(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๑ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว
นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม ก่อนให้มีการซักถาม
กระทู้ถามสด ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อของดใช้
ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๖ และข้อ ๑๕๕ ในการพิจารณากระทู้ถามสดมากกว่า ๓ กระทู้
เป็น การเฉพาะคราวในการประชุม ครั้ง นี้ ซึ่ง ที่ป ระชุม ได้มีม ติเ ห็น ชอบ จากนั้น
ได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสุโขทัย พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ถาม
นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล)
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัด อ่า งทอง พรรคชาติไ ทยพัฒ นา เรื่อ ง โครงการรับ จํานํา ข้า วเปลือ ก โดย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล) เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายเกียรติ สิทธีอมร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การแถลงดัชนีทางเศรษฐกิจปี ๒๕๕๕
โดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)
เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

-๒๔. กระทู้ถาม ของ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ พรรครั ก ประเทศไทย เรื่ อ ง ความมั่ น คงตามแนวชายแดน
ถาม รองนายกรัฐ มนตรี (ร้อ ยตํา รวจเอก เฉลิม อยู่บํา รุง ) และรัฐ มนตรีว่า การ
กระทรวงกลาโหม โดย รองนายกรัฐ มนตรี (ร้อ ยตํา รวจเอก เฉลิม อยู่บํา รุง )
เป็นผู้ตอบ
ต่ อ จากนั้น ผู้ป ฏิบั ติหน้าที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ มได้ เ สนอให้ ที่ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายสาคร เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดกระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การจัดตั้งมหาวิทยาลัยอันดามัน จังหวัดกระบี่
ถาม นายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสําคัญจึงได้มี
หนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์
ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๒. กระทู้ถ าม ของ นายสมคิด เชื้อ คง สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
จังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เรื่อง ปัญหาการต่อ สัญญาครูอัตราจ้างตาม
โครงการไทยเข้มแข็ง (Sp2) ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจาก
รัฐมนตรีติดราชการสําคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๓. กระทู้ถาม ของ นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย เรื่อ ง การดํา เนิน การโครงการรับ จํานําสิน ค้า
เกษตรของรัฐบาล ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ สาระผล) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
เมื่อ จบวาระกระทู้ถ ามและครบองค์ป ระชุม ปกติแ ล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. รายงานประจําปี ๒๕๕๓ ของสภาพัฒนาการเมือง
ก่อ นที่ส มาชิก ฯ จะอภิป ราย ผู้ป ฏิบัติห น้า ที่ป ระธานของที่ป ระชุม
ได้อนุญาตให้นางสาวลัดดาวัลย์ ตันติวิทยาพิทักษ์ นายปุญญ วีระสืบพงศ์ และ
นายสุรศักดิ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้แทนจากสภาพัฒนาการเมือง เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๔

-๓ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ โดยมีผู้แทนจาก
สภาพัฒ นาการเมือ งเป็น ผู้ต อบชี้แ จง โดยในระหว่า งการพิจ ารณารายงานฉบับ นี้
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดําเนินการประชุม
๒. รายงานการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๑ และ ๒๕๕๐ ของสํานักงานศาลยุติธรรม
ก่อนที่สมาชิกฯ จะอภิปราย รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง
ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้นํารายงาน จํานวน ๒ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป
ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ
(๑) รายงานการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๑ ของสํานักงานศาลยุติธรรม
(๒) รายงานการตรวจสอบงบการเงินสําหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒ ของสํานักงานศาลยุติธรรม
จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการรับทราบ
รายงาน ทั้ง ๓ ฉบับดังกล่าว ไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๓๓ นาฬิกา

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
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