(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๓
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๓๖ นาฬิกา
เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบี ยบวาระกระทู้ถามแล้ ว
นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้ดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายวิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เรื่อง การแก้ปัญหาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืน ถาม รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ซึ่ง
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายวราเทพ รัตนากร) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พลเอก พฤณท์
สุวรรณทัต) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถาม ของ นายศุภ ชัย ศรีหล้า สมาชิก สภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดอุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง สถานการณ์พื้นที่ประสบอุทกภัย ถาม
นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายประชา ประสพดี)
และรัฐ มนตรีป ระจําสํานัก นายกรัฐ มนตรีแ ละรัฐ มนตรีช่ว ยว่า การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (นายวราเทพ รัตนากร) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่าง
การพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

-๒๓. กระทู้ถาม ของ นางเพชรินทร์ เสียงเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดปราจีนบุรี พรรคภูมิใจไทย เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในจังหวัดปราจีนบุรี
ถาม นายกรัฐ มนตรี ซึ่ง รัฐ มนตรีช่ว ยว่า การกระทรวงมหาดไทย (นายประชา
ประสพดี) รัฐ มนตรีช่ว ยว่า การกระทรวงคมนาคม (พลเอก พฤณท์ สุว รรณทัต )
และรัฐ มนตรีป ระจําสํานัก นายกรัฐ มนตรีแ ละรัฐ มนตรีช่ว ยว่า การกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (นายวราเทพ รัตนากร) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ โดยในระหว่าง
การพิจ ารณากระทู้ถ ามนี้ร องประธานสภาผู้แ ทนราษฎรคนที่ส องได้ผ ลัด เปลี่ย น
ปฏิบัติหน้าที่
ต่อจากนั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เรื่อง ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์วิจัยนิวเคลียร์
องครักษ์ ณ ตําบลทรายมูล อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งเลื่อนมาจาก
การประชุม สภาผู้แ ทนราษฎร ชุด ที่ ๒๔ ปีที่ ๓ ครั้ง ที่ ๘ (สมัย สามัญ ทั่ว ไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสําคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบ
กระทู้ถามนี้ไปตอบในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๒. กระทู้ถาม ของ นางสาวสุพัชรี ธรรมเพชร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง ขอให้ทบทวนและแก้ไขปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย
เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ใช้ในปัจจุบัน ถาม นายกรัฐมนตรี เนื่องจากรัฐมนตรี
ที่ได้รับมอบหมายติดราชการสําคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบ
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗
๓. กระทู้ถาม ของ นายพหล วรปัญญา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดลพบุรี พรรคเพื่อไทย เรื่อง ราคาน้ํานมดิบตกต่ํา โดย รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) เป็นผู้ตอบ
โดยในระหว่า งการพิจ ารณากระทู้ถ ามนี้ร องประธานสภาผู้แ ทนราษฎรคนที่ห นึ่ง
ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

-๓๔. กระทู้ถาม ของ นางดวงแข อรรณนพพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดขอนแก่น พรรคเพื่อไทย เรื่อง การก่อสร้างระบบส่งน้ําสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า
หนองผือและการขุดลอกบึงละหานนา โดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) เป็นผู้ตอบ
เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน
ของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
๑. การพิจารณารายงานของวุฒิสภา จํานวน ๔ ครั้ง
(๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ
วัน ศุก ร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณารับ ทราบสรุป การดํา เนิน การในพื้น ที่
ปรากฏเหตุก ารณ์อัน กระทบต่อ ความมั่น คงภายในราชอาณาจัก รในเขตพระนคร
ป้อมปราบศัตรูพ่ายและดุสิต กรุงเทพมหานคร ในห้วงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน - ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๕
(๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๕
สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณารับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓
(๓) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๙
สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้พิจารณารับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจ่าย ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๙ วรรคสาม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕)
(๔) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญทั่วไป) วันจันทร์ที่ ๑๖
กันยายน ๒๕๕๖ ได้พิจารณารับทราบรายงานประจําปี ๒๕๕๕ ของธนาคารเพื่อ
การส่ง ออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย และรายงานประจําปี ๒๕๕๕ ของบรรษัท
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ที่ประชุมรับทราบ

-๔๒. รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒ โดยผู้ปฏิบัติ
หน้า ที่ป ระธานของที่ป ระชุม ได้ป รึก ษาที่ป ระชุม เพื่อ ขอนํา รายงานของผู้ส อบบัญ ชี
และงบการเงิน กองทุน เพื่อ ส่ง เสริม การอนุรัก ษ์พ ลัง งานสํา หรับ ปีสิ้น สุด วัน ที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๓ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ
ก่อนที่สมาชิกฯ จะอภิปราย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาต
ให้นายนที ทับมณี รองผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เข้าร่วมชี้แจง
ต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๖๘ ตามที่รัฐมนตรีร้องขอ
ที่ประชุมรับทราบรายงานทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าว ภายหลังการอภิปราย
ของสมาชิกฯ โดยมีรองผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นผู้ตอบ
ชี้แจง จากนั้นรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้สั่งปิดการประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๔.๒๖ นาฬิกา
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