
บันทึกการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ 

วันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ณ ตึกรัฐสภา 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๒.๐๕ นาฬิกา 

เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายนิคม  ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา   
ขึ้นบัลลังก์ 

ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุม และได้ดําเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา     
เรื่องตามระเบียบวาระที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ตามลําดับ ดังนี้ 

๑ .  การประชุมวุฒิสภาเพื่อพิจารณาญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา         
เพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน 
โดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๑       
ในครั้งนี้ เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ             
วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ประธานวุฒิสภาได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุม
วุฒิสภาทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ กรมประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติม 
นอกเหนือจากการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ของรัฐสภา สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 
ความถี่ ๘๑๙ กิโลเฮิร์ต ในระบบ A.M. และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ความถี่ ๘๗.๕ เมกกะเฮิร์ต  
ในระบบ F.M. โดยเริ่มการถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา จนกว่าการพิจารณาญัตติดังกล่าว  
เสร็จสิ้น และทางสถานีจะตัดสัญญาณเพื่อเสนอข่าวในพระราชสํานัก เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๐.๓๐ นาฬิกา 

ที่ประชุมรับทราบ 

๒. ตามที่นางผุสดี  ตามไท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ และคณะ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๑๕๕ คน ซึ่งเป็นจํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของจํานวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าที่ มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรได้ยื่นคําร้องขอต่อประธานวุฒิสภา เมื่อวันที่ ๑๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อให้ขอวุฒิสภามีมติถอดถอนพลอากาศเอก สุกําพล  สุวรรณทัต 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ออกจากตําแหน่ง เนื่องจากมีพฤติการณ์ส่อว่ากระทําความผิด  
ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ กระทําการโดยทุจริต ใช้อํานาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย     
กรณีถอดยศนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ ซึ่งประธานวุฒิสภาได้ดําเนินการตรวจสอบคําร้องขอดังกล่าว 
และได้ส่งคําร้องขอไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เม่ือวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เพื่อดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป 

ที่ประชุมรับทราบ  

 

(โปรดพลิก) 
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๓. ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๓๒ (สมัยสามัญทั่วไป) 
วันพุธที่ ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  ที่ประชุมได้ลงมติ เห็นชอบด้วยกับการแก้ ไขเพิ่มเติม               
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์  
แผนไทย พ.ศ. .... ซึ่งวุฒิสภาได้ลงมติแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น จึงถือว่าร่างพระพระราชบัญญัติ           
ทั้ง ๒ ฉบับดังกล่าวได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว  

ที่ประชุมรับทราบ 

๔. ด้วยนายสุนัย  จุลพงศธร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย และคณะ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๒๐๑ คน ได้ยื่นคําร้องต่อประธานวุฒิสภาขอให้วุฒิสภามีมติ       
ถอดถอน นายนคร  มาฉิม นายแพทย์วรงค์  เดชกิจวิกรม นายสาธิต  ปิตุเตชะ นางสาวรัชดา  ธนาดิเรก 
นายวิลาศ  จันทร์พิทักษ์ และนายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ออกจากตําแหน่ง 
ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๗๔ ซึ่งสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะดําเนินการขอให้สํานักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรดําเนินการตรวจสอบสมาชิกภาพและลายมือชื่อของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร          
ที่เข้าชื่อร้องขอ และแจ้งคําร้องขอดังกล่าวไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ภายใน ๑๕ วัน 

ที่ประชุมรับทราบ 

๕. สรุปข้อมูลเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการสามัญ         
ปี ๒๕๕๕ มีรายละเอียด ดังนี้ 

๕.๑ คณะกรรมาธิการการกีฬา จํานวน ๒ เรื่อง 
๕.๒ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ จํานวน ๒ เรื่อง 
๕.๓ คณะกรรมาธิการการคมนาคม จํานวน ๓ เรื่อง 
๕.๔ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร 

