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

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
๑. ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
(ตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐)
๒. ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่อง โครงการคูปองพัฒนาครู
ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ครูอาชีวศึกษา : การผลิต การพัฒนา และมาตรฐาน
ครูวิชาชีพ
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬาพิจารณาเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
๕.๑ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๗
(ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔)
๕.๒ รายงานข้อมูลสถานการณ์ดา้ นความรุนแรงในครอบครัวสาหรับการรายงานตามมาตรา ๑๗
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐
ประจาปี ๒๕๕๙
(ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐)

(โปรดพลิก)
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๕.๓ ขอให้สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของ
คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง
จานวน ๗ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๔ วันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๕ วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๖ วันพุธที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และ
ครั้งที่ ๗ วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
(เรือ่ งตามลาดับที่ ๕.๑ ถึง ๕.๓ เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่
๖.๑ รายงานประจาปี ๒๕๕๙ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
(ตามมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๓๔)
๖.๒ ขอให้สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของ
คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา จานวน ๑ ครัง้ คือ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ในวาระพิจารณาเรื่องร้องเรียน
เฉพาะกรณี
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
๖.๓ ขอให้สภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุมของ
คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
จานวน ๖ ครั้ง คือ
ครั้งที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๔ วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๕ วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และ
ครั้งที่ ๖ วันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

๓
(๗) เรื่องอื่น ๆ
- ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(ขอขยายเวลา ครัง้ ที่ ๒ ออกไปอีก ๓๐ วัน)
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

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

สานักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

