(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๓๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๑ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ ว
นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายเรวัต อารีรอบ สมาชิก สภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดภูเก็ต พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การเกิดแผ่นดินไหวและการป้องกันภัยธรรมชาติ
ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายประสาท ตันประเสริฐ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครสวรรค์ พรรคชาติพัฒนา เรื่อง การก่อสร้างเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและปัญหาภัยแล้ง 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
๓. กระทู้ถ าม ของ นายนคร มาฉิม สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
จัง หวัด พิษ ณุโ ลก พรรคประชาธิปัต ย์ เรื่อ ง การดํา เนิน การนโยบายของรัฐ บาล
เรื่อง ค่าแรงขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท และปริญญาตรี ๑๕,๐๐๐ บาท ถาม นายกรัฐมนตรี
ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่าง
การพิจ ารณากระทู้ถ ามนี ้ร องประธานสภาผู้แ ทนราษฎรคนที่ส องได้ผ ลัด เปลี่ย น
ปฏิบัติหน้าที่

-๒ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติหน้ าที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ มได้เ สนอให้ ที่ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายสงกรานต์ จิตสุทธิภากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครสวรรค์ พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนกั้นน้ํา
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมขังในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ ถาม นายกรัฐมนตรี
ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์) ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายสมคิด บาลไธสง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดหนองคาย พรรคเพื่อไทย เรื่อง การแจกคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตแก่นักเรียน
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญ จึงได้มี
หนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์
ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๓. กระทู้ถาม ของ นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคภูมิใจไทย เรื่อง ขอให้มีการขยายสะพานข้ามคลอง
ไผ่สามเกาะ ตําบลเขาขลุง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ
เป็นกรณีเร่งด่วน ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
(นายชูชาติ หาญสวัสดิ์) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พลตํารวจโท ชัจจ์
กุลดิลก) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๔. กระทู้ถาม ของ นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสุรินทร์ พรรคเพื่อไทย เรื่อง การขุดลอกอ่างเก็บน้ําห้วยลําพอก ตําบลยาง
อําเภอศีขรภูมิ และอ่างเก็บน้ําบ้านเกาะแก้ว ตําบลเกาะแก้ว อําเภอสําโรงทาบ
จังหวัดสุรินทร์ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องจากรัฐมนตรี
ติดราชการสําคัญ จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗

-๓๕. กระทู้ถาม ของ นายสุชาติ ภิญโญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัด
นครราชสีมา พรรคเพื่อไทย เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านมาบค่าย
หมู่ที่ ๖ ตําบลทัพรั้ง และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านทัพรั้ง
หมู่ที่ ๑ ตําบลทัพรั้ง อําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมต่ออําเภอเนินสง่า
จังหวัดชัย ภูมิ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่ง รัฐมนตรีช่ว ยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (นายชูชาติ หาญสวัสดิ์) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
เมื่ อ จบวาระกระทู้ ถ ามและครบองค์ป ระชุ ม ปกติ แ ล้ ว ผู้ ป ฏิ บั ติหน้า ที่
ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ประจํ า ปี ง บประมาณ ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒ ซึ่ ง เลื่ อ นมาจากการประชุ ม สภา
ผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพุธที่ ๔
เมษายน ๒๕๕๕
ก่อ นสมาชิก ฯ จะอภิป ราย ผู้ป ฏิบัติห น้า ที่ป ระธานของที่ป ระชุม
ได้อนุญาตให้ นางเนตรนภิส สุชนวนิช ผู้ช่วยเลขาธิการสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ นายการุณย์ คุณติรานนท์ ผู้อํานวยการสํานักบริหารการจัดสรรกองทุน
นางสาวนิรมล เห็นประเสริฐ ผู้อํานวยการสํานักบริหารกองทุน นายวรานันท์ คําตัน
หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖๘
ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ
ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และผู้ช่วยเลขาธิการ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นผู้ตอบชี้แจง โดยในระหว่างการพิจารณา
รายงานฉบับนี้ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองได้ผลัดเปลี่ยนกันดําเนินการประชุม
๒. ผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ที่ประชุมรับทราบ

-๔ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมรับรอง
รายงานการประชุม สภาผู ้แ ทนราษฎร ชุด ที ่ ๒๔ ปีที ่ ๑ (สมัย สามัญ ทั ่ว ไป)
จํานวน ๒ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑๕ วันพุธที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ และ
ครั้งที่ ๑๖ วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔
ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง ๒ ครั้ง ดังกล่าว
จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ ร่างพระราชบัญญัติ
วิช าชีพ สัง คมสงเคราะห์ พ.ศ. .... ซึ่ง คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(ในระเบียบวาระที่ ๔.๑)
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในวาระที่ ๒ โดยเริ่มต้น
ด้ว ยชื่อ ร่า ง คํา ปรารภ แล้ว เรีย งตามลํา ดับ มาตราจนถึง มาตรา ๒ ประธาน
คณะกรรมาธิการฯ ได้ขอถอนร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อนําไปพิจารณาทบทวนใหม่
ซึ่งที่ประชุมได้มีมติยินยอมให้ถอนได้ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๓
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๓๕ นาฬิกา

(นายพิทูร พุ่มหิรัญ)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
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