และสถาบันการเงิน จํานวน ๑ เรื่อง 
๕.๕ คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ จํานวน ๑๑ เรื่อง 
๕.๖ คณะกรรมาธิการการทหาร จํานวน ๑๑ เรื่อง 
๕.๗ คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว จํานวน ๔ เรื่อง 
๕.๘ คณะกรรมาธิการการปกครอง จํานวน ๒ เรื่อง 
๕.๙ คณะกรรมาธิการการพลังงาน จํานวน ๘ เรื่อง 

๕.๑๐ คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน จํานวน ๓ เรื่อง 

๕.๑๑ คณะกรรมาธกิารการพัฒนาสังคม 
และกิจการเดก็ เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุฯ   

จํานวน ๖ เรื่อง 

๕.๑๒ คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตํารวจ จํานวน ๑๒ เรื่อง 
๕.๑๓ คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม จํานวน ๖ เรื่อง 
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๕.๑๔  คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การสื่อสารและโทรคมนาคม จํานวน ๕ เรื่อง 

๕.๑๕ คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม 
ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน ๖ เรื่อง 

๕.๑๖ คณะกรรมาธิการการศึกษา จํานวน ๓ เรื่อง 
๕.๑๗ คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข จํานวน ๕ เรื่อง 
๕.๑๘ คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

และติดตามการบริหารงบประมาณ จํานวน ๑ เรื่อง 
๕.๑๙ คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จํานวน ๑ เรื่อง 
๕.๒๐ คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต 

และเสริมสร้างธรรมาภิบาล จํานวน ๔ เรื่อง 
๕.๒๑ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ 

และอุตสาหกรรม จํานวน ๔ เรื่อง 
๕.๒๒ คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ 

และการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน ๒ เรื่อง 
ที่ประชุมรับทราบ 

ต่อมา  ประธานวุฒิสภาได้ดําเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน คือ ญัตติ        
ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสําคัญ
เกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๑ โดยมีญัตติที่สมาชิกฯ เสนอตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ 
ดังกล่าว จํานวน ๒ ฉบับ ได้แก่  

  (๑) ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติเพื่อเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาให้คณะรัฐมนตรี
แถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงปัญหาสําคัญเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่มีการลงมติ     
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๑ กรณีการรับจํานําข้าวทุกเมล็ด 
งบประมาณ ๔.๐๕ แสนล้านบาท ซึ่งนายไพบูลย์ นิติตะวัน กับคณะ เป็นผู้เสนอ  

  (๒) ญัตติ เรื่อง ขอเปิดอภิปรายอภิปรายทั่วไปเพื่อให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงปัญหา  
การบริหารราชการแผ่นดินที่ส่อว่าจะเกิดความเสียหายแก่บ้านเมือง ตามมาตรา ๑๖๑ ของรัฐธรรมนูญ    
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งนายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ กับคณะ เป็นผู้เสนอ 

 การอภิปรายญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป ในการประชุมวุฒิสภาครั้งนี้เป็นการพิจารณา
ต่อจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญทั่วไป) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
ประธานวุฒิสภาได้ดําเนินการให้สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นตามลําดับที่ได้แสดงความจํานงไว้  
คนละ ๑๐ นาที โดยมีคณะรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังและตอบชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมสลับ               
กับการอภิปรายของสมาชิกฯ ดังนี้ 

 (โปรดพลิก) 
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    ๑. นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร   นายกรัฐมนตรี  
    ๒. นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง  รองนายกรัฐมนตรี  

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 
    ๓. นายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ 
       กระทรวงการต่างประเทศ 
    ๔. นายปลอดประสพ  สุรัสวดี  รองนายกรัฐมนตรี 
    ๕. นายพงศ์เทพ  เทพกาญจนา  รองนายกรัฐมนตรี  

