(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๓๓ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนํา
ระเบีย บวาระเรื่อ งที่ป ระธานจะแจ้ง ต่อ ที่ป ระชุมขึ้น มาพิจ ารณาก่อ น ซึ่ง ที่ป ระชุม
เห็นชอบ คือ เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นําเรื่อง ขออนุญาตสภา
ผู้แทนราษฎรเพื่อเรียกตัว นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไปทําการ
สอบสวนในฐานะเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาในระหว่างสมัยประชุม ออกจากระเบียบวาระ
การประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๗๙ วรรคสอง
ที่ประชุมรับทราบ
ก่อนให้มีการซักถามกระทู้ถามสด ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปรึกษา
ที่ประชุมเพื่อของดใช้ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๖ และข้อ ๑๕๕ ในการพิจารณากระทู้ถาม
สดมากกว่า ๓ กระทู้ เป็นการเฉพาะคราวในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติ
เห็นชอบ ต่อจากนั้นได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายณัฏฐ์ บรรทัดฐาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ปัญหาการก่อสร้างสนามบางกอก ฟุตซอล
อารีน่า เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสําคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ
กระทู ้ถ ามนี ้ไ ปตอบในการประชุม สภาผู ้แ ทนราษฎรครั ้ง ต่อ ไป ตามข้อ บัง คับ ฯ
ข้อ ๑๔๗

-๒๒. กระทู้ถ าม ของ นายสัม พัน ธ์ ตั้ง เบญจผล สมาชิก สภาผู้แ ทน
ราษฎร จังหวัดสุโขทัย พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง โครงการสร้างเขื่อนเรียงหิน พนัง
กั้นน้ําแม่น้ํายม จังหวัดสุโขทัย ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข) ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๓. กระทู้ถาม ของ นางพรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จัง หวัด ชัย ภูม ิ พรรคเพื ่อ ไทย เรื่ อง ความเดื อดร้ อนของพยาบาลและ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายชลน่าน
ศรีแก้ว) เป็นผู้ตอบ
๔. กระทู้ถ าม ของ นายองอาจ คล้า มไพบูล ย์ สมาชิก สภาผู้แ ทน
ราษฎร แบบบัญ ชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ท่าทีของรัฐบาลไทยต่อปัญหา
ความมั่นคงในภูมิภาค ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติห น้ าที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ ม ได้ เ สนอให้ ที่ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถ าม ของ นายเจือ ราชสีห์ สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การพัฒนาโรงพยาบาลเมืองสงขลาให้เป็น
โรงพยาบาลประจําอําเภอเมืองสงขลา ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายชลน่าน ศรีแก้ว) ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย เรื่อง การดําเนินการโครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร
ของรัฐบาล ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓๑
(สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย)
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

-๓๓. กระทู้ถาม ของ นางมนพร เจริญศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย เรื่อ ง แนวทางการตั้ง ค่า ตอบแทนให้แก่สมาชิก
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสําคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๔. กระทู้ถาม ของ นายพิษณุ หัตถสงเคราะห์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดหนองบัวลําภู พรรคเพื่อไทย เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งซ้ําซาก
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) เป็นผู้ตอบ
โดยในระหว่า งการพิจ ารณากระทู้ถ ามนี้ร องประธานสภาผู้แ ทนราษฎรคนที่หนึ่ง
ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินการตามญัตติด่วน เรื่อง
ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีเหตุระเบิดในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
จังหวัดนราธิวาส และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก่อนที่สมาชิกฯ จะอภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้
อนุญาตให้ พันตํารวจเอก ไมตรี ฉิมเกิด พันเอก เจิมพล ถมญานาค พันเอก อัฐวุฒิ
อย่างสวย และนายพรชาต บุนนาค เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖๘
ภายหลัง การอภิป รายของสมาชิก ฯ รองประธานสภาผู้ แ ทนราษฎร
คนที่หนึ่งได้สั่งเลื่อนการรับทราบผลการดําเนินการฯ ดังกล่าวไปในการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๑ นาฬิกา
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