
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๔  ปีที่  ๑ 
ครั้งที่  ๑๖  (สมัยสามัญทั่วไป) 

วันพฤหัสบดีที่  ๖  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๔ 
ณ  ตึกรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๑๒  นาฬิกา 

 เมื่อครบองค์ประชุมสําหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว  
นายสมศักด์ิ  เกียรติสุรนนท์  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม   
ก่อนให้มีการซักถามกระทู้ถามสด  ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ขอความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมเพื่อบรรจุวาระกระทู้ถามสดมากกว่า  ๓  กระทู้  เนื่องจากมีกระทู้ถามสด 
ค้างตอบมาจากการประชุมครั้งก่อน  ๑  กระทู้  ซึ่งที ่ประชุมเห็นชอบ  จากนั้นได้
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด  ตามลําดับ  คือ 

๑. กระทู้ถาม  ของ  นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   
จังหวัดพัทลุง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การบริหารราชการแผ่นดิน  โดยขาดจริยธรรม
และมีลักษณะเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รองนายกรัฐมนตรี  
(ร้อยตํารวจเอก เฉลิม  อยู่บํารุง)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่าง 
การพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติ
หน้าท่ี 

๒. กระทู้ถาม  ของ  นายวรงค์  เดชกิจวิกรม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพิษณุโลก  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ปัญหาการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัย  
ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายฐานิสร์  เทียนทอง)  
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ  โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรคนที่สองได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าท่ี 

(สําเนา) 
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๓. กระทู้ถาม  ของ  นายชูวิทย์  กมลวิศิษฎ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรครักประเทศไทย  เรื่อง  การลักลอบนําเข้าสินค้าในเขตพื้นที่
ชายแดน  ถาม  นายกรัฐมนตรี  ซึ่ง  รองนายกรัฐมนตรี  (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม  อยู่บํารุง)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  
(นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

๔. กระทู้ถาม  ของ  นายอํานวย  คลังผา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดลพบุรี  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  การแก้ปัญหาวิกฤติน้ําท่วม  ถาม  นายกรัฐมนตรี  
ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายฐานิสร์  เทียนทอง)  และรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

 ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป  ตามลําดับ  คือ 
 ๑. กระทู้ถาม  ของ  นายนริศ  ขํานุรักษ์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดพัทลุง  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาการบุกรุกป่า  ซึ่งเลื่อนมา
จากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดท่ี  ๒๔  ปีท่ี  ๑  ครั้งที่  ๑๔  (สมัยสามัญทั่วไป)  
วันพฤหัสบดีท่ี  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๔   
 ๒. กระทู้ถาม  ของ  นายสามารถ  มะลูลีม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ผู้เลี้ยงนกกรงหัวจุก   
 กระทู้ถามในลําดับท่ี  ๑  และ  ๒  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นผู้ตอบ 

 ๓. กระทู้ถาม  ของ  นายนิพนธ์  บุญญามณี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคประชาธิปัตย์  เรื่อง  การพัฒนาด่านชายแดน  ๕  จังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากผู้ต้ังกระทู้ถามไม่อยู่ในที่ประชุม  
ดังนั้นกระทู้ถามดังกล่าวจึงตกไป  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๑๕๑  (๑) 
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 ๔. กระทู้ถาม  ของ  นางมนพร  เจริญศรี  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดนครพนม  พรรคเพื่อไทย  เรื่อง  ปัญหาการดําเนินการติดต้ังกระแสไฟฟ้าและ
การจ่ายเงินสมทบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขอขยายเขตไฟฟ้า  ถาม   
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ซึ่ง  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย   
(นายชูชาติ  หาญสวัสด์ิ)  ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 

 เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ี
ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาญัตติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาและ
มาตรการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย  โดยเป็น
การพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดท่ี  ๒๔  ปีท่ี  ๑  ครั้งที่  ๑๕   
(สมัยสามัญทั่วไป)  วันพุธท่ี  ๕  ตุลาคม  ๒๕๕๔  คือ 

๑. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 
จากอุทกภัย  ซึ่ง  นายสุชาย  ศรีสุรพล  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดขอนแก่น  
พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่  ๔) 

๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบฝั่งหนองหาน  และการบริหารการจัดการ
ทรัพยากรทางน้ําอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพ  ซึ่ง  นางอนุรักษ์  บุญศล  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  และนายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎร  จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๖.๑) 

๓. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาน้ํา 
กัดเซาะริมตลิ่งแม่น้ํายมและการก่อสร้างเขื่อนเรียงหินริมตลิ่งแม่น้ํายมเพื่อแก้ไขปัญหา
คันดินแม่น้ํายมพังทลายก่อให้เกิดน้ําท่วมไร่นา  ซึ่ง  นายสัมพันธ์  ตั้งเบญจผล  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดสุโขทัย  พรรคประชาธิปัตย์  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบ
วาระที่  ๖.๑๐) 
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๔. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยน้ําท่วมและมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  
ซึ่ง  นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดหนองบัวลําภู  
พรรคเพื่อไทย  กับคณะ  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๕. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาปัญหาวิกฤต 
ภัยพิบัติน้ําท่วมดินถล่มครั้งใหญ่ในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างรุนแรง 
เพื่อหาแนวทางมาตรการป้องกันแก้ไขและให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน  ซึ่ง  นายสาทิตย์  
วงศ์หนองเตย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดตรัง  พรรคประชาธิปัตย์  กับคณะ  
เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๖. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหา
น้ําท่วม  และการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในบริเวณพื้นที่จังหวัด
ลพบุรีและหลายจังหวัดในบริเวณภาคกลาง  ซึ่ง  นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดลพบุรี  พรรคภูมิใจไทย  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้
บรรจุระเบียบวาระ) 

๗. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาการแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติท่ีเกิดจากน้ําท่วมฉับพลันและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในจังหวัด
ลพบุรี  ขอนแก่น  นครพนม  สกลนคร  สิงห์บุรี  ชัยนาท  อ่างทอง  อยุธยา  นครสวรรค์  
และทุก ๆ  จังหวัดที่น้ําท่วม  ซึ่ง  นายนิยม  วรปัญญา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
แบบบัญชีรายชื่อ  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 

๘. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมริมฝั่งทะเลสาบหนองหาร  และบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
เป็นระบบอย่างบูรณาการ  ซึ่ง  นายอภิชาติ  ตีรสวัสดิชัย  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  และนายนิยม  เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  (ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
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๙. ญัตติด่วน  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาสนับสนุนการพัฒนา
ฟื้นฟูหนองหาร  จังหวัดสกลนคร  และเส้นทางการท่องเที่ยวรอบหนองหาร  ซึ่ง  นายนิยม  
เวชกามา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  จังหวัดสกลนคร  พรรคเพื่อไทย  เป็นผู้เสนอ  
(ซึ่งยังมิได้บรรจุระเบียบวาระ) 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาญัตติดังกล่าว  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนที่หนึ่งได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  ภายหลังสมาชิกฯ  อภิปราย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของที่ประชุม
ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาญัตติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๔๔  นาฬิกา 
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