(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพุธที่ ๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๑๖ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระเรื่องด่วน คือ ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณี
เหตุระเบิดในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส และสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง นายสุรเชษฐ์ แวอาแซ สมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระ
เรื่องด่วนที่ ๑) โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔
ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔
ที่ประชุมได้พิจารณาญัตติดังกล่าว โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ ภายหลังสมาชิกฯ อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว
ผู้เสนออภิปรายสรุป ที่ประชุมได้ลงมติให้ส่งญัตติดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไป
ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระต่อไป ได้มีสมาชิกฯ ขอปรึกษา
ที่ประชุมเพื่อขอนําญัตติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบ
วาระเรื่องที่ที่ประชุมมีมติ คือ ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษา
แนวทางในการแก้ไขปัญหาและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากอุทกภัย ซึ่ง นายสุชาย ศรีสุรพล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

-๒จังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อ ไทย เป็น ผู้เ สนอ (ในระเบีย บวาระเรื่อ งด่ว นที่ ๔)
โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นําญัตติทํานองเดียวกันอีก ๘ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป
คือ
๑. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แ ทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบฝั่งหนองหาน และการบริหารการจัดการ
ทรัพยากรทางน้ําอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ ซึ่ง นางอนุรักษ์ บุญศล สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย และนายนิยม เวชกามา สมาชิกสภา
ผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๖.๑)
๒. ญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาน้ํา
กัดเซาะริมตลิ่งแม่น้ํายมและการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินริมตลิ่งแม่น้ํายมเพื่อแก้ไขปัญหา
คัน ดิน แม่น้ํา ยมพัง ทลายก่อ ให้เ กิด น้ํา ท่ว มไร่น า ซึ่ง นายสัม พัน ธ์ ตั้ง เบญจผล
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุโขทัย พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้เสนอ (ในระเบียบ
วาระที่ ๖.๑๐)
๓. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน
ซึ่ง นายพิษ ณุ หัต ถสงเคราะห์ สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร จัง หวัด หนองบัว ลํา ภู
พรรคเพื่อไทย กับคณะ เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
๔. ญัต ติด่ว น เรื่อ ง ขอให้ส ภาผู้แ ทนราษฎรพิจ ารณาปัญ หาวิก ฤต
ภัยพิบัติน้ําท่วมดินถล่มครั้งใหญ่ในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุนแรง
เพื่อหาแนวทางมาตรการป้องกันแก้ไขและให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน ซึ่ง นายสาทิตย์
วงศ์หนองเตย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ กับคณะ
เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
๕. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหา
น้ําท่วม และการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในบริเวณพื้นที่จังหวัด
ลพบุรีและหลายจังหวัดในบริเวณภาคกลาง ซึ่ง นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี พรรคภูมิใจไทย เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้
บรรจุระเบียบวาระ)

-๓๖. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติที่เกิดจากน้ําท่วมฉับพลันและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในจังหวัด
ลพบุรี ขอนแก่น นครพนม สกลนคร สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง อยุธยา นครสวรรค์
และทุก ๆ จังหวัดที่น้ําท่วม ซึ่ง นายนิยม วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
๗. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมริมฝั่งทะเลสาบหนองหาร และบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
เป็นระบบอย่างบูรณาการ ซึ่ง นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย และนายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
๘. ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาสนับสนุนการพัฒนา
ฟื้นฟูหนองหาร จังหวัดสกลนคร และเส้นทางการท่องเที่ยวรอบหนองหาร ซึ่ง นายนิยม
เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
เมื่ อ ผู้ เ สนอญั ต ติ ทั้ ง ๙ ฉบั บ ได้ แ ถลงเหตุ ผ ล ตามลํา ดั บ โดยมี
รองประธานสภาผู้ แ ทนราษฎรคนที่ ส องได้ ผ ลั ด เปลี่ ย นปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ มี ส มาชิ ก ฯ
อภิปราย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุม
สภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๒๐.๔๖ นาฬิกา
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