(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๓ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบี ยบวาระกระทู้ถามแล้ ว
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม
จากนั้นได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายประสาท ตันประเสริฐ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดนครสวรรค์ พรรคชาติพัฒนา เรื่อง นโยบายการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายศิริวัฒน์
ขจรประศาสน์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายวรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ปัญหาการดําเนินโครงการรับจํานําข้าว
ถาม นายกรัฐมนตรี
๓. กระทู้ถาม ของ นายสนอง เทพอักษรณรงค์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย เรื่อง การทุจริตโครงการรับจํานํามันสําปะหลัง
ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ถาม นายกรัฐมนตรี
กระทู้ถามในลําดับที่ ๒ และ ๓ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
(นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณา
กระทู้ถาม เรื่อ ง การทุจริตโครงการรับจํานํามันสําปะหลังในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

-๒ต่ อ จากนั้ น ผู้ ปฏิ บั ติ หน้ าที่ ประธานของที่ ประชุ มได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถ าม ของ นางสาวสุน ทรี ชัย วิรัต นะ สมาชิก สภาผู้แ ทน
ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ําประปาเพื่อการ
อุปโภคบริโภค ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้ง ที่ ๘ (สมัย สามัญ นิติบัญ ญัติ) วัน พฤหัส บดีที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖ ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการ
สํา คัญ จึง ได้มีห นัง สือ ขอเลื่อ นการตอบกระทู้ถ ามนี้ไ ปตอบในวัน พฤหัส บดีที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๒. กระทู้ถาม ของ นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ติดตามโครงการป้องกันและบรรเทา
อุทกภัย ลุ่มน้ําคลองหลังสวน ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. กระทู ้ถ าม ของ นายปวีณ แซ่จึง สมาชิก สภาผู ้แ ทนราษฎร
จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เรื่อง การสํารวจและชดเชยที่ดินและทรัพย์สินให้แก่
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างฝายหัวนา ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
กระทู้ถามในลําดับที่ ๒ และ ๓ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๔. กระทู้ถาม ของ นายประเสริฐ บุญเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จัง หวัด กาฬสิน ธุ์ พรรคเพื่อ ไทย เรื่อ ง การจัด ตั้ง วิท ยาลัย เทคนิค กุฉิน ารายณ์
อํ า เภอกุ ฉิ น ารายณ์ จั งหวัด กาฬสิ น ธุ์ ถาม รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึก ษาธิ ก าร
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสําคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามนี้ไปตอบในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗

-๓เมื่อ จบวาระกระทู้ถ ามและครบองค์ป ระชุม ปกติแ ล้ว ผู้ป ฏิบัติหน้า ที่
ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (โอนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปเป็นของ
กรมป่าไม้) ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว (ในระเบียบวาระเรื่องที่
ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๔)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้น
ด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้วเรียงตามลําดับมาตรา โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ที่ประชุมได้พิจารณาจนถึงมาตรา ๗ จากนั้น
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
ไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๑๙ นาฬิกา
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