(สาเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๒๑ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุม สาหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ ถามแล้ว
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม ก่อนให้มีการซักถาม
กระทู้ถามสด ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อของดใช้
ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๖ และข้อ ๑๕๕ ในการพิจารณากระทู้ถามสดมากกว่า ๓ กระทู้
เป็นการเฉพาะคราวในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุม ได้มีม ติเ ห็นชอบ จากนั้นได้
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลาดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การพบกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมของไทยและกั มพู ชา ถาม นายกรั ฐมนตรี ซึ่ ง รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงกลาโหม (พลอากาศเอก สุกาพล สุวรรณทัต) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จัง หวัด สุโ ขทัย พรรคประชาธิปัต ย์ เรื่อ ง มาตรการแก้ไ ขปัญ หาภัย แล้ง ถาม
นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่า การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม
(นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายอนันต์ ศรีพันธุ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย เรื่อง ภัยแล้ง โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข) เป็นผู้ตอบ

-๒๔. กระทู้ถาม ของ นายยุพราช บัวอินทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดเพชรบูรณ์ พรรคประชาธิ ปัตย์ เรื่อง การทุจริตโครงการรับจานาข้าว ถาม
นายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายติดราชการสาคัญจึงได้มีหนังสือ
ขอเลื่ อนการตอบกระทู้ถามนี้ไ ปตอบในการประชุม สภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้ รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
ต่อ จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้า ที่ประธานของที่ประชุม ได้เ สนอให้ที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลาดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เรื่อง การบริหารจัดการเกี่ยวกับแรงงานไทย
ไปทางานต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทน
ราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๗
มีนาคม ๒๕๕๖ โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์)
เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง การก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง อาเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมายติดราชการสาคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๓. กระทู้ถาม ของ นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งดงมูล
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล) เป็นผู้ตอบ
๔. กระทู้ถาม ของ นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อ ไทย เรื่อ ง การปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย
บ้า นตูม - ไร่เ จริญ ที ่ช ารุด เสีย หาย ถาม รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงมหาดไทย
ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา ประสพดี) ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ

-๓เมื่อ จบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุม ปกติแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ประธานของที่ป ระชุม ได้เ สนอให้ที่ป ระชุม พิจ ารณาระเบีย บวาระเรื่อ ง ที่ที่ประชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลาดับที่ ๕)
เมื่ อ รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ได้แถลงหลักการและเหตุผล มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมี
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ตอบชี้แจง
จนได้เวลาพอสมควรแล้ว จากนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม ได้สั่งเลื่อ น
การลงมติร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๖ นาฬิกา
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