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ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำร
วิสำมัญพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติสถำบันคุ้มครองเงินฝำก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๒ รับทรำบรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมำธิกำร
กำรปกครองท้องถิ่น เรือ่ ง กำรถ่ำยโอนภำรกิจโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพตำบล (รพ.สต.)
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรำยงำนกำรประชุมสภำนิติบญ
ั ญัตแิ ห่งชำติ
ครั้งที่ ๖๕/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๖๖/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐ และ
ครั้งที่ ๖๗/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
เรื่องด่วน
๑. ร่ำงพระรำชบัญญัติกำรยำสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....
คณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว
๒. ให้ควำมเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
(ตามมาตรา ๒๒๒ มาตรา ๒๑๗ ประกอบมาตรา ๒๐๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๐)
(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
๕.๑ รำยงำนของผู้สอบบัญชีและงบกำรเงินกองทุนสงเครำะห์เกษตรกรสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐
กันยำยน ๒๕๕๗
(ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔)
(โปรดพลิก)
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๕.๒ รำยงำนข้อมูลสถำนกำรณ์ดำ้ นควำมรุนแรงในครอบครัวสำหรับกำรรำยงำนตำมมำตรำ ๑๗
แห่งพระรำชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยควำมรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
ประจำปี ๒๕๕๙
(ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐)
(เรือ่ งตามลาดับที่ ๕.๑ และ ๕.๒ เป็นเรื่องทีเ่ ลือ่ นมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่
- ขอให้สภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติพิจำรณำเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกกำรประชุมของ
คณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติและพฤติกรรม
ทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
จำนวน ๗ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ วันอังคำรที่ ๒๖ ธันวำคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๒ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๔ วันอังคำรที่ ๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖ วันพุธที่ ๑๔ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ และ
ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
(๗) เรื่องอื่น ๆ
- ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติมำตรกำรของฝ่ำยบริหำรในกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ขอขยำยเวลำ ครัง้ ที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
หมายเหตุ : ๑. เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเรื่องด่วนที่ ๒ และหมายเลข (๖) จะได้จัดส่ง

ให้ท่ำนสมำชิกในภำยหลัง
๒. รำยงำนกำรประชุม (๒) ได้วำงไว้เพื่อให้ท่ำนสมำชิกตรวจดูก่อนที่จะเสนอ
ให้สภำนิตบิ ัญญัตแิ ห่งชำติรบั รอง ณ ห้องรับรองสมำชิก ชั้น ๑ อำคำรรัฐสภำ ๒
๓. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำได้ที่
http://www.senate.go.th/agenda
สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
__________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
- ให้ควำมเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด
(ตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐)
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำข้อเสนอเชิงนโยบำย เรื่อง โครงกำรคูปองพัฒนำครู
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
คณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำและกำรกีฬำพิจำรณำเสร็จแล้ว
๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง ครูอำชีวศึกษำ : กำรผลิต กำรพัฒนำ และมำตรฐำน
ครูวิชำชีพ
คณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำและกำรกีฬำพิจำรณำเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่
๖.๑ รำยงำนประจำปี ๒๕๕๙ สำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)
(ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔)
๖.๒ ขอให้สภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติพิจำรณำเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกกำรประชุมของ
คณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำและกำรกีฬำ จำนวน ๑ ครัง้ คือ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกรำคม ๒๕๖๑ ในวำระพิจำรณำเรื่องร้องเรียน
เฉพำะกรณี
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

(โปรดพลิก)
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๖.๓ ขอให้สภำนิติบญ
ั ญัติแห่งชำติพิจำรณำเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกกำรประชุมของ
คณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติและพฤติกรรม
ทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด
จำนวน ๖ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวำคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๒๔ มกรำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๒๙ มกรำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ที่ ๕ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ และ
ครั้งที่ ๖ วันอังคำรที่ ๑๓ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
(๗) เรื่องอื่น ๆ

หมายเหตุ : สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำได้ที่
http://www.senate.go.th/agenda

สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

(ถ้ามี)

