ด่วนมาก

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๒)

สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
๔๙๙ อำคำรสุขประพฤติ ถนนประชำชื่น
บำงซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐
๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

เรื่อง กำรประชุมวุฒิสภำ
เรียน สมำชิกวุฒิสภำ
สิง่ ที่ส่งมำด้วย ๑. เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๓ เรื่องด่วน หมายเลข (๔)
และหมายเลข (๖)
๒. เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๔ เรื่องด่วน และหมายเลข (๔)
ด้วยประธำนวุฒิสภำมีคำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ (เกียกกำย) ชั้น ๒
ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร
ทั้งนี้ ก่อนเข้ำสูร่ ะเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำวันอังคำรที่ ๑๐ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓
ประธำนวุฒิสภำอนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลำ
๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ นำฬิกำ
จึงเรียนมำเพื่อทรำบ และขอเชิญสมำชิกวุฒิสภำไปประชุมตำมกำหนดวันและเวลำ
ดังกล่ำวข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชุมดังได้เสนอมำพร้อมนี้
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยนัฑ ผำสุข)
เลขำธิกำรวุฒิสภำ
สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
https://www.senate.go.th

ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมวุฒสิ ภา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
การประชุมวุฒสิ ภา ครั้งที่ ๓

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
การประชุมวุฒสิ ภา ครั้งที่ ๔

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
- ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐)
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุ คนพิการ
และผูด้ ้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่
๖.๑ ขอให้วฒ
ุ ิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จานวน ๔ ครัง้
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
๖.๒ ขอให้วฒ
ุ ิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จานวน ๖ ครัง้
และรายงานลับของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไ้ ด้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

(โปรดพลิก)

-๒(๗) เรื่องอื่น ๆ

หมายเหตุ :

(ถ้ามี)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่
http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

สานักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
- ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทาหน้าทีต่ รวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดารงตาแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
(ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)
(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
- รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนวทางในการจัดทาหลักสูตร
อาชีวศึกษาฐานสมรรถนะ เพื่อรองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor : EEC)
คณะกรรมาธิการการศึกษาพิจารณาเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
- รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
(ตามมาตรา ๗๑/๑๐ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕)
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งทีห่ นึ่ง)
วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓)

(โปรดพลิก)

-๒(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ : ๑. สมาชิกวุฒิสภาผูป้ ระสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานวุฒิสภา
หรือรองประธานวุฒิสภาผู้ทาหน้าที่ประธานของที่ประชุมวุฒสิ ภาล่วงหน้าพร้อมแนบ
แบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จุดรับแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ
ของสมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
จนครบจานวน ๑๕ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
๒. อาจมีเรือ่ งที่คา้ งมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
๓. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่
http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

สานักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

