(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๖ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แ ทนราษฎรคนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม ก่อนให้มีการซักถาม
กระทู้ถามสด ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อของดใช้
ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๖ และข้อ ๑๕๕ ในการพิจารณากระทู้ถามสดมากกว่า ๓ กระทู้
เป็นการเฉพาะคราวในการประชุมครั้งนี้ ซึ่ง ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ จากนั้นได้
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ ถ าม ของ นายองอาจ คล้ า มไพบู ล ย์ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทน
ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ท่าทีของรัฐบาลไทยต่อปัญหา
ความมั่นคงในภูมิภาค ถาม นายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ติดราชการสําคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๒. กระทู้ถาม ของ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย เรื่อง การเตรียมความพร้อมโครงข่ายคมนาคม
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
(พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

-๒๓. กระทู้ถาม ของ นางสาวเรวดี รัศมิทัต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสมุทรปราการ พรรคภูมิใจไทย เรื่อง การเพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วของแหล่ง
อบายมุขในเขตชุมชน ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม
อยู่บํารุง) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๔. กระทู้ถาม ของ นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญ ชี ร ายชื่ อ พรรคประชาธิ ปั ต ย์ เรื่ อ ง ความน่า เชื่อ ถือ ของหน่ ว ยงาน
ด้านความมั่นคงของประเทศ ถาม รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง)
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม โดย รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม
อยู่บํารุง) เป็นผู้ตอบ
ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บัติหน้ าที่ ป ระธานของที่ป ระชุ มได้ เ สนอให้ ที่ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย เรื่อง การดําเนินการโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร
ของรัฐบาล ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย
ติดราชการสําคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๒. กระทู้ถาม ของ นายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เรื่อง การสร้างถนนตัดตรงจากภาคใต้ ภาคกลาง
สู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี สิงห์บุรี โพธิ์ชัย
บางขาม บ้านหมี่ ลํานารายณ์ ลําสนธิ เทพสถิต นายางกรัด ชัยภูมิ ภูเขียว แก่งคร้อ
ชุมแพ จังหวัดเลย ด้านตะวันตกเชื่อมประเทศมาเลเซีย และด้านตะวันออกเชื่อม
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม (พลเอก พฤณท์ สุว รรณทัต ) ได้รับ มอบหมายให้เ ป็น ผู้ต อบ
โดยในระหว่ า งการพิ จ ารณากระทู้ ถ ามนี้ ร องประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรคนที่ ห นึ่ ง
ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

-๓๓. กระทู้ถาม ของ นางอานิก อัมระนันทน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง นโยบายการเพิ่มการสํารองน้ํามันเชื้อเพลิง
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่ง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
(นายวราเทพ รัตนากร) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ รายงานผลการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดตั้ง
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยเป็นการ
พิ จ ารณาต่ อ จากการประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๔ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๒๙
(สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพื่อส่ง
ไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีต่อไป
ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. วุฒิส ภาได้พิจ ารณาและรับ ทราบรายงานของหน่ว ยงานต่า ง ๆ
จํานวน ๖ เรื่อง คือ
(๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้รับทราบรายงาน จํานวน ๒ ฉบับ คือ
๑) รายงานผลการปฏิบ ัต ิง านของสํ า นัก งานป้อ งกัน และ
ปราบปรามการฟอกเงินประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๓
๒) รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ประจําปี
พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๑
(๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่
๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้รับทราบผลการดํ า เนิน งานการสร้า งหลัก ประกัน สุข ภาพ
ถ้วนหน้า ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔)

-๔(๓) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญทั่วไป) วันอังคารที่ ๓๐
ตุลาคม ๒๕๕๕ ได้รับทราบรายงาน จํานวน ๓ ฉบับ คือ
๑) รายงานกิจการประจําปี งบดุล บัญ ชีกําไรและขาดทุน
ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๓
๒) รายงานการเงินแผ่นดินประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙
ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
๓) รายงานผลการปฏิบ ัต ิห น้า ที ่ป ระจํ า ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ที่ประชุมรับทราบ
๒. ผลการดําเนินการตามญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาแก้ไขปัญหาน้ําท่วมซ้ําซาก และญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาแก้ไขปัญหาน้ําท่วมหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของ
ที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนําผลการดําเนินการตามญัตติ เรื่อง การแก้ไข
ปัญหาน้ําท่วมและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้นายมนตรี
ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วม
ชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖๘ ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ
ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข) เป็นผู้ตอบชี้แจง โดยมีรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

-๕๓. ผลการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ รายงานของคณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ
พิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น การของคณะกรรมการ
ประสานและติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งานตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการอิส ระ
ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ ที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้
พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว ซึ่งผลการดําเนินการเกี่ยวกับรายงานฯ จะแจ้งให้สภา
ผู้แทนราษฎรทราบต่อไป
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา

(นายจเร พันธุ์เปรื่อง)
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
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