(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๕ นาฬิกา
เมื่อ ครบองค์ป ระชุม สํา หรับ การพิจ ารณาระเบีย บวาระกระทู้ถ ามแล้ว
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม
ก่อนให้มีการซักถามกระทู้ถามสด ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ขอความเห็นชอบจาก
ที่ป ระชุม เพื่อ บรรจุว าระกระทู้ถ ามสดมากกว่า ๓ กระทู้ เนื่อ งจากกระทู้ถ ามสด
ค้า งตอบมาจากการประชุม ครั้ง ก่อ น ๑ กระทู้ ซึ่ง ที ่ป ระชุม เห็น ชอบ จากนั้น ได้
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการอย่างไม่เป็นธรรม
โดย รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง นโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้า ๒๐ บาท
ตลอดสาย ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
คมนาคม (พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายนราพัฒน์ แก้วทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพิจิตร พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง เงินชดเชยและนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร
ถาม นายกรั ฐมนตรี ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรี แ ละรั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงพาณิ ช ย์
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

-๒๔. กระทู้ถาม ของ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายฐานิสร์ เทียนทอง) ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
ต่อ จากนั้น ผู้ป ฎิบ ัติห น้า ที่ป ระธานของที่ป ระชุม ได้เ สนอให้ที่ป ระชุม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายฮอชาลี ม่าเหร็ ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสตูล พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ความคืบหน้าในการจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ตอบ
๒. กระทู้ ถ าม ของ นายยุ ค ล ชนะวั ฒ น์ ปั ญ ญา สมาชิ ก สภาผู้ แ ทน
ราษฎร จังหวัดจันทบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การก่อสร้างห้องเย็นขนาดกลาง
สําหรับรองรับสินค้าผลผลิตทางการเกษตรภาคตะวันออกและทั่วประเทศในจังหวัด
จันทบุรี ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ
สาระผล) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายจุติ ไกรฤกษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง แนวทางการดําเนินนโยบายสร้างความปรองดอง
ของคนในชาติ ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

-๓๔. กระทู้ถาม ของ นายสุชีน เอ่งฉ้วน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
กระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง โครงการของบประมาณเพื่อขยายผิวจราจรจากอําเภอ
อ่าวลึกถึงจังหวัดพังงา ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม (พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
เมื่ อ จบวาระกระทู้ ถ ามและครบองค์ ป ระชุ ม ปกติ แ ล้ ว ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทน
ราษฎรพิ จ ารณาหาแนวทางและมาตรการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด และส่ ง ให้ รั ฐ บาล
รับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป ซึ่ง นายไพจิต ศรีวรขาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครพนม พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) โดยเป็น
การพิจารณาต่ อจากการประชุ มสภาผู้แ ทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปี ที่ ๑ ครั้ง ที่ ๑๑
(สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔
ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตอบชี้แจง
จนได้เวลาพอสมควรแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการลงมติญัตติ
ดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๕๗ นาฬิกา
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