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ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญทัว่ ไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕
------------------------(๑) กระทู้ถาม
๑.๑ กระทู้ถามสด

(ถ้ามี)

๑.๒ กระทู้ถามทั่วไป
๑.๒.๑ กระทู้ถาม ที่ ๒๖๘ เรื่อง นโยบายปฏิรูปการรถไฟแห่งประเทศไทย
(นายนคร มาฉิม เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
ถาม นายกรัฐมนตรี
(เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓
(สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕)
๑.๒.๒ กระทู้ถาม ที่ ๒๗๐ เรื่อง การปรับปรุงเขื่อนเพื่อป้องกันคลื่น อาเภอหลังสวน
จังหวัดชุมพร
(นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๑.๒.๓ กระทู้ถาม ที่ ๒๘๕ เรื่อง การแก้ไขปัญหาเส้นทางชารุดทรุดโทรม
ถนนสายบ้านเขว้า - หนองบัวบาน อาเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ
(นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๑.๒.๔ กระทู้ถาม ที่ ๒๘๖ เรื่อง ปัญหาการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นทหาร
(นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม)
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
(๒) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๒.๑ รับทราบรายงานประจาปี ๒๕๕๓ ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒.๒ รับทราบรายงานประจาปี ๒๕๕๓ ของสภาพัฒนาการเมือง
๒.๓ รับทราบรายงานการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑
และ ๒๕๕๐ ของสานักงานศาลยุติธรรม
(โปรดพลิก)

-๒๒.๔ รับทราบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนาส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ตามมาตรา ๑๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จานวน ๒ ฉบับ
๒.๔.๑ รายงานการรับและใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อการชาระคืนต้นเงินกู้
ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒.๔.๒ รายงานการรับและใช้จ่ายเงินของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒.๕ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๑
๒.๖ รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี ๒๕๕๒ ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒.๗ รับทราบรายงานการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒
และ ๒๕๕๑ ของสานักงานศาลยุติธรรม
๒.๘ รับทราบรายงานประจาปี ๒๕๕๓ ของศาลรัฐธรรมนูญ
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๑ - ๒.๘ ได้บรรจุวาระในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๑๑
มกราคม ๒๕๕๕ และที่ประชุมให้นาออกไปเพื่อบรรจุในสมัยสามัญทั่วไป)
๒.๙ รับทราบผลการดาเนินการตามญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาหาแนวทาง
และมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดและส่งให้รัฐบาลรับไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
๒.๑๐ รับทราบผลการดาเนินการตามญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไข
ผลกระทบปัญหาการกัดเซาะชายทะเล กรุงเทพมหานคร และเขตพื้นที่จังหวัดชายฝั่งทะเล
อ่าวไทย และญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาน้ากัดเซาะ
ชายฝั่งแม่น้าโขง
๒.๑๑ รับทราบผลการดาเนินการตามญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
กรณีเหตุระเบิดในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส และสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒.๑๒ รับทราบผลการดาเนินการตามญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหา
น้าท่วมซ้าซาก และญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาน้าท่วม
หลายพื้นที่ทั่วประเทศ
๒.๑๓ รับทราบผลการดาเนินการตามญัตติ เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้าท่วมและมาตรการช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
๒.๑๔ รับทราบผลการดาเนินการเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
แนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ
๒.๑๕ รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒

-๓๒.๑๖ รับทราบรายงานกิจการประจาปี ๒๕๕๓ ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทยและสรุปรายงานกิจการประจาปี ๒๕๕๓ ของธนาคารเพื่อการส่งออก
และนาเข้าแห่งประเทศไทย
๒.๑๗ รับทราบรายงานกิจการประจาปี ๒๕๕๓ ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทยและสรุปรายงานกิจการประจาปี ๒๕๕๓ ของธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
๒.๑๘ รับทราบรายงานกิจการประจาปี ๒๕๕๓ ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
และสรุปรายงานกิจการประจาปี ๒๕๕๓ ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๒.๙ - ๒.๑๘ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครัง้ ที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕)
๒.๑๙ รับทราบรายงานการตรวจสอบงบการเงินสาหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
และ ๒๕๕๒ ของสานักงานศาลยุติธรรม
๒.๒๐ รับทราบรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒.๒๑ รับทราบรายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒
(๓) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่ม)ี

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ
กรณีติดตามเหตุฆาตกรรมลูกเรือสัญชาติจีน จานวน ๑๓ ศพ บริเวณลุ่มแม่น้าโขง
จังหวัดเชียงราย (มิติด้านความมั่นคง)
ซึ่งคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๒ รายงานสรุปผลการพิจารณาศึกษาข้อเท็จจริงและความคืบหน้ากรณีคดีฆาตกรรมลูกเรือ
สัญชาติจีน ณ จังหวัดเชียงราย รวมทั้งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย –
สาธารณรัฐประชาชนจีน (มิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและภาพลักษณ์ของประเทศ)
ซึ่งคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๓ รายงานผลการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๔ รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหา
น้าท่วมและการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(โปรดพลิก)

-๔๔.๕ รายงานผลการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปัญหาที่ดินทากิน
การออกเอกสารสิทธิ์ และกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและป่าไม้
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๔.๑ - ๔.๕ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันพุธที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕)
เรื่องด่วน
-

ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาปัญหา
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ในการดาเนินการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ กับคณะ เป็นผู้เสนอ)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่ม)ี

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่
ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
และหามาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่า
(นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล และนายวิรัช ร่มเย็น เป็นผู้เสนอ)
(๗) เรื่องอื่น ๆ

สานักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ
โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๔๕
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๔๘
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(ถ้ามี)

