙ คน ในคราวประชุ ม ร่ ว มกั น ของรั ฐ สภา
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๓. ร่างพระราชบัญญัติที่อยู่ระหว่างรอลงมติรับหลักการในวาระที่หนึ่ง

จานวน ๑ ฉบับ

๑. ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ มาตรา ๕๔ ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้รัฐต้องดาเนินการให้ ประชาชนได้รับ
การศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ อีกทั้งจัดให้มีกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งต้องมีการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาติ ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา และ
มาตรา ๒๖๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กาหนดให้มีการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้าน
การศึกษา โดยเฉพาะให้มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรองและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงให้
ได้ ผู้ มี จิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ น ครู มี ค วามรู้ ค วามสามารถอย่ า งแท้ จ ริ ง ได้ รั บ ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมกั บ
ความสามารถและประสิ ท ธิ ภ าพในการสอน จึ ง สมควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎหมายว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
เพื่ อ เป็ น กฎหมายแม่ บ ทในการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ บทบั ญ ญั ติ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย และแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในอนาคต จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๑๗๖
ผลการดาเนินการ
- รั ฐ สภาได้ พิ จ ารณาหลั ก การแห่ ง ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ .ศ. .... และ
ร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างรอลงมติรับหลักการในวาระที่หนึ่งของที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

๑๗๗

การพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ....
การพิจารณาวาระที่ ๑
ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๓ และวันพฤหัสบดีที่
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณา
๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด
๓ มาตรา ๒๙ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๕ มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒
มาตรา ๙๔ มาตรา ๑๔๔ มาตรา ๑๘๕ และมาตรา ๒๗๐) นายไพบูลย์ นิติตะวัน กับคณะ เป็นผู้เสนอ
๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา
๒๕ มาตรา ๒๙ มาตรา ๒๙/๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๙/๑ และมาตรา ๑๒๙)
นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
๓. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา
๘๓ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๙๐ มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ และยกเลิ ก มาตรา ๙๓ และ
มาตรา ๙๔) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
๔. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา
๑๕๙ และยกเลิกมาตรา ๒๗๒) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
๕. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด
๖ ยกเลิกมาตรา ๖๕ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๒ มาตรา ๑๖๒ และยกเลิกมาตรา ๒๗๐ มาตรา ๒๗๑ มาตรา ๒๗๕
และมาตรา ๒๗๙) นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
๖. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา
๖๕) นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ
๗. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมหมวด
๕ และมาตรา ๕๕/๑) นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ
๘. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา
๒๙ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๗๒) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
๙. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา
๒๕๖) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
๑๐. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๒๓๖ และมาตรา ๒๓๗) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
๑๑. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๕๙ และยกเลิกมาตรา ๒๗๒) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
๑๒. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๗๖/๑ มาตรา ๗๖/๒ มาตรา ๒๔๙ มาตรา ๒๕๐ มาตรา ๒๕๑ มาตรา ๒๕๒ มาตรา ๒๕๓ มาตรา ๒๕๔
และเพิ่มมาตรา ๒๕๐/๑) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ
๑๓. ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๑) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ

