(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๒๘ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบี ยบวาระกระทู้ถามแล้ว
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายวรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง โครงการรับจํานําข้าว และการระบายข้าว
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวราเทพ รัตนากร) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายเกียรติศักดิ์ ส่องแสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดปทุมธานี พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง นโยบายแจกคอมพิวเตอร์แบบพกพาล้มเหลว
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายจาตุรนต์ ฉายแสง) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณา
กระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๓. กระทู้ถาม ของ นายชาดา ไทยเศรษฐ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดอุทัยธานี พรรคชาติไทยพัฒนา เรื่อง การดําเนินการของกรมทรัพยากรน้ํา
โดย รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม (นายวิเ ชษฐ์
เกษมทองศรี) เป็นผู้ตอบ

-๒ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดกาญจนบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ของบประมาณก่อสร้างระบบ
สูบน้ําและระบบคลองซอยพื้นที่ตําบลหนองขาว อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
ซึ่ ง เลื่อ นมาจากการประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๔ ปี ที่ ๓ ครั้ ง ที่ ๑๔
(สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นางชมภู จันทาทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดหนองคาย พรรคเพื่อไทย เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างหอประชุม
โรงเรียนวังม่วงพิทยาคม อําเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖
กันยายน ๒๕๕๖ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากรัฐมนตรี
ติดราชการสําคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗
ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๓. กระทู้ถาม ของ นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เรื่อง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยนิวเคลียร์
องครักษ์ ณ ตําบลทรายมูล อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งเลื่อนมาจาก
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญทั่วไป)
วัน พฤหัส บดีที่ ๓ ตุล าคม ๒๕๕๖ โดย รัฐมนตรีว่า การกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (นายพีรพันธุ์ พาลุสุข) เป็นผู้ตอบ

-๓๔. กระทู้ถาม ของ นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ขอให้ทบทวนและแก้ไขปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย
เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์)
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๕. กระทู้ถาม ของ นายนริศ ขํานุรัก ษ์ สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร
จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อ ง การปรับ ปรุง ถนนเส้นทางสาย ๔๑๒๒
บ้ า นคลองหมวย อํา เภอศรี น คริ น ทร์ – อํา เภอป่ า บอน ถาม นายกรั ฐ มนตรี
ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต) ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ
๖. กระทู้ถาม ของ นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง การออกเอกสารสิทธิในที่ดินทํากิน ถาม
นายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสําคัญจึงได้มีหนังสือ
ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามข้อบังคับฯ
ข้อ ๑๔๗
๗. กระทู้ถาม ของ นางเอมอร สินธุไพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จั ง หวั ด ร้ อ ยเอ็ ด พรรคเพื่ อ ไทย เรื่ อ ง การจั ด ตั้ ง วิ ท ยาลั ย ชุ ม ชนร้ อ ยเอ็ ด ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญจึงได้มีหนังสือ
ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามข้อบังคับฯ
ข้อ ๑๔๗
เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
ของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. รายงานและสรุป รายงานกิจ การประจํา ปี ๒๕๕๓ ของธนาคาร
เพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม
ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้นํารายงาน จํานวน ๒ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ

-๔(๑) รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย
(๒) รายงานประจําปี ๒๕๕๕ ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้า
แห่งประเทศไทย
ก่อ นที่ส มาชิก ฯ จะอภิป ราย ผู้ป ฏิบัติห น้า ที่ป ระธานของที่ป ระชุม
ได้อนุญาตให้ นายเขมทัศน์ สายเชื้อ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคาร นางสาวธิดารัตน์
มหิวรรณ และนางสาวสดใส พงษ์พัฒนาศิลป์ ผู้แทนจากธนาคารเพื่อการส่งออก
และนําเข้าแห่งประเทศไทย เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖๘
ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ
ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ โดยมีรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการคลัง (นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย) และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคาร
เพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย เป็นผู้ตอบชี้แจง โดยในระหว่างการพิจารณา
รายงานดังกล่าวรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๒. รายงานและสรุปรายงานกิจการประจําปี ๒๕๕๓ ของบรรษัทตลาดรอง
สินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอ
ให้นํารายงาน จํานวน ๒ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ
(๑) รายงานประจําปี ๒๕๕๔ ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(๒) รายงานประจําปี ๒๕๕๕ ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ก่ อ นที่ ส มาชิ ก ฯ จะอภิ ป ราย ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานของที่ป ระชุม
ได้อนุญาตให้ นางพรนิภา หาชัยภูมิ กรรมการและผู้จัดการ นางสาวศิริพร ลีลาสกุลชัย
และนางตระกูลธิดา พงษ์สุทธิพาณิชย์ ผู้แทนจากบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖๘ ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ

-๕ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ โดยมีกรรมการ
และผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นผู้ตอบชี้แจง โดยในระหว่าง
การพิจารณารายงานดังกล่าวรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยน
ปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๑๘ นาฬิกา
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