(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๑ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒. กระทู้ถาม ของ นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย เรื่อง ราคาผลผลิตพืชไร่ตกต่ํา ถาม รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทู้ถามในลําดับที่ ๑ และ ๒ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวราเทพ รัตนากร) ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายเจะอามิง โตะตาหยง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การแก้ปัญหาวิกฤติประเทศของรัฐบาล
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) และ
รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
โดยในระหว่างการพิ จารณากระทู้ถามนี้ ร องประธานสภาผู้แ ทนราษฎร คนที่ หนึ่ ง
ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

-๒ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติหน้ าที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ มได้ เ สนอให้ ที่ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ ถ าม ของ นายชุ ม พล จุ ล ใส สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
จังหวัดชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคาปาล์มและน้ํามันปาล์ม
อย่างยั่งยืน ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เนื่องจากสมาชิกภาพของผู้ตั้งกระทู้ถามสิ้นสุดลง ดังนั้นกระทู้ถาม
ดังกล่าวจึงตกไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ (๒)
๒. กระทู้ถาม ของ นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสุโขทัย พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง โครงการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมที่ส่งผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดสรรภาษีภาคหลวงปิโตรเลียมในเขตพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
ถาม นายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสําคัญจึงได้มี
หนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๓. กระทู้ถาม ของ นางมนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย เรื่อง แผนงานการดําเนินการก่อสร้างของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา) ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๔. กระทู้ถาม ของ นายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอให้บูรณะปรับปรุงย่านชุมชนรอบเขื่อน
ป่าสักชลสิทธิ์และชุมชนตามถนน ๒๐๕ ตั้งแต่ชัยบาดาล ลํานารายณ์ เขาพังเหย
เทพสถิต สี่แยกหนองบัวโคก โนนไทย นครราชสีมา และถนนสายสําคัญ เพื่อความ
สะดวกปลอดภัย เป็นสถานพักผ่อนหย่อนใจ และการออกกําลังกายสองฟากทาง
เนื่องจากชํารุดทรุดโทรมขาดการบํารุงรักษา และบางตอนก็ยังมิได้ลาดยางให้เชื่อมต่อกัน
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายศิริวัฒน์
ขจรประศาสน์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

-๓เมื่ อ จบวาระกระทู้ถ ามและครบองค์ ป ระชุ ม ปกติ แ ล้ว ผู้ป ฏิ บั ติหน้า ที่
ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้นําระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ
๑. ตั้งกรรมาธิ การสามัญในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๒ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ เ ลื อ ก นายสมเกี ย รติ ศรลั ม พ์ และนางสาวอรุ ณี
ชํานาญยา เป็นกรรมาธิการแทนตําแหน่งที่ว่างลง
๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี
ผู้สูงอายุและผู้พิการ แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข เป็นกรรมาธิการแทน
ตําแหน่งที่ว่างลง
๓. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย แทน
ตําแหน่งที่ว่างลง ๒ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ เ ลื อ ก นางกุ สุ ม าลวตี ศิ ริ โ กมุ ท และนายสมบั ติ
ศรีสุรินทร์ เป็นกรรมาธิการแทนตําแหน่งที่ว่างลง
๔. ตั้ ง กรรมาธิ ก ารสามั ญ ในคณะกรรมาธิ ก ารการต่ า งประเทศ แทน
ตําแหน่งที่ว่างลง ๒ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายพหล วรปัญญา และนายศรีเรศ โกฏคําลือ
เป็นกรรมาธิการแทนตําแหน่งที่ว่างลง
๕. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น
แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ เป็นกรรมาธิการแทน
ตําแหน่งที่ว่างลง

