(สําเนา)
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
-------------------------เริ่มประชุมเวลา ๑๑.๑๕ นาฬิกา
เนื่อ งจากนายสมศัก ดิ์ เกีย รติสุร นนท์ ประธานสภาผู้แ ทนราษฎร
ไปราชการต่า งประเทศ เมื่อ ครบองค์ป ระชุม สํา หรับ การพิจ ารณาระเบีย บวาระ
กระทู้ถ ามแล้ว นายเจริญ จรรย์โ กมล รองประธานสภาผู้แ ทนราษฎรคนที่ห นึ่ง
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ทนประธานสภาผู้แ ทนราษฎร ขึ้ น บั ล ลั ง ก์ แ ละกล่ า วเปิ ด ประชุม
จากนั้นได้ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง ความไม่พร้อมในการจัดการแข่งขันฟุตซอล
ชิงแชมป์โลก โดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา (นายชุมพล ศิลปอาชา) เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถ าม ของ นายเจือ ราชสีห์ สมาชิก สภาผู้แ ทนราษฎร
จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การครอบครองสารกัมมันตรังสีที่จังหวัดสงขลา
ถาม นายกรัฐ มนตรี ซึ่ง รัฐ มนตรีว่า การกระทรวงวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี
และรั ฐ มนตรี ช่ ว ยว่ า การกระทรวงสาธารณสุ ข ได้ รั บ มอบหมายให้ เ ป็ น ผู้ ต อบ
โดยในระหว่า งการพิจ ารณากระทู้ถ ามนี้ร องประธานสภาผู้แ ทนราษฎรคนที่ส อง
ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่
๓. กระทู้ถาม ของ นายวัชระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แบบบัญ ชีร ายชื่อ พรรคประชาธิปัต ย์ เรื่อ ง ความน่า เชื่อ ถือ ของหน่ว ยงานด้า น
ความมั่นคงของประเทศ ถาม รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง)
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เนื่อ งจากรัฐ มนตรีติด ราชการสํา คัญ จึง ได้มี
หนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์
ต่อไป ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗

-๒ต่ อ จากนั้ น ผู้ ป ฏิ บั ติหน้ าที่ ป ระธานของที่ ป ระชุ มได้ เ สนอให้ที่ป ระชุ ม
พิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป ตามลําดับ คือ
๑. กระทู้ถาม ของ นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เรื่อง การพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ถาม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๒. กระทู้ถ าม ของ นางสาวสุน ทรี ชัย วิรัต นะ สมาชิก สภาผู้แ ทน
ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย เรื่อง ปัญหาการดูแลเด็กที่กระทําความผิด
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ซึ่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
๓. กระทู้ถาม ของ นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร จังหวัดจันทบุรี พรรคประชาธิปัตย์ เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณจัดตั้ง
โครงการพัฒนาระบบการตลาดสินค้าเกษตรที่จังหวัดจันทบุรี ถาม นายกรัฐมนตรี
ซึ่ง รั ฐมนตรี ช่ วยว่ าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุ ทธพงศ์ จรัสเสถียร)
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
เมื่ อจบวาระกระทู้ ถามและครบองค์ ประชุ มปกติ แล้ ว ผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ประธานของที่ ป ระชุ ม ได้ เ สนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาระเบี ย บวาระเรื่ อ งที่ ที่ ป ระชุ ม
เห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน คือ รายงานผลการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง
การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
เมื่อประธานคณะกรรมาธิการฯ ได้เสนอรายงาน มีสมาชิกฯ อภิปราย
โดยมีร องประธานสภาผู้แ ทนราษฎรทั้ง สองได้ผ ลัด เปลี่ย นกัน ดํา เนิน การประชุม
จากนั้น รองประธานสภาผู้แ ทนราษฎรคนที่ส องได้สั่ง เลื่อ นการลงมติใ นข้อ สัง เกต
ของคณะกรรมาธิการฯ ไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป
เลิกประชุมเวลา ๑๗.๕๗ นาฬิกา
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