บันทึกการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันจันทร์ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕
ณ ตึกรัฐสภา
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๒๐ นาฬิกา
เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา
และนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ขึ้นบัลลังก์
ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดําเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม
ระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. ผลการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา แทนตําแหน่งที่ว่าง จํานวน ๒ คน ดังนี้
๑) นายไพบูลย์ นิติตะวัน
ได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
องค์กรภาคอื่น
๒) นายประสาร มฤคพิทักษ์ ได้รับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
องค์กรภาควิชาชีพ
ในการนี้ ประธานวุฒิสภาได้กล่าวนําสมาชิกวุฒิสภาทั้ง ๒ คนปฏิญาณตนต่อที่ประชุม
ก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา ๑๒๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๒. ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาได้มีมติให้มีการประชุมสัปดาห์ละสองวัน คือ วันจันทร์
และวันอังคาร โดยให้มีการปรึกษาหารือของสมาชิกก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมทั้งสองวัน นั้น
ประธานวุฒิสภาได้กําหนดให้สมาชิกที่ประสงค์จะปรึกษาหารือ สามารถยื่นความประสงค์ได้ในวันจันทร์
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ นาฬิกา และวันอังคาร ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๐.๓๐ นาฬิกา
๓. คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอเปลี่ยนผู้แทนในการเป็น
กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภาจากนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เป็นนายบุญส่ง
โควาวิสารัช
ต่อมา ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอให้เลื่อนเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆ ขึ้นมา
พิจารณาก่อน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ประธานวุฒิสภาได้ดําเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม
ระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆ คือ ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอ
กฎหมาย พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ตามรัฐธรรมนูญฯ
มาตรา ๑๔๖ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาได้ตามที่คณะกรรมาธิการฯ ร้องขอ
จากนั้น ประธานวุฒิสภาได้ดําเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ
เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
๑. คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาพื้นที่การเกษตรและชุมชนที่ประสบภัยธรรมชาติ
และผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะของกระทรวงมหาดไทยแล้ว ที่ประชุมรับทราบ
(โปรดพลิก)

-๒๒. นโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
รายงานผลการพิจารณาศึกษานโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕ –
๒๕๕๗ ของคณะกรรมาธิการการทหาร
เมื่อประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณานโยบายการบริหารฯ (พลโท พงศ์เอก
อภิ รั ก ษ์ โ ยธิ น ) เสนอรายงานแล้ ว ได้ มี ส มาชิ ก ฯ อภิ ป รายซั ก ถามและแสดงความคิ ด เห็ น และ
เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (พลตํารวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี) ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว
ที่ประชุมได้รับทราบรายงานดังกล่าว
ระหว่างการพิจารณาเรื่องดังกล่าว ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
และรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้ผลัดเปลี่ยนกันทําหน้าที่ประธานของที่ประชุม
๓. รายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
และรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการทหาร จํานวน ๖ เรื่อง ดังนี้
๑) รายงานผลการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๒
๒) รายงานผลการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
๓) รายงานผลการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ กันยายน ๒๕๕๒
๔) รายงานผลการปฏิบัติของศูนย์อํานวยการร่วมรักษาความปลอดภัยในการประชุม
สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ บางตําบลในอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
และบางตําบลในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
๕) รายงานผลการปฏิบัติการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓
๖) รายงานผลการปฏิบัติของศูนย์อํานวยการร่วมรักษาความปลอดภัยการประชุม
สุดยอดผู้นําลุ่มน้ําโขงตอนล่าง ครั้งที่ ๑ ในพื้นที่อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี และอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รวมการพิจารณารายงานทั้ง ๖ เรื่องดังกล่าว ไปในคราวเดียวกัน
เนื่องจากเป็นเรื่องของหน่วยงานเดียวกัน โดยเมื่อรองประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณารายงานฯ
(พลเอก ชูชาติ สุขสงวน) เสนอรายงานแล้ว ได้มีสมาชิกฯ อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็น
และรองผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง (กอ.รมน.) (พลตรี จงธนภัทร
แสงแจ่มจันทร์) ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมได้รับทราบรายงานทั้ง ๖ เรื่องดังกล่าว

-๓ต่อจากนั้น ประธานของที่ประชุมได้ดําเนินการให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมได้
รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาครั้งดังกล่าว
หลังจากนั้น ประธานของที่ประชุมได้ดําเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตาม
ระเบียบวาระเรื่องที่เสนอใหม่ ดังนี้
๑. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินของสํานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๐ สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๑ และสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓
และ ๒๕๕๒ ตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการกิจการ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ หลังจากสมาชิกฯ อภิปรายซักถามและ
แสดงความคิดเห็น และรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายชูศักดิ์ ปริปุญโญ) ตอบชี้แจงต่อ
ที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมได้รับทราบรายงานดังกล่าว
๒. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามมาตรา ๒๕๐ (๖) ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และรายงานการพิจารณาศึกษารายงานผลการตรวจสอบ
และผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ของคณะกรรมาธิการ
กิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ หลังจากสมาชิกฯ อภิปราย
ซักถามและแสดงความคิดเห็น และรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. (นายชูศักดิ์ ปริปุญโญ)
ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมได้รับทราบรายงานดังกล่าว
ต่อมา ประธานของที่ประชุมได้สั่งให้เลื่อนเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่เสนอใหม่
เรื่องที่ ๖.๓ ไปพิจารณาต่อในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญทั่วไป) วันอังคารที่ ๒๕
กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา
เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๕ นาฬิกา
(นางนรรัตน์ พิมเสน)
เลขาธิการวุฒิสภา
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๗
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