-๔๖. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ
แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายปวีณ แซ่จึง เป็นกรรมาธิการแทนตําแหน่ง
ที่ว่างลง
๗. ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ตามที่ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม เป็นกรรมาธิการแทน
นางเอมอร สินธุไพร ขอเปลี่ยนแปลงเป็น นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม เป็นกรรมาธิการแทน
นายนิพนธ์ ศรีธเรศ
จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๔
ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา จํานวน ๓ เรื่อง
(๑) รายงานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญ ญัติคุ้มครองผู้ถู ก
กระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
(๒) รายงานการตรวจสอบงบการเงินของสํานักงานศาลยุติธรรม
- สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๙
- สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ และ ๒๕๔๙
- สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๐
- สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๑
- สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒
- สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
(๓) รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔

-๕๒. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๒๑
ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้รับทราบการพิจารณารายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรี
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ปีที่หนึ่ง (วันที่ ๒๓
สิงหาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕)
๓. ที่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภา ครั้ ง ที่ ๑๘ (สมั ย สามั ญ ทั่ ว ไป) เป็ น พิ เ ศษ
วันอังคารที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา คือ
(๑) รายงานผลการดําเนินงานการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)
(๒) รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๔
(๓) รายงานประจําปี ๒๕๕๕ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(๔) รายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐
(๕) รายงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๓
ของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานและสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
(๖) รายงานการรับและการใช้จ่ายเงิน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
ของบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด กระทรวงคมนาคม
(๗) รายงานการเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
- ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พ.ศ. ๒๕๔๙
- ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๐
- ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ พ.ศ. ๒๕๕๒
(๘) รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพื่อความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ พ.ศ. ๒๕๕๑
๔. ที่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภา ครั้ ง ที่ ๒๐ (สมั ย สามั ญ ทั่ ว ไป) เป็ น พิ เ ศษ
วันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ ได้รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา คือ
(๑) รายงานประจําปี ๒๕๕๔ สภาพัฒนาการเมือง
(๒) รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๕

-๖(๓) รายงานกิจการประจําปี งบดุล บัญชีกําไรและขาดทุนของ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สําหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ และวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
๕. ที่ ป ระชุ ม วุ ฒิ ส ภา ครั้ ง ที่ ๒๑ (สมั ย สามั ญ ทั่ ว ไป) เป็ น พิ เ ศษ
วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ได้รับทราบการพิจารณารายงานของวุฒิสภา คือ
(๑) รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี ๒๕๕๕ ขององค์ ก าร
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ แห่งประเทศไทย
(๒) รายงานการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน สํานั กงาน
ศาลยุติธรรม สําหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ และ ๒๕๕๔
๖. รับทราบเรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นําเรื่อง ขออนุญาต
สภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาคดีอาญา นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในระหว่างสมัยประชุมออกจากระเบียบวาระการประชุม ตามข้อบังคับการประชุมฯ
ข้อ ๑๗๙ วรรคสอง
ที่ประชุมรับทราบ
ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ ม ได้ ป รึ ก ษาที่ ป ระชุ ม
เพื่อขอให้นําระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
คือ เลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นกรรมการข้าราชการรัฐสภา
แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๓ ตําแหน่ง ตามมาตรา ๑๖ ของพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวออกไปก่อน
จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒ โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษา
ที่ ประชุ มเพื่ อขอให้ นํ ารายงานของผู้ สอบบั ญชี และงบการเงิ น กองทุ นประกั น สั ง คม
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

-๗ก่ อ นที่ ส มาชิ ก จะอภิ ป ราย ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ ม ได้
อนุญาตให้ นางอํามร เชาวลิต เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม นางสุพัชรี มีครุฑ
รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม นางสาววิภาพร มีแสง นางจินตนา ยงพฤกษา
และนางสาวพรรณิกา เหลืองสุรีย์ ผู้แทนจากสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖๘ ตามที่คณะรัฐมนตรีร้องขอ
ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ โดยมีเลขาธิการ
สํานัก งานประกัน สังคมและรองเลขาธิ ก ารสํานักงานประกัน สั งคมเป็ นผู้ ตอบชี้แ จง
จากนั้นรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้สั่งปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๓๖ นาฬิกา

(นายจเร พันธุ์เปรื่อง)
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รักษาราชการแทน
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สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
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