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
    ๖. นายวราเทพ  รัตนากร  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
    ๗. นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
    ๘. พลอากาศเอก สุกําพล  สุวรรณทัต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
    ๙. นายทนุศักดิ์  เล็กอุทัย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
  ๑๐. นายยุคล  ลิ้มแหลมทอง  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร 
       และสหกรณ์ 
  ๑๑. นายยุทธพงศ์  จรัสเสถียร  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร 
       และสหกรณ์ 
  ๑๒. นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร 
       และสหกรณ์ 
  ๑๓. นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
  ๑๔. พลเอก พฤณท์  สุวรรณทัต  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
  ๑๕. นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
           ๑๖. นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สุข  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ 
       และสิ่งแวดล้อม 
  ๑๗. นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                                                           และการสื่อสาร 
  ๑๘. นายสันติ  พร้อมพัฒน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
       และความมั่นคงของมนุษย์ 
  ๑๙. นายพงษ์ศักดิ์  รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
  ๒๐. นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
  ๒๑. นายณัฐวุฒิ  ใสยเกื้อ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
  ๒๒. นายจารุพงศ์  เรืองสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  ๒๓. พลตํารวจโท ชัชจ์  กุลดิลก  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
  ๒๔. พลตํารวจเอก ประชา  พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
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๒๕. นายสนธยา  คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 
  ๒๖. นายเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๒๗. นายประดิษฐ  สินธวณรงค์  รัฐมนตรีว่ากระทรวงสาธารณสุข 
  ๒๘. นายชลน่าน  ศรีแก้ว  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
  ๒๙. นายประเสริฐ  บุญชัยสุข  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

โดยเมื่อการอภิปรายได้ยุติลงและผู้ร่วมเสนอญัตติทั้ง ๒ ฉบับได้อภิปรายสรุป         
เสร็จสิ้นแล้ว เป็นอันสิ้นสุดการอภิปรายในญัตติทั้ง ๒ ฉบับ 

  ในระหว่างการพิจารณาญัตติดังกล่าว ประธานวุฒิสภา รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 
และรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้ผลัดเปลี่ยนกันทําหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

  จากนั้น  ประธานของที่ประชุมได้ดําเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลําดับ 
ดังนี้  
  ๑. ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๓๒ (สมัยสามัญทั่วไป) วันพุธที่ ๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม      
ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ของวุฒิสภา และได้กําหนด      
จํานวนบุคคลที่ประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
จํานวนสภาละ ๑๑ คน และได้ลงมติตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร จํานวน ๑๑ คนแล้ว     
ในการนี้ วุฒิสภาจึงดําเนินการตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา จํานวน ๑๑ คน ประกอบด้วย   

๑. นายโกมล  จิรชัยสุทธิกุล ๒. นายธานี  อ่อนละเอียด 
๓. นางนิลวรรณ  เพชระบูรณิน ๔. นายบรรชา  พงศ์อายุกูล 
๕. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ชิตพงศ ์ ๖. พลตํารวจโท พิชัย  สุนทรสัจบูลย์ 
๗. นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์   ๘. นายวิเชียร  คันฉ่อง 
๙. นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข ๑๐. พลเอก สมเจตน์  บุญถนอม 

๑๑. นายสมพล  พันธุ์มณี   

  ๒. หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ  เทวกุล ประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่
ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารง
ตําแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ขอขยายเวลาการพิจารณาของ
คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๕  
  ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 
 
 

(โปรดพลิก) 
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๓. นายมณเฑียร  บุญตัน ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง      
ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สํานักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ)            
ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๔๖  

ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 

๔. นายอนันต์  อริยะชัยพาณิชย์  ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา                    
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ   
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน นับแต่วันที่ ๓ มกราคม 
๒๕๕๖ ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๑๔๖  

ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาได้ตามที่ร้องขอ 

ต่อจากนั้น  ประธานของที่ประชุมได้กล่าวสรุปผลการดําเนินงานด้านการประชุม         
ของวุฒิสภา สมัยสามัญทั่วไป นับแต่วันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ถึงวันพุธที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕           
โดยมีการประชุมวุฒิสภาทั้งสิ้น ๒๗ ครั้ง ใช้เวลาในการประชุม ทั้งสิ้น ๒๑๕ ชั่วโมง ๑๕ นาที ใช้เวลา    
ในการปรึกษาหารือ ทั้งสิ้น ๘ ชั่วโมง ๕ นาที และมีผลการดําเนินการในด้านต่างๆ ดังนี้  

