


 
 
 
 
 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา 
 
 

สมัยวิสามัญ  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



คํานํา 
 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวุฒิสภาฉบับนี้ เป็นการแสดงผลงาน 
ด้านการประชุมของสมาชิกวุฒิสภาในที่ประชุมวุฒิสภาในระหว่างสมัยประชุมรัฐสภา  
สมัยวิสามัญ.พ.ศ.. ๒๕๕๖ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จนถึงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
โดยมีการประชุมวุฒิสภา จํานวน ๑ ครั้ง  
  คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสรุปผลงานของวุฒิสภาฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ 
แก่ผู้ที่สนใจในกิจกรรมของวุฒิสภาตามสมควร 

 
 
 
 

สํานักการประชุม   
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

                      มิถุนายน  ๒๕๕๖ 
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สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยวิสามญั) 
(๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖) 

๑

(สําเนา) 
พระราชกฤษฎีกา 

เรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

_________________ 
 

(พระปรมาภิไธย)  ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
เป็นปีที่  ๖๘  ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 

โปรดเกล้า ฯ  ให้ประกาศว่า 
โดยที่ทรงพระราชดําริว่า มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ สมควร 

ที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่ งราชอาณาจั กรไทย จึ งทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ า ฯ  ให้ ตราพระราชกฤษฎี กา 
เรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 
 

 
 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยวิสามญั) 
(๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖) 

๒

สรุปเวลาการประชุมวุฒิสภา 
(สมัยวิสามัญ) 

(วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖) 
 
 

 
มีการประชุม 

 

 
๑   ครั้ง 

 
งดการประชุม 

 

 
-   ครั้ง 

 
รวมเวลาที่ใช้ในการประชุม 

 

 
๕  ช่ัวโมง  ๒๕  นาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยวิสามญั) 
(๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖) 

๓

สรุปผลงานด้านการประชุมวุฒิสภา 
(สมัยวิสามัญ) 

(วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖) 
******************** 

เรื่องที่ดําเนินการในที่ประชุมวุฒิสภา 
ร่างพระราชบัญญัติ 
๑.  ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ   (๑  ฉบับ) 
๒.  ค้างการพิจารณา   (๑  ฉบับ)           

เรื่องอื่น ๆ 
๑.  เรื่องรับทราบ        (๔  เรื่อง) 

 - รายงานผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ (๔ เรื่อง) 
๑) ผลการดําเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในรายงาน 
 การพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการ  (๒  เรื่อง) 
๒) ผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ  
 ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ  (๒  เรื่อง) 

๒.  เปลี่ยนผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา (๑  คณะ) 
     ในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา     
๓.  การตั้งกรรมาธิการสามัญประจําวฒุิสภา แทนตําแหน่งที่ว่าง   (๔  คณะ) 

 

________________________ 

 

 

 

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยวิสามญั) 
(๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖) 

๔

เรื่องที่ดําเนินการในที่ประชุมวุฒิสภา 
ร่างพระราชบัญญัติ 

๑.  ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ  (๑  ฉบับ)    
       -  ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  (ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  พ.ศ. ๒๕๕๑  
ข้อ  ๑๕๔)      

๒.  ค้างการพิจารณา  (๑  ฉบับ)           
๑) ร่างพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 

เรื่องอื่น ๆ 

๑.  เรื่องรับทราบ  (๔  เรื่อง) 

- รายงานผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  (๔  เรื่อง) 

๑) ผลการดําเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในรายงานการพิจารณาศึกษา
ของคณะกรรมาธิการ  (๒  เรื่อง) 

๑.  คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม  (๑  เรื่อง) 
-  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาและติดตามการเชื่อมโยง

เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

๒. คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน 
(๑  เรื่อง) 

- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพิจารณาศึกษาการดําเนินงาน 
ของสถาบันการเงินของรัฐ 

 
 
 
 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยวิสามญั) 
(๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖) 

๕

๒) ผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ในการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ  (๒  เรื่อง) 

๑. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... 

