(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๑๐ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบี ยบวาระกระทู้ถามแล้ว
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม ก่อนให้มีการซักถามกระทู้
ถามสด ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อของดใช้ข้อบังคับฯ
ข้อ ๑๔๖ และข้อ ๑๕๕ ในการพิจารณากระทู้ถามสดมากกว่า ๓ กระทู้ เป็นการ
เฉพาะคราวในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ จากนั้นได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายเกียรติ สิทธีอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง นโยบายเศรษฐกิจ ถาม รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เนื่องจากรัฐมนตรี
ติดราชการสําคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๒. กระทู้ถาม ของ นายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อ ง การระบายข้าวของรัฐบาล ถาม
นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล) ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ความพร้อมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาน้ําท่วม ถาม นายกรัฐมนตรี

-๒๔. กระทู้ถาม ของ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง การบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลในการป้องกัน
น้ําท่วม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทู้ถามในลําดับที่ ๓ – ๔ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นผู้ตอบ
ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติหน้ าที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ มได้ เ สนอให้ที่ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เรื่อ ง ขอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อ น
ของราษฎรโดยปรับปรุงถนนโครงข่ายเชื่อมโยงภาคต่าง ๆ และขุดลอกแม่น้ําต่าง ๆ
เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง น้ําท่วม ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พลตํารวจโท ชัจจ์
กุลดิลก) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ
๒. กระทู้ถาม ของ นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร สมาชิก สภา
ผู้แทนราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคภูมิใจไทย เรื่อง วิกฤตปัญหาภาษาไทยในปัจจุบัน
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จั ง หวั ด สกลนคร พรรคเพื่ อ ไทย เรื่ อ ง การพั ฒ นาขุ ด ลอกลํา น้ํา พุ ง สกลนคร
โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้ตอบ
๔. กระทู้ถาม ของ นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เรื่อง ปัญหาความเดือดร้อนด้านการเดินทาง
สัญจรของประชาชนในชนบท ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่ง รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

-๓เมื่ อ จบวาระกระทู้ ถ ามและครบองค์ ป ระชุ ม ปกติ แ ล้ ว ประธานสภา
ผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อน
ขึ้นมาพิจารณาก่อน โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ คือ
๑. ญัตติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิก ารวิ สามัญ
พิจารณาศึกษาและหามาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา ซึ่ง นายสมบูรณ์
อุทัยเวียนกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ และนายวิรัช
ร่มเย็น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระนอง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ
(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๑)
๒. ญัตติ เรื่ อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิก ารวิ สามัญ
พิจารณาศึกษาและหามาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา ซึ่ง นายบัญญัติ
เจตนจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ
เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน
ลําดับที่ ๒)
ที่ประชุมได้ลงมติไม่ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาทั้ง ๒ ญัตติ
ดังกล่าว
ต่อมา ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน
ประจําปี ๒๕๕๓ ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ก่อ นที่ส มาชิก ฯ จะอภิป ราย ประธานสภาผู้แ ทนราษฎรได้อ นุญ าต
ให้นางพรทิพย์ โรจน์ธํารงค์ รองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
รักษาราชการแทนเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายสรัล สินุธก
และนางสาวยี่สุ่น สมรัก ผู้แทนจากสํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๔ โดยมีรองประธานสภาผู้แทน
ราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

-๔ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ โดยมีรองเลขาธิการ
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นผู้ตอบชี้แจง
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๕๔ นาฬิกา
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