สรุปผลการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒
เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๒๕ นาฬิกา
๑. เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ดังนี้
๑) ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วั น พุ ธ ที่ ๔ กั น ยายน ๒๕๖๒ ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณารั บ ทราบรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการเลือกตั้ง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๒๒ (๘) แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
๒) รับทราบระเบียบวุฒิสภาว่าด้วยการตั้งกระทู้ถามด้วยวาจา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งประกาศลงใน
ราชกิจจานุเบกษา แล้ว
๒. กระทู้ถาม
๒.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
๑) กระทู้ถาม เรื่อง ความก้าวหน้าการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี
นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
๒) กระทู้ ถ าม เรื่ อง นโยบายในการแก้ ไ ขปั ญ หาข่ าวปลอมที่ เผยแพร่ ในสั ง คมออนไลน์
นายจเด็จ อินสว่าง เป็นผู้ตั้งถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
เนื่ อ งจากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงคมนาคม และรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงดิ จิ ทั ล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม แจ้งว่าติดภารกิจที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม
ไปตอบในสมัยการประชุมสามัญประจาปีครั้งที่สอง
๒.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา
๑) กระทู้ถาม เรื่อง ภาษีการขายฝากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย นายคานูณ
สิทธิสมาน เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
นายกรั ฐมนตรี ได้ มอบหมายให้ รั ฐมนตรี ช่ วยว่ าการกระทรวงการคลั ง (นายสั นติ พร้ อมพั ฒน์ )
เป็นผู้มาตอบกระทู้
๒) กระทู้ถาม เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล” และพายุโซนร้อน
“คาจิก”ิ นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน เป็นผู้ตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี)
เป็นผู้มาตอบกระทู้

-๒-

๓. เรื่องด่วน
- ตั้งคณะกรรมาธิก ารวิส ามัญยกร่างข้อบังคั บว่าด้ว ยประมวลจริยธรรมของสมาชิก
วุฒิสภาและกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๙๔
ผลการพิจารณา
ที่ประชุมลงมติงดใช้ข้อบังคับ ข้อ ๘๓ วรรคสอง เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี โดยไม่นาสัดส่วน
ของบุคคลที่มิได้เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามมาใช้บังคับ และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
ยกร่างข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ ตามข้อบังคับการ
ประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๙๔ จานวน ๒๖ คน ดังนี้
๑. พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
๒. นายกล้านรงค์ จันทิก
๓. นางกอบกุล อาภากร ณ อยุธยา
๔. ศาสตราจารย์พิเศษกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
๕. นายจเด็จ อินสว่าง
๖. พลโท จเรศักณิ์ อานุภาพ
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
๘. พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
๙. นายชลิต แก้วจินดา
๑๐. นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย
๑๑. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
๑๒. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
๑๓. ศาสตราจารย์นิสดารก์ เวชยานนท์
๑๔. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
๑๕. พลตารวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ
๑๖. นายพีระศักดิ์ พอจิต
๑๗. พ้นตารวจเอก ยุทธกร วงเวียน
๑๘. นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร
๑๙. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
๒๐. นายวิทยา ผิวผ่อง
๒๑. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา
๒๒. นายสังศิต พิริยะรังสรรค์
๒๓. นางสุวิมล ภูมิสิงหราช
๒๔. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย
๒๕. นายออน กาจกระโทก
๒๖. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณอุดม คชินทร
๔. เรื่องที่เสนอใหม่ คือ
- ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานความคืบหน้าในการดาเนิ นการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๒)
โดยมี ร องนายกรั ฐ มนตรี (นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม) รั ฐ มนตรี ป ระจ าส านั ก นายกรั ฐ มนตรี
(นายเทวัญ ลิปตพัลลภ) และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม
ในการนี้ มีสมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น เสนอข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ต่อรายงานความคืบหน้าดังกล่าว

-๓-

๕. เรื่องอื่น ๆ
๑) ที่ ประชุ มมี มติ ให้ ขยายเวลาการพิ จารณาของคณะกรรมาธิ การสามั ญเพื่ อท าหน้ าที่
ตรวจสอบประวั ติ ความประพฤติ และพฤติ ก รรมทางจริ ย ธรรมของบุ คคลผู้ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ
ให้ดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ออกไปอีก ๓๐ วัน
๒) ด้วยนายเจตน์ ศิรธรานนท์ และพลตารวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์ กรรมาธิการใน
คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับเลือกเป็นประธาน
คณะกรรมาธิ ก ารคณะอื่ น จึ ง ส่ ง ผลให้ พ้ น จากการเป็ น กรรมาธิ ก าร ที่ ป ระชุ ม จึ ง มี ม ติ ตั้ ง
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ
และการคุ้มครองผู้บริโภค แทนตาแหน่งที่ว่าง ตามที่คณะกรรมาธิการเสนอ
๓) ด้วยพลตารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว และพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ กรรมาธิการ
ในคณะกรรมาธิ ก ารการพั ฒ นาสั ง คม และกิ จ การเด็ ก เยาวชน สตรี ผู้ สู ง อายุ คนพิ ก าร และ
ผู้ ด้ อ ยโอกาส ได้ รั บ เลื อ กเป็ น ประธานคณะกรรมาธิ ก ารคณะอื่ น จึ ง ส่ ง ผลให้ พ้ น จากการเป็ น
กรรมาธิ ก าร ที่ ป ระชุ ม จึ ง มี ม ติ ตั้ ง นายพี ร ะศั ก ดิ์ พอจิ ต เป็ น กรรมาธิ ก ารในคณะกรรมาธิ ก าร
สิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค แทนตาแหน่งที่ว่าง ตามที่คณะกรรมาธิการเสนอ

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา

กลุ่มงานระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
สานักการประชุม