๒ . ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

๒. เปลี่ยนผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาในคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
กิจการวุฒิสภา  (๑ คณะ) 

๓. การตั้งกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา แทนตําแหน่งที่ว่าง (๔  คณะ) 
๑) คณะกรรมาธิการการศึกษา 
๒) คณะกรรมาธิการการคมนาคม 
๓) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
๔) คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้าง 

ธรรมาภิบาล 
 

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยวิสามญั) 
(๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖) 

๖

สรุปผลงานด้านการประชุมวุฒิสภา 
(สมัยวิสามัญ) 

(วันที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖) 
******************** 

เรื่องที่ดําเนินการในที่ประชุมวุฒิสภา 

ร่างพระราชบัญญัติ 

๑.  ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษารา่งพระราชบญัญตัิ  (๑  ฉบบั)    

       -  ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  (ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา  
พ.ศ. ๒๕๕๑  ข้อ  ๑๕๔)      

ผลการพิจารณา  
ในคราวประชุมสภาผู้ แทนราษฎร   ชุดที่   ๒๔   ปีที่   ๒   ครั้ งที่   ๑   

(สมัยวิสามัญ)  วันพุธที่  ๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันศุกร์ที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖   
ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ.  ๒๕๕๗  ซึ่งคณะรัฐมนตรี  เป็นผู้เสนอ  แล้วมีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว  
และตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา  จํานวน  ๖๓  คน   

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้งที่  ๑  (สมัยวิสามัญ)  เป็นพิเศษ  วันศุกร์ที่  ๓๑  
พฤษภาคม   ๒๕๕๖   ที่ประชุมได้ มีมติตั้ งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ตามข้อบังคับ
การประชุมวุฒิสภา  พ.ศ. ๒๕๕๑  ข้อ  ๑๕๔  จํานวน  ๒๗  คน  ประกอบด้วย 

  ๑.  นายกฤช  อาทิตย์แก้ว     ๒.  นางสาวเกศสิณี  แขวัฒนะ 
  ๓.  นายคํานูณ  สิทธิสมาน     ๔.  นายจรัล  จึงยิ่งเรืองรุ่ง 
  ๕.  นายจารุพงศ์  จีนาพันธ์     ๖.  นายจิตติพจน์  วิริยะโรจน์ 
  ๗.  นายเจตน์  ศิรธรานนท์     ๘.  นายเจริญ  ภักดีวานิช 
  ๙.  นายดุสิต  เขมะศักดิ์ชัย   ๑๐.  นายธวัช  บวรวนิชยกูร 
๑๑.  รองศาสตราจารย์นรีวรรณ  จินตกานนท์ ๑๒.  นางนฤมล  ศิริวัฒน์ 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยวิสามญั) 
(๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖) 

๗

๑๓.  นางนิลวรรณ  เพชระบูรณิน  ๑๔.  นายประสาร  มฤคพิทักษ์ 
๑๕.  นายปิยพันธุ์  นิมมานเหมินท์ ๑๖.  รองศาสตราจารย์พรพันธุ์  บุณยรัตพันธุ ์
๑๗.  นางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง  ๑๘.  นายยุทธนา  ยุพฤทธิ์ 
๑๙.  พลตํารวจเอก วงกต  มณีรินทร์ ๒๐.  นายวรวิทย์  จําปีรัตน์ 
๒๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์  บารู ๒๒.  นายวิชาญ  ศิริชัยเอกวัฒน์ 
๒๓.  พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ ๒๔.  นางสาวสุมล  สุตะวิริยะวัฒน์ 
๒๕.  นายสุรจิต  ชิรเวทย์  ๒๖.  นายอโณทัย  ฤทธิปัญญาวงศ์ 
๒๗.  นายอนุรักษ์  นิยมเวช 

๒.  ค้างการพิจารณา  (๑  ฉบับ)           
๑) ร่างพระราชบัญญัติกําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) 

พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) 
สาระสําคัญ 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ กําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จวิชาการทหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๗ ดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดปริญญาในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ 

โรงเรียนนายเรืออากาศ และโรงเรียนแผนที่ ให้มีปริญญาสามชั้น คือ ปริญญาเอก ปริญญาโท 
และปริญญาตรี 

(๒) แก้ไขชื่อสังกัดของโรงเรียนแผนที่ให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการจัด
ระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 

(๓) กําหนดให้สภาการศึกษาวิชาการทหารอาจออกข้อบังคับกําหนดให้มี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรได้ 

