(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๓๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๗ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบี ยบวาระกระทู้ถามแล้ว
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ปัญหาราคามะพร้าวตกต่ํา
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จัง หวัด สุริน ทร์ พรรคเพื่อ ไทย เรื่อ ง การเตรีย มการรองรับ การจัด ชั้น เรีย นใน
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ให้กับเด็กนักเรียน – นักศึกษาที่ไม่มีที่เรียนและมาตรการเยียวยา
ให้กับ ข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาที่ไ ม่ผ่า นเกณฑ์ป ระเมิน วิท ยฐานะ
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณา
กระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๓. กระทู้ถาม ของ นายเกียรติศักดิ์ ส่องแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดปทุมธานี พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การจ่ายเงินเยียวยา และการฟื้นฟูผู้ถูก
น้ําท่วม โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายฐานิสร์ เทียนทอง) เป็นผู้ตอบ

-๒ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติหน้ าที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ มได้เ สนอให้ ที่ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถ าม ของ นางผุส ดี ตามไท สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ความเสมอภาคระหว่างชายและหญิง
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เรื่อง การขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
และการซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ศรีสะเกษ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
มหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายนิ ยม เวชกามา สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร
จัง หวัด สกลนคร พรรคเพื่อ ไทย เรื่อ ง การก่อ สร้า งสะพานข้า มลํา น้ํา อูน ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญจึงได้มีหนังสือ
ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
เมื่อ จบวาระกระทู้ถ ามและครบองค์ป ระชุม ปกติแ ล้ว ประธานสภา
ผู้แ ทนราษฎรได้ป ฏิบัติห น้า ที่ต่อ และได้แ จ้ง ให้ที่ป ระชุม รับ ทราบผลการประชุม
หารือของที่ประชุมร่วมกันของประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานคณะกรรมาธิการ
สามัญ ของสภาผู้แ ทนราษฎรทุก คณะ ซึ่ง ที่ป ระชุม ได้มีม ติว่า ร่างพระราชบัญญัติ
ว่า ด้ว ยความปรองดองแห่ง ชาติ พ.ศ. .... จํา นวน ๔ ฉบับ ไม่มีลัก ษณะเป็น
ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๔๓
ที่ประชุมรับทราบ

-๓ต่อมา ประธานสภาผู้แ ทนราษฎรได้เ สนอให้ที่ป ระชุมพิจ ารณาญัต ติ
ขอเปลี่ย นระเบีย บวาระการประชุม โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๓๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยขอนําระเบียบวาระตามลําดับดังต่อไปนี้ขึ้นมา
พิจารณาก่อน ตามลําดับ คือ
๑. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยความปรองดองแห่ ง ชาติ พ.ศ. ....
ซึ่ง พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒๗)
๒. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยความปรองดองแห่ ง ชาติ พ.ศ. ....
ซึ่ง นายนิยม วรปัญญา กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒๘)
๓. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยความปรองดองแห่ ง ชาติ พ.ศ. ....
ซึ่ง นายสามารถ แก้วมีชัย กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒๙)
๔. ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยความปรองดองแห่ ง ชาติ พ.ศ. ....
ซึ่ง นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๓๐)
ภายหลัง การอภิป รายของสมาชิก ฯ ที ่ป ระชุม ได้ล งมติเ ห็น ชอบกับ
การขอเปลี่ยนระเบียบวาระดังกล่าว
ก่อนเลิกประชุม ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้สั่งนัดประชุมสภาผู้แทน
ราษฎร ในวันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๓ นาฬิกา

(นายพิทูร พุ่มหิรัญ)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
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