(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๓ นาฬิกา
เนื่อ งจากนายสมศัก ดิ์ เกีย รติสุร นนท์ ประธานสภาผู้แ ทนราษฎร
ไปราชการต่า งประเทศ เมื่อ ครบองค์ป ระชุม สํา หรับ การพิจ ารณาระเบีย บวาระ
กระทู้ถ ามแล้ว นายเจริญ จรรย์โ กมล รองประธานสภาผู้แ ทนราษฎรคนที่ห นึ่ง
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม ก่อนให้มี
การซักถามกระทู้ถามสด ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ป รึกษาที่ประชุม
เพื่อของดใช้ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๖ และข้อ ๑๕๕ ในการพิจารณากระทู้ถามสด
มากกว่า ๓ กระทู้ เป็นการเฉพาะคราวในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบ จากนั้นได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เรื่อง นโยบายบัตรเครดิตเกษตรกร
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
(นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายศุภชัย ใจสมุทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ พรรคภู มิ ใ จไทย เรื่ อ ง ปั ญ หาการกํ า กั บ ดู แ ลสมาคมกี ฬ าของ
การกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย โดย รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา (นายชุมพล ศิลปอาชา) เป็นผู้ตอบ

-๒๓. กระทู้ถาม ของ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง กระทรวงมหาดไทยกับกรณีที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ชี้มูลความผิดวินัยร้ายแรงต่อ
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์) เป็นผู้ตอบ
โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๔. กระทู้ถาม ของ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง)
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติหน้ าที่ป ระธานของที่ ป ระชุมได้เ สนอให้ ที่ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดเพชรบูรณ์ พรรคเพื่อไทย เรื่อง โครงการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข ๑๑๓
ให้เป็นสี่ช่องจราจร ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นางสาวธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง แผนงานการก่อสร้างและขยายถนน
ในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ซึ่งเลื่อนมา
จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๕ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล) ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้ตอบ

-๓๓. กระทู้ถาม ของ นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การจัดตั้งสมาคม อสม. นครบาล ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๔. กระทู้ถาม ของ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เรื่อง การปรับ ขึ้น ค่าตอบแทนกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์)
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุม ปกติแ ล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการรับ และการใช้จ่า ยเงิน
รายได้ที่ไ ม่ต้อ งนํา ส่ง เป็น รายได้แ ผ่น ดิน ตามมาตรา ๑๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย จํานวน ๒ ฉบับ โดยเป็น การพิจ ารณาต่อจากการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๕๕ คือ
๑. รายงานการรับและใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อการชําระคืนต้นเงินกู้
ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. รายงานการรับและใช้จ่ายเงินของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับ
โครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒
จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้นางพรพิมล
บุนนาค ผู้อํานวยการส่วนบริหารเงินกองทุนฯ นายเอกราช เขื่อนขันธ์สถิตย์ และ
นายธีรเดช ลิขิตตระกูลวงศ์ ผู้แทนจากสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ เข้าร่วมชี้แจง
ต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖๘ ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ
ที่ประชุมรับทราบ

-๔ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้นํา
รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ตามบทบัญ ญัติข องรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๐ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ตามบทบัญ ญัติข องรัฐ ธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๗๐
ก่อนที่สมาชิกฯ จะอภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้
อนุ ญ าตให้ น ายพชร อนั น ตศิ ล ป์ และนางสาวภิ ร มย์ จั น ทรวงศ์ ผู้ แ ทนจาก
กรมบัญชีกลาง เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖๘ ตามที่รัฐมนตรี
ร้องขอ
ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
การคลัง (นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์) และผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง เป็นผู้ตอบชี้แจง
จนได้เวลาพอสมควรแล้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์)
ได้ขอถอนรายงานดังกล่าวออกจากระเบียบวาระการประชุม ซึ่งที่ประชุมยินยอมให้
ถอนได้ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๓
ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติ หน้ าที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ มได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม
รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้
รถใช้ถนนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่
ประธานของที่ ประชุ มได้ป รึก ษาที ่ป ระชุม เพื่อ ขอให้นํา รายงานของผู้สอบบัญชี และ
รายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ก่อนที่สมาชิกฯ จะอภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้
อนุญาตให้นางวัลลภา รัตนไพรวรรณ นายวัลลภ งามสอน นางอัจฉรา นิสัยสัตย์
และนางสาวนัฐวรรณ สิทธิหาญ ผู้แทนจากกรมการขนส่งทางบก เข้าร่วมชี้แจงต่อ
ที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖๘ ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ

-๕ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ โดยมีรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๑๓ นาฬิกา
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