(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๓ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบี ยบวาระกระทู้ถามแล้ว
นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายสาธิต ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายกรณีการออกหมายจับ
พั น ตํา รวจโท ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต ร ถาม นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง รองนายกรั ฐ มนตรี
(ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นางเพชรินทร์ เสียงเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในอําเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
ต่อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ ม ได้ ป รึ ก ษาที่ ป ระชุม
เพื่อขอนําระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไปขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ
กระทู้ถาม ของ นางสาวอรุณี ชํานาญยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพะเยา
พรรคเพื่อไทย เรื่อง ปัญหาการบุกรุกพื้นที่บริเวณกว๊านพะเยา อําเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายชู ช าติ หาญสวั ส ดิ์ ) และรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

-๒ต่ อ มา ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานของที่ป ระชุ ม ได้ ดํา เนิ น การประชุม
ในระเบียบวาระกระทู้ถามสดต่อ คือ กระทู้ถาม ของ นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเพชรบูรณ์ พรรคเพื่อไทย เรื่อง โครงการก่อสร้าง
สถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา หมู่ที่ ๘ บ้านโคกสําราญเหนือ อําเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ ม ได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นางนาที รัชกิจประการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เรื่อง การแก้ปัญหาแมลงศัตรูมะพร้าวในพื้นที่
อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายเกียรติ์อุดม เมนะสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จัง หวัด อุด รธานี พรรคเพื่อ ไทย เรื่อ ง ขอให้มีก ารขยายเส้น ทางถนน
หมายเลข ๒๒๓๙๐๑๐๐ และหมายเลข ๒๐๒๓ ในพื้น ที่จังหวัดอุดรธานี ถาม
รัฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคม ซึ่ ง รั ฐ มนตรี ป ระจํา สํา นั ก นายกรั ฐ มนตรี
(นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
เมื่อ จบวาระกระทู้ถ ามและครบองค์ป ระชุม ปกติแ ล้ว ผู้ป ฏิบัติหน้า ที่
ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. เรื่องวุฒิสภาได้พิจารณาและรับทราบรายงานของหน่วยงานต่าง ๆ
จํานวน ๑๗ เรื่อง คือ
(๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๗
กันยายน ๒๕๕๕ ได้รับทราบรายงาน จํานวน ๕ ฉบับ คือ
๑) รายงานกิจการประจําปี งบดุล บัญชีกําไรและขาดทุน
ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๓

-๓๒) รายงานกิ จ การประจํ า ปี งบดุ ล บั ญ ชี กํ า ไรและขาดทุ น ของ
ธนาคารเพื่ อ การส่ ง ออกและนํ า เข้ า แห่ ง ประเทศไทย สํ า หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๔
๓) รายงานกิ จ การประจํ า ปี งบดุ ล บั ญ ชี กํ า ไรและขาดทุ น ของ
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
๔) รายงานกิ จ การประจํ า ปี งบดุ ล บั ญ ชี กํ า ไรและขาดทุ น ของ
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
๕) รายงานผลการตรวจสอบรายงานการรับ – จ่ายเงินของกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร และเงินกองทุนหมุนเวียนสําหรับอุดหนุนเกษตรกรในการหา
ปัจจัยการผลิตตามโครงการความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางอาหารจากรัฐบาลญี่ปุ่น
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑
(๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๕๕ ได้รับทราบรายงาน คือ
๑) รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ จํานวน ๖ เรื่อง คือ
๑. รายงานผลการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒
๒. รายงานผลการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
๓. รายงานผลการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒
๔. รายงานผลการปฏิบ ัต ิข องศูน ย์อํ า นวยการร่ว มรัก ษา
ความปลอดภัยในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ณ บางตําบลในอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และบางตําบลในอําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒

-๔๕. รายงานผลการปฏิบ ัต ิก ารประกาศใช้พ ระราชบัญ ญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ
จังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓
๖. รายงานผลการปฏิ บ ั ต ิ ข องศู น ย์อํ า นวยการร่ ว มรัก ษา
ความปลอดภัยการประชุมสุดยอดผู้นําลุ่มน้ําโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๑ ในพื้นที่อําเภอชะอํา
จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒ – ๖
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
๒) นโยบายการบริห ารและการพัฒ นาจัง หวัด ชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
(๓) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันอังคารที่ ๒๕
กันยายน ๒๕๕๕ ได้รับทราบรายงาน จํานวน ๓ ฉบับ คือ
๑) งบดุลและรายงานการรับ จ่ า ยเงิ นกองทุ น หลั กประกั น สุ ข ภาพ
แห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒
๒) รายงานประจําปี ๒๕๕๒ ประจําปี ๒๕๕๓ และประจําปี ๒๕๕๔
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๓) รายงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
(๔) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้รับทราบรายงาน จํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑) รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓
๒) รายงานการรั บ – จ่ า ยเงิ น นอกงบประมาณ ประจํ า ปี
งบประมาณ ๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ และประจํ า ปีง บประมาณ ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒
ของกรมประมง
ที่ประชุมรับทราบ

-๕๒. รายงานประจําปี ๒๕๕๓ ของศาลรัฐธรรมนูญ
ก่อ นที่ส มาชิก ฯ จะอภิป ราย ผู้ป ฏิบัติห น้า ที่ป ระธานของที่ป ระชุม
ได้อนุญาตให้นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายพิมล
ธรรมพิทักษ์พงษ์ รองเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ นายนนท์นิพัทธ์ โพธิ์เดชธํารง
นายชวลิต ศรีโฉมงาม นายบุญเสริม นาคสาร และนางพรพิมล นิลทจันทร์ ผู้แทน
จากสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๔
ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ โดยมีเลขาธิการ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ เป็นผู้ตอบชี้แจง โดยในระหว่างการพิจารณารายงาน
ฉบับนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดําเนินการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๕๔ นาฬิกา

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
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