(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๖ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม
จากนั้นได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การบริหารราชการแผ่นดินโดยขาดจริยธรรม
และมีลักษณะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ถาม นายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรี
ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายติ ด ราชการสํ า คั ญ จึ ง ได้ มี ห นั ง สื อ ขอเลื่ อ นการตอบกระทู้ ถ ามนี้
ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๒. กระทู้ ถ าม ของ นายยุ ท ธพงศ์ จรั ส เสถี ย ร สมาชิ ก สภาผู้ แ ทน
ราษฎร จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เรื่อ ง โครงการช่ วยเหลือและฟื้น ฟู
ภายหลังอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และหลักเกณฑ์
การก่อหนี้ผูกพันงบประมาณของโครงการฯ ในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์)
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดสุโขทัย พรรคภูมิใจไทย เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้าน
ให้เ กิด ผลสัมฤทธิ์และการช่ว ยเหลือสมาชิก กองทุน หมู่บ้านที่ป ระสบอุท กภัย ถาม
นายกรัฐ มนตรี ซึ ่ง รองนายกรัฐ มนตรีแ ละรัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงพาณิช ย์
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

-๒ต่ อ จากนั้ น ประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ ถ าม ของ นายนริ ศ ขํ านุ รั ก ษ์ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า ถาม รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญ
จึง ได้มีห นัง สือ ขอเลื ่อ นการตอบกระทู้ถ ามนี ้ไ ปตอบในวัน พฤหัส บดีที่ ๖ ตุล าคม
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๒. กระทู้ถาม ของ นายเรวัต อารีรอบ สมาชิก สภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การเพิ่มอัตรากําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจในการ
ปฏิบัติงานในจังหวัดภูเก็ต
๓. กระทู้ถาม ของ นายนคร มาฉิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กระทู้ถามในลําดับที่ ๒ และ ๓ ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รองนายก
รัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีเหตุระเบิดในพื้นที่เขตเทศบาล
เมืองสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่ง นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส
พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๒) โดยเป็นการพิจารณา
ต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔

-๓มี ส มาชิ ก ฯ อภิ ป ราย โดยมี ร องประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรคนที่ ส อง
ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง)
ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อน
การพิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๔๘ นาฬิกา
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