(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๒๙ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม ก่อนให้มีการซักถาม
กระทู้ถามสด ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อของดใช้
ข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๖ และข้อ ๑๕๕ ในการพิจารณากระทู้ถามสดมากกว่า ๓ กระทู้
เป็นการเฉพาะคราวในการประชุมครั้งนี้ ซึ่ง ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ จากนั้นได้
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การพบกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมของไทยและกัมพูชา ถาม นายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับ
มอบหมายติดราชการสําคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการ
ประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๒. กระทู้ถาม ของ นายนิยม ช่างพินิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพิษณุโลก พรรคเพื่อไทย เรื่อง โครงการรับจํานําข้าว โดย รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง (นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย) เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุน

-๒การกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ถาม
นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร)
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๔. กระทู้ถ าม ของ นายเจะอามิง โตะตาหยง สมาชิก สภาผู้แ ทน
ราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การลงนามสันติภาพ ถาม
นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ได้รับ
มอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
ต่อ จากนั้น ผู้ป ฏิบัติหน้าที่ป ระธานของที่ประชุมได้เ สนอให้ที่ป ระชุม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายนริศ ขํานุรัก ษ์ สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร
จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง มาตรการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติที่ดิน
และป่าไม้ ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่าง
การพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๒. กระทู้ถาม ของ นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย เรื่อง การบริหารจัดการเกี่ยวกับแรงงานไทย
ไปทํางานต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบ
ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๓. กระทู้ถาม ของ นายพายัพ ปั้น เกตุ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เรื่อง ปัญหาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ในจังหวัดชัยนาท
ขาดการพัฒนา โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)
เป็นผู้ตอบ
๔. กระทู้ถาม ของ นางเปล่งมณี เร่งสมบูรณ์สุข สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย เรื่อง การขุดลอกขยายลําน้ําหมัน ในพื้น ที่
ตํา บลกกสะทอน ตํา บลนาหอ ตํา บลปากหมัน ตํา บลนาดี และตํา บลด่า นซ้า ย

-๓อําเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔
ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เป็นผู้ตอบ
เมื่อ จบวาระกระทู้ถ ามและครบองค์ป ระชุม ปกติแ ล้ว ผู้ป ฏิบัติหน้า ที่
ประธานของที่ป ระชุม ได้เ สนอให้ที่ป ระชุม พิจ ารณาระเบีย บวาระเรื่อ งที่ที่ป ระชุม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ
ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลําดับที่ ๓) โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภา
ผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๖
มีนาคม ๒๕๕๖
ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช) ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว รองประธานสภา
ผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้สั่งเลื่อนการลงมติร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๖.๐๗ นาฬิกา
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