
บันทึกการประชุมวุฒิสภา 
ครั้งที่  ๑๓  (สมัยสามัญทั่วไป) 

วันอังคารที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๕๕ 
ณ  ตึกรัฐสภา 

 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๑๐ นาฬิกา 

เมื่อสมาชิกฯ มาครบองค์ประชุมแล้ว นายนิคม  ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา   
ขึ้นบัลลังก์ 

ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดําเนินการให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องแจ้ง 
ที่ไม่ปรากฏในระเบียบวาระ ตามลําดับ ดังนี้ 

๑. รับทราบ เรื่อง รายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กรณีร้อยตํารวจเอก เฉลิม  อยู่บํารุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ
คณะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวม ๑๖๐ คน ยื่นคําร้องขอต่อประธานวุฒิสภาขอให้วุฒิสภามีมติ
ถอดถอนนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี  
นายชวรัตน์  ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายโสภณ  ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ออกจากตําแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง 
แล้วมีมติว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูลจึงมีผลให้ข้อกล่าวหาตกไป 
 ๒. รับทราบ เรื่อง ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ 
(สมัยสามัญทั่วไป) วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานประจาํปี 
๒๕๕๓ ของสภาพัฒนาการเมือง แล้ว  

 ต่อมา  ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา เรื่อง ตั้งกรรมาธิการ
ในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตําแหน่งที่ว่าง ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมีมติให้ตั้งนางสุอําภา  
คชไกร เป็นกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตําแหน่งที่ว่าง  

จากน้ัน  ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอให้เลื่อนระเบียบวาระเรื่องที่ค้างพิจารณา 
ลําดับที่ ๕.๒ ขั้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ประธานวุฒิสภาจึงได้ดําเนินการให้ที่ประชุม
พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ค้างพิจารณาลําดับที่ ๕.๒ คือ รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และรายงานการพิจารณาศึกษา
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ หลังจาก
สมาชิกฯ อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็น และรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน รักษาราชการแทน 
ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (นายพิศิษฐ์  ลีลาวชิโรภาส) และคณะ ได้ตอบชี้แจงแล้ว ที่ประชุมได้ 
รับทราบรายงานดังกล่าว  

(โปรดพลิก) 
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ต่อจากนั้น  ประธานวุฒิสภาได้ดําเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบ
วาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้  
  ๑. รับทราบรายงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ และรายงานการพิจารณาศึกษา 
และตรวจสอบรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงของประเทศไทย ตามมาตรา ๑๗       
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจําปี ๒๕๕๓ 
ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาส หลังจากประธานคณะกรรมาธิการฯ (นายอโณทัย  ฤทธิปัญญาวงศ์) ได้เสนอรายงาน
การพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมได้รับทราบรายงานดังกล่าว 
  ๒. รับทราบงบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒ ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และรายงานการพิจารณาศึกษารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๒ ของคณะกรรมาธิการ 
การสาธารณสุข หลังจากประธานคณะกรรมาธิการฯ (นายอนันต์  อริยะชัยพาณิชย์) ได้เสนอรายงาน
การพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมได้รับทราบรายงานดังกล่าว 
  ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ลําดับที่ ๒ 
ประธานวุฒิสภา และรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ได้ผลัดเปลี่ยนกันทําหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

  หลังจากนั้น  ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากรัฐมนตรี  
ผู้ได้รับมอบหมายให้ตอบชี้แจงกระทู้ถามที่บรรจุในระเบียบวาระกระทู้ถามมีภารกิจสําคัญ จึงขอเลื่อน
การตอบกระทู้ถามทั้งห้ากระทู้ดังกล่าวออกไปก่อน 