๑๗๘
ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาร่างฯ ทั้ง ๑๓ ฉบับ และก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติ ประธานรัฐสภา
ได้ปรึกษาที่ประชุม เพื่อขอให้ลงมติในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการทั้ง ๑๓ ฉบับ ในคราวเดียวกัน โดยวิธี เรียกชื่อ
สมาชิ ก รั ฐ สภาตามล าดั บ อั ก ษร และที่ ป ระชุ ม ได้ ล งมติ ใ นวาระที่ ๑ รั บ หลั ก การแห่ ง ร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๑)
ซึ่ง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ โดยรับหลักการด้วยคะแนนเสียง ๕๕๒ เสียง ซึ่งเป็นคะแนน
เสี ย งเห็ น ด้ ว ยในการแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู่ ข องทั้ ง สอ งสภา
(ปัจจุบันจานวนสมาชิกของทั้งสองสภามี ๗๓๓ คน โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จานวน ๔๘๓ คน และมีสมาชิก
วุ ฒิ ส ภาจ านวน ๒๕๐ คน กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดเท่ า ที่ มี อ ยู่ ข องทั้ ง สองสภา = ๓๖๗ คน)
โดยคะแนนดังกล่าวมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยคะแนน ๒๑๐ เสียง (ซึ่งในจานวนนี้มีสมาชิกวุฒิเห็นชอบด้วย
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา = ๘๔ คน) ไม่รับหลักการด้วยคะแนนเสียง
๒๔ เสี ย ง และงดออกเสี ย ง ๑๓๐ เสี ย ง จึ ง เป็ น เพี ย งร่ า งเดี ย วจากจ านวนทั้ ง หมด ๑๓ ฉบั บ ที่ ไ ด้ รั บ
ความเห็ น ชอบจากที่ป ระชุ มร่ ว มกัน ของรั ฐ สภา จึงถือว่าที่ประชุ ม ได้ล งมติรั บหลั ก การแห่ งร่ างรัฐ ธรรมนู ญ ฯ
ฉบับนี้ และที่ประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการ จานวน ๔๕ คน และกาหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน
การพิจารณาวาระที่ ๒
ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
และการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
ที่ป ระชุมได้พิจ ารณาเรื่ อ งที่ คณะกรรมาธิ การพิจ ารณาเสร็ จแล้ ว คือ ร่างรัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั ก รไทย
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๑) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยที่
ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คาปรารภ แล้วเรียงตามลาดับมาตราจนจบร่าง และเมื่อการ
พิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้วตามมาตรา ๒๕๖ (๕) กาหนดว่า เมื่อการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญวาระที่สองเสร็จ
สิ้นแล้วให้รอไว้สิบห้าวัน เมื่อพ้นกาหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป
การพิจารณาวาระที่ ๓
ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔
ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาเพื่ อลงมติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..)
พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๑) ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๔๗๒ เสียง
ไม่เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๓๓ เสียง และงดออกเสียง ๑๘๗ เสียง ซึ่งผลคะแนนเสียงเห็นชอบมากกว่ ากึ่งหนึ่ง
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา จึงถือว่าที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบในการที่จะให้ออกใช้เป็น
รัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๕๖ (๖) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ปัจจุบันจานวนสมาชิกของทั้งสองสภามี
๗๓๐ คน โดยมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จานวน ๔๘๐ คน และมีสมาชิกวุฒิสภา จานวน ๒๕๐ คน กึ่งหนึ่ง
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา = ๓๖๕ คน โดยในจานวน นี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จากพรรคการเมื อ งที่ ส มาชิ ก มิ ไ ด้ ด ารงต าแหน่ ง รั ฐ มนตรี ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรหรื อ รองประธาน
สภาผู้ แ ทนราษฎร เห็ น ชอบด้ ว ย ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละยี่ สิ บ ของทุ ก พรรคการเมื อ งดั ง กล่ า วรวมกั น = ๔๙ คน
โดยเห็นชอบด้วย ๑๔๒ และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่
มีอยู่ของวุฒิสภา = ๘๔ คน โดยเห็นชอบด้วย ๑๔๙ คน)

