(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๒๔ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ ว
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนครราชสีมา พรรคภูมิใจไทย เรื่อง ปัญหาภัยแล้ง ถาม นายกรัฐมนตรี
๒. กระทู้ถาม ของ นายรณเทพ อนุวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดชลบุรี พรรคพลังชล เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้ง ในอําเภอพนัสนิคม
และอําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ถาม นายกรัฐมนตรี
กระทู้ถามในลําดับที่ ๑ และ ๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายเจะอามิง โตะตาหยง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดนราธิวาส พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง)
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

-๒ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บัติหน้ าที่ ป ระธานของที่ป ระชุมได้ เ สนอให้ ที่ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถ าม ของ นายวรชัย เหมะ สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
จังหวัดสมุทรปราการ พรรคเพื่อไทย เรื่อง ราคาปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ราคาน้ํามันและ
ค่าแรงที่มีราคาสูงมากขึ้นและการเอาเปรียบกดราคาซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาต่ํา
ซึ่ง เลื่อ นมาจากการประชุม สภาผู้แ ทนราษฎร ชุด ที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้ง ที่ ๒๕
(สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๕ ถาม นายกรัฐมนตรี
๒. กระทู้ถาม ของ นางสาวปาริชาติ ชาลีเครือ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย เรื่อง การติดตามโครงการแก้มลิงหนองซึกวึก
พร้อมอาคารประกอบ เพื่อการบริหารจัดการน้ําและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ถาม รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓. กระทู้ถาม ของ นายนริ ศ ขํ านุ รั ก ษ์ สมาชิ กสภาผู้ แ ทนราษฎร
จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การป้องกันรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
ถาม นายกรัฐมนตรี
๔. กระทู้ถาม ของ นายทองดี มนิสสาร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย เรื่อง การขยายถนนสายจังหวัดอุดรธานี – สกลนคร
เป็น ๔ ช่องจราจร ระหว่างอําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ถึงอําเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
กระทู้ถ ามในลํา ดับ ที ่ ๑ – ๔ รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงทรัพ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่างการพิจารณา
กระทู้ถามในลําดับที่ ๓ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติ
หน้าที่

-๓เมื่ อ จบวาระกระทู้ ถ ามและครบองค์ ป ระชุ ม ปกติ แ ล้ ว ผู้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่
ประธานของที่ประชุ มได้แจ้ งให้ ที่ประชุ มรับทราบเรื่องสมาชิกภาพของสมาชิก สภา
ผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลง ตามมาตรา ๑๐๖ (๓) ของรัฐธรรมนูญฯ จํานวน ๒ คน
คือ พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเพื่อไทย และนายปลอดประสพ สุรัสวดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเพื่อไทย ขอลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๕ ดังนั้น ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๔๙๐ คน
ที่ประชุมรับทราบ
ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอให้
นําระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ
ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑
ตําแหน่ง (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ)
ที่ประชุมได้มีมติเลือก นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล เป็นกรรมาธิการ แทน
นายประเสริฐ บุญชัยสุข
จากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ป ระชุมได้ปรึก ษาที่ประชุม เพื่อ
ขอให้นํารายงานผลการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด
ซึ่ง คณะกรรมาธิก ารวิส ามัญ พิจ ารณาเสร็จ แล้ว (ในระเบีย บวาระที่ ๔.๑) ขึ้น มา
พิจารณาก่อนระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมในการประชุมสภาผู้แทน
ราษฎรสัปดาห์ต่อไป ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ ม ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุ ม
รับทราบเรื่อง ผลการดํา เนิน การตามญัต ติด่ว น เรื่อ ง ขอให้ส ภาผู้แ ทนราษฎร
พิจารณาแก้ไขผลกระทบปัญหาการกัดเซาะชายทะเล กรุงเทพมหานคร และเขตพื้นที่
จังหวัดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย และญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา
ปัญหาน้ํากัดเซาะชายฝั่งแม่น้ําโขง

-๔ที่ประชุมรับทราบ ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ โดยมีรองประธาน
สภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตอบชี้แจง
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๒๔ นาฬิกา
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