(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๒๙ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบี ยบวาระกระทู้ถามแล้ว
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นางอัญชลี วานิช เทพบุตร สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต พรรคประชาธิ ปั ต ย์ เรื่ อ ง ความคื บ หน้ า ในการก่ อ สร้ า ง
ศูนย์ประชุมและแสดงนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล) ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ปัญหาภัยแล้ง ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เรื่อง การปรับปรุงก่อสร้างเส้นทางสัญจรและการขนส่ง
โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) เป็นผู้ตอบ
โดยในระหว่ า งพิ จ ารณากระทู้ ถ ามนี้ ร องประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรคนที่ ห นึ่ ง
ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

-๒ต่ อ จากนั้ น ผู้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ประธานของที่ ประชุ มได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง เอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณีของคนในชาติ
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่ง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายสินิตย์ เลิศไกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัด สุร าษฎร์ธ านี พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อ ง ขอรับ การสนับ สนุน งบประมาณ
เพื่อปรับปรุงถนนสาย ๔๐๓๕ (กรมทางหลวง) ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ ถ าม ของ นายวรชัย เหมะ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
จังหวัดสมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย เรื่อง ราคาปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ราคาน้ํามัน
และค่าแรงที่มีราคาสูงมากขึ้นและการเอาเปรียบกดราคาซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาต่ํา
ถาม นายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสําคัญจึงได้มี
หนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์
ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
เมื่อ จบวาระกระทู้ถ ามและครบองค์ป ระชุม ปกติแ ล้ว ได้มีส มาชิก ฯ
เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม โดยขอให้นํารายงานผลการพิจารณา
ตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๓) ขึ้นมาพิจารณาก่อนรายงานผลการพิจารณา
ศึก ษาของคณะกรรมาธิก ารความมั่น คงแห่ง รัฐ กรณีติด ตามเหตุฆ าตกรรมลูก เรือ
สัญ ชาติจีน จํา นวน ๑๓ ศพ บริเ วณลุ่ม แม่น้ํา โขง จัง หวัด เชีย งราย (มิติด้า น
ความมั่นคง) ซึ่งคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเสร็จแล้ว
(ในระเบียบวาระที่ ๔.๑) ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

-๓ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๕
ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้รับทราบรายงาน จํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑) รายงานประจํ า ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และประจํ า ปี ๒๕๕๓
สภาพัฒนาการเมือง
๒) รายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓
และประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
๒. ผลการดํ า เนิ น การตามญั ต ติ ด่ ว น เรื่ อ ง ขอให้ ส ภาผู้ แ ทนราษฎร
พิ จ ารณาหาแนวทางและมาตรการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด และส่ ง ให้ รั ฐ บาลรั บ ไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป
ก่อนที่สมาชิกฯ จะอภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต
ให้ พลตํารวจตรี พุทธิชาต เอกฉันท์ รองผู้บัญชาการกองบัญชาการตํารวจปราบปราม
ยาเสพติด พันตํารวจเอก นพดล ศิริจรรยา ผู้กํากับฝ่ายยุทธศาสตร์ฯ นายบุญส่ง
ไตรขันธ์ และว่าที่ร้อยตรี กฤติน นิบงคุณวัฒน์ ผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖๘
ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ โดยมีรองประธาน
สภาผู้ แ ทนราษฎรคนที่ ส องได้ ผ ลั ด เปลี่ ย นปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รองนายกรั ฐ มนตรี
(ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) เป็นผู้ตอบชี้แจง
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา
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