๑๗๙

การให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา ตามมาตรา ๑๗๘ ของรัฐธรรมนูญ
- หนังสือสัญญาที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว
จานวน ๒ เรื่อง
๑. พิธีสารแก้ไขข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ พิธีสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยวใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนและแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสอนและฝึกอบรมบุคลากรโดยใช้สมรรถนะ
เป็นหลัก และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ครอบคลุม ๓๒
ตาแหน่งงาน ใน ๒ สาขาคือ สาขาที่พัก สาขาการเดินทาง โดยประเทศสมาชิกอาเซียนได้เห็นชอบให้มีการเพิ่ม
ตาแหน่งงานและมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนสาหรับสาขาไมซ์ ซึ่งจะ
เกี่ยวกับการจัดประชุม และสาขาการจัดกิจกรรม และสานักเลขาธิการอาเซียนพิจารณาความเป็นไปได้ในการแก้ไข
ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน เพื่อให้สามารถเพิ่มตาแหน่งงานและ
บรรจุมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนสาหรับสาขาไมซ์และสาขาการจัด
กิจกรรม รวมทั้งบุคลากรในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวได้ในอนาคต
ผลการดาเนินการ ในคราวประชุมร่ว มกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่ หนึ่ง ) วัน อังคารที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบพิธีสารฯ ดังกล่าวแล้ว
๒. ร่างตารางข้อผูกพันสาขาบริการโทรคมนาคมของไทยรอบอุรุกวัย ฉบับปรับปรุง ภายใต้องค์การการค้าโลก
ผู้เสนอ คณะรัฐมนตรี
สาระ ร่างตารางข้อผูกพันสาขาบริการโทรคมนาคมของไทยรอบอุรุกวัย ฉบับปรับปรุง ภายใต้องค์การการค้าโลก
เป็ นการปรั บปรุ งตารางข้ อผู กพั นสาขาบริ การโทรคมนาคมของไทยส าหรั บบริ การโทรคมนาคมพื้ นฐาน ๔ บริการ
ได้แก่ (๑) บริการโทรศัพท์ (๒) บริการเทเลกซ์ (๓) บริการโทรเลข และ (๔) บริการโทรสาร เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ที่ใช้ในปัจจุบันและเป็นไปตามหลักการกากับดูแลบริ การโทรคมนาคมพื้นฐาน หลักการขององค์การการค้าโลกและ
มาตรฐานสากล โดยปรับปรุงในส่วนต่าง ๆ ดังนี้
๑) ปรับปรุงเงื่อนไขทั่วไป (General Conditions) ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบที่ใช้ในปัจจุบัน
๒) ปรับปรุงข้อผูกพันเฉพาะ (Specific Commitments) เกี่ยวกับเงื่อนไขการจัดตั้งธุรกิจ และ
๓) ปรั บปรุ งข้อผู กพั นเพิ่ มเติ ม (Additional Commitments) โดยยอมรับหลั กการก ากั บดู แลบริ การโทรคมนาคม
พื้นฐานตามเอกสารอ้างอิงเรื่ องบริ การโทรคมนาคม ณ วันที่ ๒๔ เมษายน ค.ศ. ๑๙๙๖ (Telecommunications
Services : Reference Paper) ภายใต้องค์การการค้าโลก
ผลการดาเนินการ ในคราวประชุ ม ร่ ว มกั น ของรั ฐ สภา ครั้ ง ที่ ๖ (สมั ย สามั ญ ประจ าปี ค รั้ ง ที่ ห นึ่ ง ) วั น ศุ ก ร์ ที่
๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติให้ความเห็นชอบพิธีสารฯ ดังกล่าวแล้ว

๑๘๐

ญัตติที่รัฐสภาพิจารณา
- ญัตติที่รัฐสภาพิจารณาแล้ว

จานวน ๑ เรื่อง

ญัตติ เรื่อง ขอให้รัฐสภาวินิจฉัยตีความข้อบังคับการประชุมรัฐสภาพ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้เสนอ นายธีรัจชัย พันธุมาศ
สาระ ตามที่ในการประชุมคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่..) พุทธศักราช .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๘๓ และมาตรา ๙๑) ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ที่ประชุมรัฐสภาใน
วาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น ปรากฏว่าในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการได้มี
มติให้ แก้ไ ข มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ มาตรา ๙๔ และมาตรา ๑๐๕ วรรคท้าย ของ
รั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย รวมถึงมีมติให้ เพิ่มบทบัญญัติใหม่ โดยอาศัยข้อบังคับการประชุมรัฐ สภา
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๒๔ วรรคสาม ที่กาหนดว่า “การแปรญัตติเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม
ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่การแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการ
นั้น” และข้อ ๑๑๔ วรรคสอง ที่กาหนดว่า “หลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมนั้นให้กาหนดโดยชัดแจ้ง ”
ซึ่งกรรมาธิการยั งมีความเห็น ที่แตกต่างกัน ในการใช้ข้อบังคับดังกล่าวว่ามีขอบเขตเพียงใด จะใช้ในการแก้ ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังกรณีที่กล่าวมาได้หรือไม่
ผลการดาเนินการ
- ในคราวประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ประชุมรัฐสภาได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับญัตติดังกล่าว