  ต่อมา  ได้มีสมาชิกฯ เสนอญัตติขอให้เลื่อนระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ และระเบียบวาระ
เรื่องที่เสนอใหม่ ขึ้นมาพิจารณาก่อน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ประธานของที่ประชุมจึงได้ดําเนินการ
ให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องอื่นๆ ตามลําดับ ดังนี้ 
  ๑. ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและ
โทรคมนาคม แทนตําแหน่งที่ว่าง โดยที่ประธานคณะกรรมาธิการฯ (นางนิลวรรณ  เพชระบูรณิน) 
ได้มีหนังสือขอถอนเรื่องดังกล่าวออกจากระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ที่ประชุมพิจารณาและ   
มีมติเห็นชอบให้ถอนเรื่องออกจากระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาได้ 
  ๒. ญัตติ เรื่อง ขอตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต
และเสริมสร้างธรรมาภิบาลเพิ่มเติม จํานวน ๒ คน ซึ่งประธานคณะกรรมาธิการฯ (นางสาวสุมล     
สุตะวิริยะวัฒน์) เป็นผู้เสนอ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ตั้งนายประสาร  มฤคพิทักษ์ และนายไพบูลย์  
นิติตะวัน เป็นกรรมาธิการเพิ่มเติม ในคณะกรรมาธิการดังกล่าว 
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  จากนั้น  รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ได้ผลัดเปลี่ยน
กันทําหน้าที่ประธานของที่ประชุม โดยประธานของที่ประชุมได้ดําเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา 
เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่เสนอใหม่ ตามลําดับ ดังนี้  
  ๑. รายงานประจําปี ๒๕๕๒ รายงานประจําปี ๒๕๕๓ และรายงานประจําปี ๒๕๕๔ 
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ และรายงานการพิจารณาศึกษารายงานประจําปี ๒๕๕๒ และประจําปี 
๒๕๕๓ กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข หลังจาก
ประธานคณะกรรมาธิการฯ (นายอนันต์  อริยะชัยพาณิชย์) เสนอรายแล้ว ได้มีสมาชิกฯ อภิปราย
ซักถามและแสดงความคิดเห็น และผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
(ทันตแพทย์ กฤษดา  เรืองอารีย์รัชต์) ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมได้รับทราบรายงาน
ดังกล่าว 
  ๒. รายงานประจําปี ๒๕๕๒ ของศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๒ และรายงานการพิจารณาศึกษารายงานประจําปี ๒๕๕๒ 
ศาลรัฐธรรมนูญ ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ 
หลังจากสมาชิกฯ อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็น และเลขาธิการสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
(นายเชาวนะ  ไตรมาศ) และคณะ ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมได้รับทราบรายงาน
ดังกล่าว 
  ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามมาตรา ๑๐ (๑๖) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๕๐ และรายงานการพิจารณาศึกษา
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตาม
การบริหารงบประมาณ หลังจากสมาชิกฯ อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็น และเลขาธิการ
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (นายภุชงค์  นุตราวงศ์) และคณะ ได้ตอบชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว ที่ประชุม
ได้รับทราบรายงานดังกล่าว 
  ๔. รายงานประจําปี ๒๕๕๒ ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ      
ตามมาตรา ๒๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ และรายงานการพิจารณาศึกษารายงานประจําปี ๒๕๕๒ 
ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
และติดตามการบริหารงบประมาณ หลังจากสมาชิกฯ อภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็น   
และรองเลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รักษาราชการแทน เลขาธิการ      
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นางพรทิพย์  โรจน์ธํารงค์) และคณะ ได้ตอบชี้แจงต่อ        
ที่ประชุมแล้ว ที่ประชุมได้รับทราบรายงานดังกล่าว 

(โปรดพลิก) 
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  ต่อจากนั้น  ประธานของที่ประชุมได้สั่งให้เลื่อนเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่
คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว ลําดับที่ ๔.๑ และลําดับที่ ๔.๒ และเรื่องตามระเบียบวาระเรื่อง
ที่ค้างพิจารณา ลําดับที่ ๕.๑ ไปพิจารณาต่อในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญทั่วไป)   
วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา 

 
 
      เลิกประชุมเวลา  ๑๘.๐๐  นาฬิกา 

 
           

           (นางนรรัตน์  พิมเสน) 
                     เลขาธิการวุฒิสภา 
 

 
 
 
 
 
สํานักรายงานการประชุมและชวเลข 
โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๗ 
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๑๒๔  
http://intranet.senate.go.th 
http://www.senate.go.th

http://intranet.senate.go.th/
http://www.senate.go.th/