  ผลการดําเนินงานด้านกฎหมาย 
  ๑. ร่างพระราชบัญญัติได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา  จํานวน ๑๑ ฉบับ  

     โดยในจํานวนนี้ ประกอบด้วย  
      ๑.๑ วุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร    จํานวน ๖ ฉบับ 
      ๑.๒ วุฒิสภาให้แก้ไขเพิ่มเติม และสภาผู้แทนราษฎร 

           เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม    จํานวน ๓ ฉบับ 
      ๑.๓ วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม มีการตั้งกรรมาธิการร่วมกัน  

           สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาลงมติเห็นชอบแล้ว  จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๒. คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว  

    รอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ   จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๓. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการร่วมกัน    จํานวน ๒ ฉบับ 
  ๔. วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม รอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา    จํานวน ๕ ฉบับ 
  ๕. อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ    จํานวน ๗ ฉบับ 

  ผลการดําเนินงานด้านกระทู้ถาม
  กระทู้ถามรับมาดําเนินการ            จํานวน ๑๐๒ กระทู้  

โดยจํานวนนี้ประกอบด้วย  
  ๑. กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในที่ประชุม          จํานวน  ๘๘ กระทู้ 
      ๑.๑ ตอบแล้ว            จํานวน  ๑๖ กระทู้ 
      ๑.๒ ค้างตอบ            จํานวน  ๗๑ กระทู้ 
      ๑.๓ ตกไป             จํานวน    ๑ กระทู้ 
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  ๒. กระทู้ถามที่ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา         จํานวน  ๑๔ กระทู้ 
      ๒.๑ ตอบแล้ว            จํานวน    ๓ กระทู้ 
      ๒.๒ ค้างตอบ            จํานวน  ๑๑ กระทู้ 

  ผลการดําเนินงานด้านอื่นๆ 
  ๑. พิจารณาเลือกหรือให้ความเห็นชอบบุคคลให้ดํารงตําแหน่งใดๆ  

    ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฯ หรือกฎหมายอื่น  จํานวน   ๕ ครั้ง 
  ๒. ดําเนินกระบวนการถอดถอนบุคคลออกจากตําแหน่ง  

    ตามมาตรา ๒๗๓ ของรัฐธรรมนูญฯ  
    (นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ)     จํานวน   ๑ ครั้ง 
๓. พิจารณารายงานที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว   จํานวน ๒๙ ฉบับ      
     แบ่งเป็น 

      ๓.๑ รายงานของคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา  จํานวน ๑๙ ฉบับ  
             ประกอบด้วย 

            ๓.๑.๑ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์    จํานวน  ๒ ฉบับ 

            ๓.๑.๒ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร 
         และสถาบันการเงิน      จํานวน  ๒ ฉบับ 

            ๓.๑.๓ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์ 
         และอุตสาหกรรม       จํานวน  ๖ ฉบับ 

            ๓.๑.๔ คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  
         การสื่อสารและโทรคมนาคม    จํานวน  ๕ ฉบับ 

            ๓.๑.๕ คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
         และติดตามการบริหารงบประมาณ   จํานวน  ๑ ฉบับ 

            ๓.๑.๖ คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต 
         และเสริมสร้างธรรมาภิบาล   จํานวน  ๑ ฉบับ 

            ๓.๑.๗ คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม  
         ศิลปะและวัฒนธรรม       จํานวน  ๑ ฉบับ 

            ๓.๑.๘ คณะกรรมาธิการการยุติธรรมและการตํารวจ     จํานวน  ๑ ฉบับ 
      ๓.๒ รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ      จํานวน ๑๘ ฉบับ 
  ๔. พิจารณาญัตติ       จํานวน    ๘ เรื่อง  

    ในจํานวนนี้ ประกอบด้วย 
      ๔.๑ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภา  

          ตามมาตรา ๑๖๑ ของรัฐธรรมนูญฯ      จํานวน  ๒ เรื่อง 
      ๔.๒ ญัตติขอให้วุฒิสภาต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ     จํานวน  ๒ เรื่อง 
 

(โปรดพลิก) 
 



 




