(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบี ยบวาระกระทู้ถามแล้ว
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม
จากนั้นได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายวรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จัง หวัด พิษ ณุโ ลก พรรคประชาธิปัต ย์ เรื่อ ง ปัญ หาโครงการรับ จํา นํา ข้า ว ถาม
นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายประมวล พงศ์ถาวราเดช สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ปัญหาเกษตรกรผู้เพาะปลูก
สับปะรด ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายพายัพ ปั้น เกตุ สมาชิก สภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เรื่อง แนวทางการเตรียมการแก้ปัญหาอุทกภัย
ถาม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทน
ราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

-๒ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจําปี
พ.ศ. ๒๕๕๔ ของหน่วยประจําชาติไทยในสหภาพรัฐสภา (IPU) สหภาพสมาชิกรัฐสภา
เอเชียและแปซิฟิก (APPU) และสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ในวันศุกร์ที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา ๑
ที่ประชุมรับทราบ
ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิบั ติหน้าที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ มได้ เ สนอให้ ที่ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เรื่อง ขอให้บูรณะซ่อมแซมถนนที่ชํารุดเสียหาย
จากอุทกภัยน้ําท่วม สร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรทั้งชีวิตและทรัพย์สินจํานวนมาก
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พลตํารวจโท ชัจจ์
กุลดิลก) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณ
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งริมทะเลบ้านเราะ ตําบลสระแก้ว อําเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นางนันทนา ทิมสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดเลย พรรคเพื่อไทย เรื่อง การแก้ไขปัญหาการพังทลายของตลิ่งแม่น้ําเลย
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายฐานิสร์ เทียนทอง) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
เมื่อ จบวาระกระทู้ถ ามและครบองค์ป ระชุม ปกติแ ล้ว ผู้ป ฏิบัติหน้า ที่
ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. นโยบายการบริห ารและการพัฒ นาจัง หวัด ชายแดนภาคใต้
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕

-๓ก่อ นที่ส มาชิก ฯ จะอภิป ราย ผู้ป ฏิบัติห น้า ที่ป ระธานของที่ป ระชุม
ได้อนุญาตให้ พลตํารวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
นายสมเกียรติ บุญชู รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ และนายปิยะ กิจถาวร
รองเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖๘ ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ
ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ โดยมีรองประธาน
สภาผู้แ ทนราษฎรทั้งสองได้ผ ลัด เปลี่ย นกันดํา เนิน การประชุม รองนายกรัฐมนตรี
(พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา) และเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นผู้ตอบชี้แจง
๒. งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒
เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ
ชี้แจงงบดุลและรายงานฯ ดังกล่าวออกไปก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติหน้ าที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ มได้เ สนอให้ ที่ป ระชุ ม
รับรองรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป)
จํานวน ๔ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑๑ วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑๒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑๓ วันพุธที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ และ
ครั้งที่ ๑๔ วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๔ ครั้งดังกล่าว
เลิกประชุมเวลา ๑๙.๔๕ นาฬิกา
(นายพิทูร พุ่มหิรัญ)
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