


ระเบียบวาระการประชมุสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที ่๒๔ ปีที ่๑ 
ครัง้ที่ ๑๕ (สมยัสามญัทัว่ไป) 
วันพธุที ่๕ ตุลาคม ๒๕๕๔    

 
 

 

(๑)   กระทูถ้าม         (ไมม่)ี   
 

(๒)   เรือ่งที่ประธานจะแจง้ตอ่ทีป่ระชมุ      (ถา้มี) 
    

(๓) รับรองรายงานการประชมุ       (ไมม่)ี  
     

(๔) เรือ่งทีค่ณะกรรมาธกิารพจิารณาเสรจ็แลว้     (ไมม่)ี  
 

เรือ่งดว่น 
 ๑. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีเหตุระเบิดในพื้นท่ีเขตเทศบาล 

เมืองสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ี ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

  (นายสุรเชษฐ์  แวอาแซ  เปน็ผู้เสนอ)  
  (พิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑๔ (สมัยสามัญทั่วไป) 

วันพฤหัสบดีท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔) 
 ๒. ญัตติด่วน เรื่อง ขอใหส้ภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
  (นายสถาพร  มณีรัตน์  และนายสุรสาล  ผาสุข  เป็นผู้เสนอ)  
  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑๑ (สมัยสามัญท่ัวไป)  
  วันพธุท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔) 
 ๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบ 

CCTV ในภาคใต้ 
   (นายจุติ  ไกรฤกษ์  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ)  
  (ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑๓ (สมัยสามัญท่ัวไป)  

วันพุธท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔) 

 ๔. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
มาตรการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย 

   (นายสุชาย  ศรีสุรพล  เป็นผู้เสนอ) 
 ๕. ขออนุญาตสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาคดีอาญาร้อยต ารวจเอก ปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม ตามมาตรา ๑๓๑ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  

 ๖. พิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ท่ีจะด ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
  และปราบปรามการฟอกเงิน  
  (คณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ) 

(โปรดพลิก) 
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 ๕.๑๗ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการด าเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียม 
  ระหว่างประเทศ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  (นายประกอบ  จิรกิติ  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง 
  การด าเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟไปยังจังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล าภู และ 
  จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  (นางเปล่งมณี  เร่งสมบูรณ์สุข  เป็นผู้เสนอ) 
 ๕.๑๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาหาแนวทาง 
  การแก้ไขปัญหาระบบสาธารณูปโภคที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการท่องเท่ียว 
  (นายสมบูรณ์  อุทัยเวียนกุล  และนายสุรเชษฐ์  แวอาแซ  เป็นผู้เสนอ)  
 ๕.๒๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาการส่งเสริม
  การท่องเท่ียวและเร่งรัดบูรณะปรับปรุงสถานท่ีท่องเท่ียวจังหวัดลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง 
   (นายนิยม  วรปัญญา  เป็นผู้เสนอ)  
 ๕.๒๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาระบบ 
  การท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม และเชิงธรรมชาติ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว 
  แบบยั่งยืน 
  (นายสัมพันธ์  ตั้งเบญจผล  เป็นผู้เสนอ)  
 ๕.๒๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบ 
  ของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
  (SMEs) 
  (นายพุทธิพงษ์  ปุณณกันต์  เป็นผู้เสนอ)  
     (เรื่องตามระเบียบวาระหมายเลข ๕.๑๗ – ๕.๒๒ ค้างมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร 
     ชุดที่ ๒๔ ปีท่ี ๑ ครั้งท่ี ๑๓ (สมัยสามัญท่ัวไป) วันพุธท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔) 
 

