(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๔
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๐๗ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบี ยบวาระกระทู้ถามแล้ว
นายสมศัก ดิ์ เกีย รติสุร นนท์ ประธานสภาผู้แ ทนราษฎร ขึ้น บัล ลัง ก์แ ละกล่า ว
เปิดประชุม จากนั้นได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ
คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายวรงค์ เดชกิจวิกรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ปัญหาน้ําท่วม ถาม นายกรัฐมนตรี
ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายฐานิสร์ เทียนทอง) ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นในสถานการณ์
ปัจจุบัน ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายภูมิ
สาระผล) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ ถ าม ของ นายพายั พ ปั้ น เกตุ สมาชิ ก สภาผู้ แ ทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เรื่อ ง การบริหารจัดการน้ําเพื่อป้องกัน น้ําท่ว ม
ในลุ่มน้ําเจ้าพระยา โดย นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบ

-๒ต่อ จากนั้น ประธานสภาผู้แ ทนราษฎรได้เ สนอให้ที่ป ระชุม พิจ ารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายอํานวย คลังผา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย เรื่อง การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพ ถาม
นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายอรรถพร พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จัง หวัด เพชรบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อ ง การแก้ไ ขปัญ หาหนี้น อกระบบ ถาม
นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
โดยในระหว่า งการพิจ ารณากระทู้ถ ามนี้ร องประธานสภาผู้แ ทนราษฎรคนที่ห นึ่ง
ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๓. กระทู้ถาม ของ นางสาวชะวรลัทธิ์ ชินธรรมมิตร สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดราชบุรี พรรคภูมิใจไทย เรื่อง การแก้ไขปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล
ในนาข้า วระบาด ในพื้น ที่ตํา บลหนองปลาหมอ ตํา บลเขาขลุง ตํา บลคุ้ง พยอม
ตําบลนครชุมน์ และตําบลบ้านม่วง อําเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ถาม นายกรัฐมนตรี
เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสําคัญจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้
ไปตอบในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
เมื่อ จบวาระกระทู้ถ ามและครบองค์ป ระชุม ปกติแ ล้ว ผู้ป ฏิบัติหน้า ที่
ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่ค้าง
พิจารณา ตามลําดับ คือ
๑. พิจารณารายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ ในช่ว ง ๖ เดือ นหลัง (๑ เมษายน ๒๕๕๓ – ๓๐
กันยายน ๒๕๕๓) (ในระเบียบวาระที่ ๕.๑)

-๓ก่อนที่สมาชิกฯ จะอภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้
อนุญาตให้นางมัณฑนี จันทรศร ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ นายเพิ่มศักดิ์ สัจจะเวทะ
ผู้อํานวยการสํานักประเมินผล และผู้แทนจากสํานักงบประมาณ เข้าร่วมชี้แจงต่อ
ที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๔
ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ โดยมีที่ปรึกษา
สํานักงบประมาณ และผู้แทนจากสํานักงบประมาณ เป็นผู้ตอบชี้แจง
๒. พิ จ ารณารายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจํ า ปี ๒๕๕๓ (องค์ ก าร
กระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย) (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒)
ก่อนที่สมาชิกฯ จะอภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต
ให้นายพลเดช ปิ่นประทีป ประธานกรรมการนโยบาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล
พูลภัทรชีวิน กรรมการนโยบาย นายเทพชัย หย่อง ผู้อํานวยการองค์การกระจายเสียง
และแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และผู้แทนจากองค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๒๔
ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ โดยมีประธาน
กรรมการนโยบาย กรรมการนโยบาย ผู้อํานวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่ ง ประเทศไทย และผู้ แ ทนจากองค์ ก ารกระจายเสี ย งและแพร่ ภ าพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นผู้ตอบชี้แจง โดยในระหว่างการพิจารณารายงานฉบับนี้
รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
เลิกประชุมเวลา ๑๙.๔๐ นาฬิกา
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