(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๕๕ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบี ยบวาระกระทู้ถามแล้ว
นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม ก่อนให้มีการซักถามกระทู้
ถามสด ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อของดใช้ข้อบังคับฯ
ข้อ ๑๔๖ และข้อ ๑๕๕ ในการพิจารณากระทู้ถามสดมากกว่า ๓ กระทู้ เป็นการ
เฉพาะคราวในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ จากนั้นได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายประนอม โพธิ์คํา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย เรื่อง ปัญหาการครอบครองที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ
เขาภูหลวง (เขาแผงม้า) อุทยานแห่งชาติทับลานและที่ดิน ส.ป.ก. อําเภอวังน้ําเขียว
จังหวัดนครราชสีมา ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง แนวทางในการดําเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายเกียรติ สิทธีอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจ ถาม รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เนื่องจากรัฐมนตรี
ติดราชการสําคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗

-๒๔. กระทู้ถาม ของ นายวิทยา แก้วภราดัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การโยกย้ายข้าราชการทหารภายใน
กระทรวงกลาโหม โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่าง
การพิจ ารณากระทู้ถ ามนี้ร องประธานสภาผู้แ ทนราษฎรคนที่ส องได้ผ ลัด เปลี่ย น
ปฏิบัติหน้าที่
ต่ 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 นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง ปัญหาการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการคัดเลือก
เป็นทหาร ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๗
(สมั ยสามั ญ ทั่ ว ไป) วั นพฤหั ส บดีที่ ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๕๕ โดย รั ฐมนตรี ว่ าการ
กระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถ าม ของ นางผุส ดี ตามไท สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน
ถาม นายกรัฐมนตรี เนื่องจากผู้ตั้งกระทู้ถามไม่อยู่ในที่ประชุม ดังนั้นกระทู้ถามดังกล่าว
จึงตกไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๕๑ (๑)
๓. กระทู้ถาม ของ นายวิชัย สามิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
หนองบัวลําภู พรรคเพื่อไทย เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเขตจังหวัดหนองบัวลําภู
และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๔. กระทู้ถาม ของ นายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อ น
ของราษฎรโดยปรับปรุงถนนโครงข่ายเชื่อมโยงภาคต่าง ๆ และขุดลอกแม่น้ําต่างๆ
เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ําท่วม ถาม นายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมายติดราชการสําคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบ
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗

-๓เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
ของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้
เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้ งที่ ๗ (สมั ยสามัญ ทั่ วไป) วันพฤหัส บดีที่ ๒๓ สิงหาคม
๒๕๕๕ คือ
๑. ญัต ติ เรื่อ ง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาและหามาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา ซึ่ง นายสมบูรณ์
อุทัย เวียนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ และนายวิรัช
ร่มเย็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระนอง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๑)
๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาและหามาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา ซึ่ง นายบัญญัติ
เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
ลําดับที่ ๒)
ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติดังกล่าว มีสมาชิกฯ อภิปราย โดยมีรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดําเนินการประชุม รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรคนที่สองได้สั่งเลื่อนการลงมติญัตติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทน
ราษฎรสัปดาห์ต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๕๐ นาฬิกา
(นายพิทูร พุ่มหิรัญ)
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