(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๑๓ นาฬิกา
เนื่อ งจากนายสมศัก ดิ์ เกีย รติสุร นนท์ ประธานสภาผู้แ ทนราษฎร
ไปราชการต่า งประเทศ เมื่อ ครบองค์ป ระชุม สํา หรับ การพิจ ารณาระเบีย บวาระ
กระทู้ถ ามแล้ว นายวิสุท ธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แ ทนราษฎรคนที่ส อง
ปฏิบัติห น้า ที่แ ทนประธานสภาผู้แ ทนราษฎร ขึ้น บัล ลัง ก์แ ละกล่า วเปิด ประชุม
จากนั้นได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การปฏิบัติงานของหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญ
จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
สัปดาห์ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๒. กระทู้ถาม ของ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จั งหวั ดตรั ง พรรคประชาธิ ปั ตย์ เรื่ อง การป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหาน้ํ าท่ วม ถาม
นายกรัฐมนตรี
๓. กระทู้ ถ าม ของ นายวรชั ย เหมะ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
จังหวัดสมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย เรื่อง วิกฤตการณ์น้ําท่วมกรุงเทพมหานคร
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กระทู้ถามในลําดับที่ ๒ – ๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามในลําดับที่ ๓
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

-๒ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติหน้ าที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ มได้เ สนอให้ ที่ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายสัมพันธ์ ตั้งเบญจผล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสุโขทัย พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบนถนน
ทางหลวงหมายเลข ๑๒ จังหวัดพิษณุโลก – จังหวัดสุโขทัย ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถ าม ของ นายสมคิด เชื้อ คง สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
จังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย เรื่อง ปัญหาการต่อสัญญาครูอัตราจ้างตามโครงการ
ไทยเข้มแข็ง (Sp2) ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
๓. กระทู้ถาม ของ นายสาคร เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดกระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การจัดตั้งมหาวิทยาลัยอันดามัน จังหวัดกระบี่
ซึ่ ง เลื่ อ นมาจากการประชุ ม สภาผู้ แ ทนราษฎร ชุ ด ที่ ๒๔ ปี ที่ ๒ ครั้ ง ที่ ๑๓
(สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ถาม นายกรัฐมนตรี
กระทู้ถามในลําดับที่ ๒ – ๓ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นผู้ตอบ
๔. กระทู้ถาม ของ นายอํานวย คลังผา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย เรื่อง ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัด
ลพบุรี ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ
๕. กระทู้ถาม ของ นางสาวธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง แผนงานการก่อสร้างและขยายถนนในเขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗

-๓เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแ ล้ว ได้มีสมาชิก ฯ
เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมโดยขอนําระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์ผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. .... แทนตําแหน่ง
ที่ว่างลง ๑ ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายพ้อง ชีวานันท์ เป็นกรรมาธิการแทน นายองอาจ
วงษ์ประยูร
จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
รายงานการตรวจสอบงบการเงินของสํานักงานศาลยุติธรรม โดยเป็นการพิจารณา
ต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ คือ
๑. รายงานการตรวจสอบงบการเงิ น สํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๐ ของสํานักงานศาลยุติธรรม
๒. รายงานการตรวจสอบงบการเงิ น สํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๑ ของสํานักงานศาลยุติธรรม
๓. รายงานการตรวจสอบงบการเงิ น สํา หรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒ ของสํานักงานศาลยุติธรรม
จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ นางกมลทิพย์
กรวิจิตรกุล นายพรางเพชร สิทธิทูล นางสาวอุทุมพร เผ่าสุวรรณ นางสมบูรณ์
ฐาปนะดิลก และนางวิภาพร คุ้มม่วง ผู้แทนจากสํานักงานศาลยุติธรรม เข้าร่วมชี้แจง
ต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๔
ที่ประชุมรับทราบ
ต่อ จากนั้น ผู้ป ฏิบัติห น้า ที่ป ระธานของที่ป ระชุม ได้แ จ้ง ให้ที่ป ระชุม
รับทราบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
ตามมาตรา ๑๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒ ฉบับ คือ

-๔๑. รายงานการรับและใช้จ่ายเงินของกองทุนเพื่อการชําระคืนต้นเงินกู้
ชดใช้ ค วามเสี ย หายของกองทุ น เพื่ อ การฟื้ น ฟู แ ละพั ฒ นาระบบการเงิ น ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒
๒. รายงานการรับและใช้จ่ายเงินของกองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับ
โครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๒
ก่อนที่สมาชิกฯ จะอภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้
อนุญาตให้ นางพรพิมล บุนนาค ผู้อํานวยการส่วนบริหารเงินกองทุนฯ เข้าร่วมชี้แจง
ต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖๘ ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ
ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง
ได้สั่งเลื่อนการพิจารณารายงานทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว ไปในการประชุมสภาผู้แทน
ราษฎรสัปดาห์ต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๓.๔๒ นาฬิกา

(นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย)
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รักษาราชการแทน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
กลุ่มงานรายงานการประชุม
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