(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๒ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม
จากนั้นได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การแก้ไขเยียวยาและการบริหารจัดการ
น้ําท่วม ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย เรื่อง การปล้นบ้านอดีตปลัดกระทรวงคมนาคม
ถาม นายกรั ฐ มนตรี ซึ่ ง รองนายกรั ฐ มนตรี (ร้ อ ยตํ า รวจเอก เฉลิ ม อยู่ บํ ารุ ง )
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ปัญหาของโครงการรับจํานําข้าว
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล)
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

-๒ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติหน้ าที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ มได้ เ สนอให้ ที่ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นางชมภู จันทาทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดหนองคาย พรรคเพื่อไทย เรื่อง การติดตามการก่อสร้างสถานีตํารวจในจังหวัด
หนองคาย ถาม นายกรั ฐมนตรี ซึ่ ง รองนายกรัฐมนตรี (ร้ อยตํารวจเอก เฉลิ ม
อยู่บํารุง) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง นโยบายการกีฬาของไทย ถาม นายกรัฐมนตรี
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสําคัญและสิ้นสุดสมัยประชุมจึงขอตอบ
ในราชกิจจานุเบกษา ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๖๒ วรรคสาม
๓. กระทู้ถาม ของ นายเทพไท เสนพงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๔๐๑๙
เป็นสี่ช่องจราจร โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบ
เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
ของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎร
ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ซึ่ง นายสถาพร มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลําพูน พรรคเพื่อไทย
และนายสุรสาล ผาสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสิงห์บุรี พรรคเพื่อไทย
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๑) ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้นําญัตติทํานอง
เดียวกันอีก ๑ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไปแล้ว คือ ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภา
ผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบ CCTV ในภาคใต้ ซึ่ง
นายจุติ ไกรฤกษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์
กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒) โดยเป็นการพิจารณาต่อจาก
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

-๓ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาญั ต ติดั ง กล่ า ว มี ส มาชิ ก ฯ อภิ ป ราย โดยมี
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (นายฐานิสร์ เทียนทอง) ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว
ที่ป ระชุม ได้ล งมติตั้ง คณะกรรมาธิก ารวิส ามัญ จํา นวน ๓๑ คน เพื่อ พิจ ารณา
คณะกรรมาธิการฯ ประกอบด้วย
๑. นายฐานิส ศรียะพันธุ์
๒. นาวาอากาศเอก ณรงค์ชัย คงแก้ว
๓. พันเอก คํารณ แย้มประเสริฐ ๔. นายปวิณ ชํานิประศาสน์
๕. พันตํารวจเอก จารุต ศรุตยาพร ๖. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์
๗. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
๘. นายประชา ประสพดี
๙. นายเหวง โตจิราการ
๑๐. นายซูการ์โน มะทา
๑๑. นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง ๑๒. นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ
๑๓. นายวิรัตน์ มีนชัยนันท์
๑๔. นายประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ
๑๕. นายจํารัส เวียงสงค์
๑๖. นายสมพงษ์ อัศวสุดสาคร
๑๗. นายอุเทน ชาติภิญโญ
๑๘. นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ
๑๙. นายอาหมัดบูรฮัน ติพอง
๒๐. นายวัชระ เพชรทอง
๒๑. นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย
๒๒. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน
๒๓. นายชนินทร์ รุ่งแสง
๒๔. นายเจะอามิง โตะตาหยง
๒๕. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
๒๖. นายอันวาร์ สาและ
๒๗. นายธนา ชีรวินิจ
๒๘. นายศุภชัย ใจสมุทร
๒๙. นายบุญดํารง ประเสริฐโสภา ๓๐. นายธานินทร์ ใจสมุทร
๓๑. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์
ที่ประชุมได้มีมติให้คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเรื่องดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา ๖๐ วัน
ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนํา
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ ม จึ ง ได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ระเบียบวาระตามที่ที่ประชุมมีมติ คือ การเลือกกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร
ตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๓ (ในระเบียบวาระที่ ๗)

-๔ที่ ป ระชุ ม ได้ มี ม ติ เ ลื อ กกรรมการจริ ย ธรรมสภาผู้ แ ทนราษฎร ตาม
ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ ข้อ ๓๔ (๕) จํานวน ๔ คน ประกอบด้วย
๑. นายสงวน พงษ์มณี
๒. นางรังสิมา เจริญศิริ
๓. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
๔. นายสาธิต ปิตุเตชะ
ก่อนเลิกประชุม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุม
รับทราบว่าในการพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
เป็นรายบุคคล ในวันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
จะมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร ข้อมูล โสตทัศนวัสดุและสิ่งใด ๆ
ที่จะนําเสนอเพื่อประกอบการอภิปรายของสมาชิกฯ โดยกําหนดให้มีจํานวนสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรจากพรรคร่วมรัฐบาล ๒ คน พรรคร่วมฝ่ายค้าน ๒ คน และ
เจ้าหน้าที่ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๒ คน เป็นคณะกรรมการฯ
โดยสมาชิกฯ ที่จะขอใช้วัสดุหรือเอกสารประกอบการอภิปรายดังกล่าว ต้องได้รับ
อนุ ญ าตจากคณะกรรมการฯ ก่ อ นการอภิ ป รายไม่ น้ อ ยกว่ า ๓ ชั่ ว โมง จึ ง ขอ
ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายของประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วย
ที่ประชุมรับทราบ
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๕ นาฬิกา

(นายพิทูร พุ่มหิรัญ)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
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