(๔) เพิ่มเติมอํานาจหน้าที่ของสภาการศึกษาวิชาการทหาร เพื่อให้มีอํานาจ
กําหนดมาตรฐานการศึกษาวิชาการทหาร รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของสภา
การศึกษาวิชาการทหาร โดยให้มีกรรมการสภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๕) กําหนดวาระในการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
สภาการศึกษาวิชาการทหารผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๖) กําหนดให้มีตําแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ประจําสถาบันการศึกษา 
โดยให้มีสิทธิใช้เป็นคํานําหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะได้ตลอดไป 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยวิสามญั) 
(๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖) 

๘

(๗ ) .แก้ไขเพิ่มเติมบทกําหนดโทษแก่ผู้ ใช้ปริญญา อักษรย่อ/ปริญญา 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือประกาศนียบัตรโดยไม่มีสิทธิ 
ที่จะใช้ 

ผลการพิจารณา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันจันทร์ที่ ๔  

มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้ลงมติรับร่างพระราชบัญญัติ กําหนดวิทยฐานะผู้สําเร็จ 
วิชาการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วไว้พิจารณา 
และมีมติตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพื่อพิจารณา จํานวน ๒๓ คน ประกอบด้วย 

  ๑.  พลตํารวจเอก จงรัก  จุฑานนท์   ๒.  พลอากาศเอก ชาลี  จันทร์เรือง 
  ๓.  พลเอก ชูชาติ  สุขสงวน    ๔.  นายทวีศักดิ์  คิดบรรจง 
  ๕.  รศ. นรีวรรณ  จินตกานนท์      ๖.  นายบุญส่ง  โควาวิสารัช 
  ๗.  รศ. ประเสริฐ  ชิตพงศ์    ๘.  พลโท พงศ์เอก  อภิรักษ์โยธิน 
  ๙.  รศ. พรพันธุ์  บุณยรัตพันธุ ์  ๑๐.  พลโท พอพล  มณีรินทร์ 
๑๑.  นายพิสิฐ  เกตุผาสุข  ๑๒.  พลโท รวมพล  มีชูอรรถ 
๑๓.  พลเอก รัชกฤต  กาญจนวัฒน์ ๑๔.  นายวรวิทย์  วงษ์สุวรรณ์ 
๑๕.  รศ. วิชุดา  รัตนเพียร  ๑๖.  ศ. วิรัติ  พาณิชย์พงษ์ 
๑๗.  พลอากาศเอก วีรวิท  คงศักดิ์ ๑๘.  รศ. หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ  เทวกุล 
๑๙.  พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ ๒๐.  นายสมชาย  แสวงการ 
๒๑.  นายสุโข  วุฑฒิโชติ   ๒๒.  นายสุรพล  ทิพย์เสนา 
๒๓.  พลเรือเอก สุรศักดิ์  ศรีอรุณ    
กําหนดเวลาแปรญัตติตามข้อบังคับฯ  
ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้ งที่  ๑  (สมัยวิสามัญ )  เป็นพิ เศษ  วันศุกร์ 

ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่ ๒ เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง คําปรารภ แล้ว
เรียงตามลําดับมาตราจนถึงมาตรา ๘ แล้วมีมติให้เลื่อนการพิจารณาออกไปในการประชุม
คราวต่อไป 

 

 
 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยวิสามญั) 
(๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖) 

๙

เรื่องอื่น ๆ 
๑.  เรื่องรับทราบ  (๔  เรื่อง) 

- รายงานผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  (๔  เรื่อง) 

๑) ผลการดําเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะในรายงานการพิจารณาศึกษา
ของคณะกรรมาธิการ  (๒  เรื่อง) 

๑.  คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม  (๑  เรื่อง) 

-  รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาและติดตามการเชื่อมโยง
เศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อเสนอแนะ
ในรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม  
เรื่อง การศึกษาและติดตามการเชื่อมโยงเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนของไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้าน  

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ รับทราบรายงานดังกล่าว
พร้อมข้อเสนอแนะกับผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานการพิจารณาศึกษา 
ของคณะกรรมาธิการฯ ที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ    

๒. คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน 
(๑  เรื่อง) 

- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพิจารณาศึกษาการดําเนินงาน 
ของสถาบันการเงินของรัฐ 
 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ วันศุกร์ที่ ๓๑  
พฤษภาคม   ๒๕๕๖   ที่ ประชุม ได้ รับทราบผลการดํ า เนินการของคณะรั ฐมนตรี 
ตามข้อเสนอแนะในรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง   
การธนาคารและสถาบันการเงิน เรื่อง การพิจารณาศึกษาการดําเนินงานของสถาบัน 
การเงินของรฐั   



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยวิสามญั) 
(๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖) 

๑๐

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ รับทราบรายงาน
ดังกล่าวพร้อมข้อเสนอแนะกับผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานการพิจารณาศึกษา
ของคณะกรรมาธิการฯ  ที่กระทรวงการคลังเสนอ    

๒) ผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ในการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติ  (๒  เรื่อง) 

๑. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... 

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้ งที่  ๑  (สมัยวิสามัญ )  เป็นพิ เศษ  วันศุกร์ 
ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. .... 

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รับทราบข้อสังเกต 
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน 
พ.ศ. .... และผลการดําเนินการตามข้อสังเกตของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ 
และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

๒. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ 
การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้ งที่  ๑  (สมัยวิสามัญ )  เป็นพิ เศษ  วันศุกร์ 
ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้รับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้ มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ รับทราบ
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษา 
สํ าหรั บคนพิ ก า ร  (ฉ บับที่  . . )  พ .ศ .  . . . .  และผลการดํ า เนิ นการตามข้ อสั ง เ กต 
ของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 

 

 

 



 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยวิสามญั) 
(๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖) 

๑๑

๒. เปลี่ยนผู้แทนคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาในคณะกรรมาธิการวิสามัญ
กิจการวุฒิสภา  (๑ คณะ) 

ในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้ งที่  ๑  (สมัยวิสามัญ )  เป็นพิ เศษ  วันศุกร์ 
ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ ศาสตราจารย์วิรัติ พาณิชย์พงษ์ เป็นผู้แทน
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขในคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา แทน นายอนันต์ 
อริยะชัยพาณิชย์  

๓. การตั้งกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา แทนตําแหน่งที่ว่าง (๔  คณะ) 
๑) คณะกรรมาธิการการศึกษา 
ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้ งที่  ๑  (สมัยวิสามัญ )  เป็นพิ เศษ  วันศุกร์ 

ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์ เป็นกรรมาธิการ 
ในคณะกรรมาธิการดังกล่าว แทนตําแหน่งที่ว่าง 

๒) คณะกรรมาธิการการคมนาคม 
ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้ งที่  ๑  (สมัยวิสามัญ )  เป็นพิ เศษ  วันศุกร์ 

ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์ เป็นกรรมาธิการ 
ในคณะกรรมาธิการดังกล่าว แทนตําแหน่งที่ว่าง 

๓) คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้ งที่  ๑  (สมัยวิสามัญ )  เป็นพิ เศษ  วันศุกร์ 

ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง นายจักรธรรม ธรรมศักดิ์ เป็นกรรมาธิการ 
ในคณะกรรมาธิการดังกล่าว แทนตําแหน่งที่ว่าง 

๔) คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาล 

ในคราวประชุมวุฒิสภา  ครั้ งที่  ๑  (สมัยวิสามัญ )  เป็นพิ เศษ  วันศุกร์ 
ที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมได้มีมติตั้ง ศาสตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ 
เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการดังกล่าว แทนตําแหน่งที่ว่าง 

 

 





 

สรุปผลงานด้านการประชุมของวฒุิสภา  (สมัยวิสามญั) 
(๒๙  พฤษภาคม  ๒๕๕๖  ถึงวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖) 

๑๓

(สําเนา) 
พระราชกฤษฎีกา 

ปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา 
พ.ศ.  ๒๕๕๖ 

 
 

(พระปรมาภิไธย)  ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
 

ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
เป็นปีที่  ๖๘  ในรัชกาลปัจจุบัน 

 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ 
โปรดเกล้า ฯ  ให้ประกาศว่า 

  โดยท่ีทรงพระราชดําริว่า ตามที่ ได้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุม 
สมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ .ศ .  ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ .ศ .  ๒๕๕๖ นั้น 
บัดนี้ สมควรจะปิดประชุมได้แล้ว 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๘ และมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาปิดประชุม 
สมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 

นายกรัฐมนตรี 

 

 




