(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๑๑ นาฬิกา
เมื่ อครบองค์ประชุ มสําหรับ การพิ จารณาระเบี ยบวาระกระทู้ถามแล้ ว
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม
จากนั้นได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง การเยียวยาประชาชนหลังอุทกภัย (น้ําท่วม)
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษ ย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ราคายางพาราตกต่ําอย่างรุนแรง ถาม
นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้
เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกา
พระราชทานอภัยโทษของรัฐบาล ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรี
(ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

-๒ต่ อ จากนั้ น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นางสาวสุพัช รี ธรรมเพชร สมาชิก สภาผู้แ ทน
ราษฎร จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง
โครงการประตูระบายน้ําคลองท่าแค ตําบลท่าแค อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณา
กระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๒. กระทู้ถาม ของ นางอุดมลักษณ์ เพ็งนรพัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เรื่อง การสร้างขยายช่องทางจราจรถนน
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๔ และซ่อมแซมถนนทางหลวงภายในจังหวัดศรีสะเกษ
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายพงศ์เวช เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดจันทบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การรับจํานําสินค้าเกษตรอื่นที่นอกเหนือจากข้าว
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล)
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
ของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติด่วนเกี่ยวกับการสร้างความปรองดอง
โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๘
(สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ คือ
๑. ญัต ติด่ว น เรื ่อ ง ขอให้ส ภาผู้แ ทนราษฎรตั้ง คณะกรรมาธิก าร
วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ ซึ่ง พลเอก สนธิ
บุญยรัตกลิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคมาตุภูมิ เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๕)

-๓๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชาติ ซึ่ง นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้
บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้ลงมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จํานวน ๓๘ คน เพื่อ
พิจารณา คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. พลตํารวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ๒. พลโท วิลาศ อรุณศรี
๓. นายอัชพร จารุจินดา
๔. นางแพรวพิสัย พจนประพันธ์
๕. นายวัฒนา เมืองสุข
๖. พันตรี อาณันย์ วัชโรทัย
๗. นายชวลิต วิชยสุทธิ์
๘. นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์
๙. นายประเสริฐ บุญชัยสุข
๑๐. นายพีรพันธุ์ พาลุสุข
๑๑. นายไชยา พรหมา
๑๒. นายสุพล ฟองงาม
๑๓. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
๑๔. นายขจิตร ชัยนิคม
๑๕. นายสมบัติ ศรีสุรินทร์
๑๖. นายนพคุณ รัฐผไท
๑๗. นายสามารถ แก้วมีชัย
๑๘. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
๑๙. พลเรือเอก สุรพล จันทน์แดง
๒๐. นายอุดมเดช รัตนเสถียร
๒๑. นางสาวขัตติยา สวัสดิผล
๒๒. พลตํารวจเอก วิรุฬห์ พื้นแสน
๒๓. พลตํารวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์ ๒๔. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ
๒๕. นายสุทัศน์ เงินหมื่น
๒๖. นายชํานิ ศักดิเศรษฐ์
๒๗. นายกนก วงษ์ตระหง่าน
๒๘. นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ
๒๙. นายเจะอามิง โตะตาหยง
๓๐. นายนคร มาฉิม
๓๑. นายศุภชัย ศรีหล้า
๓๒. นายองอาจ คล้ามไพบูลย์
๓๓. นางสาวรังสิมา รอดรัศมี
๓๔. นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค
๓๕. นายศุภชัย ใจสมุทร
๓๖. นายนิกร จํานง
๓๗. นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์ ๓๘. พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน
ที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่องดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา ๓๐ วัน

-๔ก่อนที่ที่ประชุมจะได้พิจารณาระเบียบวาระต่อไป ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
ของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้นําระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมา
พิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ
๑. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ในระเบียบวาระที่ ๗.๑)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก ร้อยตรี ประพาส ลิมปะพันธุ์ เป็นกรรมาธิการ
แทน นายประสาท ตันประเสริฐ
๒. ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทา
ผลกระทบจากภัย ธรรมชาติแ ละสาธารณภัย แทนตําแหน่ง ที่ว่า งลง ๑ ตําแหน่ง
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ เป็นกรรมาธิการ
แทน นายนิยม วรปัญญา
๓. ตั้ง กรรมาธิก ารสามัญ ในคณะกรรมาธิก ารส่ง เสริม ราคาผลิต ผล
เกษตรกรรม แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือ ก นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์ เป็นกรรมาธิการ
แทน นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์
๔. คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและ
การบริ หารจั ดการทรัพยากรน้ํ า ขอขยายเวลาในการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกล่ าว
ออกไปอีก ๖๐ วัน นับแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ (ในระเบียบวาระที่ ๗.๒)
ที่ประชุมได้มีมติอนุญาตให้คณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณาศึกษา
เรื่องดังกล่าวออกไปอีก ๖๐ วัน ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ

-๕๕. เลื อ กตั้ ง ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ฝ่ า ยสภาผู้ แ ทนราษฎรเพื่ อ เป็ น กรรมการ
ข้ า ราชการรั ฐ สภาแทนตํ า แหน่ ง ที่ ว่ า งลง ๑ ตํ า แหน่ ง ตามมาตรา ๑๖ ของ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ (ในระเบียบวาระที่ ๗.๓)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายเกษม นาชัยเวียง เป็นกรรมการข้าราชการ
รัฐสภา แทนตําแหน่งที่ว่างลง
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๙ นาฬิกา

(นายพิทูร พุ่มหิรัญ)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
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