(๖) เรือ่งที่เสนอใหม ่  
 ๖.๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาการแก้ไขปัญหา 
  สิ่งแวดล้อมรอบฝั่งหนองหาน และการบริหารการจัดการทรัพยากรทางน้ าอย่างเป็นระบบ 
  และมีคุณภาพ 
  (นางอนุรักษ์  บุญศล  และนายนิยม  เวชกามา  เป็นผู้เสนอ) 
 ๖.๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาส่งเสริมการปลูกยางพาราและปาล์มน้ ามัน  
  ในจังหวัดท่ีได้รับอิทธิพลจากแม่น้ าโขง ได้แก่จังหวัดสกลนคร หนองคาย บึงกาฬ มุกดาหาร  
  เลย และอุดรธานี 
  (นางอนุรักษ์  บุญศล  เป็นผู้เสนอ) 
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 ๖.๓ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและสัญญากู้ 
  ท่ีไม่เป็นธรรม 
  (นางอนุรักษ์  บุญศล  เป็นผู้เสนอ)  
 ๖.๔ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการบริหารจัดการน้ าประปาส่วนภูมิภาค 
  (นายบุญด ารง  ประเสริฐโสภา  เป็นผู้เสนอ)  
 ๖.๕ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการสนับสนุนโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียว 
  รอบทะเลสาบสงขลาให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 
  (นางนาที  รัชกิจประการ  เป็นผู้เสนอ)  
 ๖.๖ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับปุ๋ย 
   (นางโสภา  กาญจนะ  เป็นผู้เสนอ)  
 ๖.๗ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเพื่อก าหนด 
  ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแรงงานฝีมือสาขาท่องเที่ยว รองรับการเข้าสู่ประชาคม 
  เศรษฐกิจอาเซียน 
  (นางอัญชลี  เทพบุตร  และนายเรวัต  อารีรอบ  เป็นผู้เสนอ)  
 ๖.๘ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขปรับปรุง 
  งบประมาณบูรณาการกลุ่มจังหวัด (CEO) 
  (นายอ านวย  คลังผา  เป็นผู้เสนอ)  
  ๖.๙ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทาง 
   การด าเนินการโครงการส ารวจถมทะเล สร้างเมือง สร้างระบบเศรษฐกิจ ฝั่งอ่าวไทย  
  (จังหวัดสมุทรปราการ) 
  (นายประเสริฐ  ชัยกิจเด่นนภาลัย  เป็นผู้เสนอ)  
 ๖.๑๐ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาน้ ากัดเซาะริมตลิ่งแม่น้ ายม 
  และการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินริมตลิ่งแม่น้ ายมเพื่อแก้ไขปัญหาคันดินแม่น้ ายมพังทลาย 
  ก่อให้เกิดน้ าท่วมไร่นา 
  (นายสัมพันธ์  ตั้งเบญจผล  เป็นผู้เสนอ)  
 ๖.๑๑ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหาร 
  จัดการกองทุนหมู่บ้านให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ และการช่วยเหลือสมาชิกกองทุนหมู่บ้านท่ีประสบ 
  อุทกภัย 
  (นายจักรวาล  ชัยวิรัตน์นุกุล  เป็นผู้เสนอ) 
 
 
            (โปรดพลิก) 
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 ๖.๑๒ ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการก่อสร้างเส้นทางใหม่ รองรับการเปิดสะพาน 
  มิตรภาพไทย – ลาว แห่งท่ี ๓ จังหวัดนครพนม ไปยังกลุ่มจังหวัดอีสานตอนกลาง (กาฬสินธุ์ 
  ร้อยเอ็ด ขอนแก่น นครราชสีมา) โดยการขุดเจาะอุโมงค์ลอดเทือกเขาภูพานท่ีจังหวัดสกลนคร 
  (นายอภิชาติ  ตีรสวัสดิชัย  เป็นผู้เสนอ)  
 

 (๗)  เรือ่งอืน่ ๆ         (ถา้มี)  
 
 
       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักการประชุม           
กลุ่มงานระเบียบวาระ  
โทร. ๐  ๒๒๔๔  ๒๕๔๕                                                                                                             
โทรสาร ๐  ๒๒๔๔  ๒๕๔๘   
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