ด่วนมาก

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๑๓)

สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
๑๑๑๑ ถนนสำมเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กทม. ๑๐๓๐๐
มกรำคม ๒๕๖๔

เรื่อง กำรประชุมวุฒิสภำ
เรียน สมำชิกวุฒิสภำ
สิง่ ที่ส่งมำด้วย ๑. เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๔ หมายเลข (๓) หมายเลข (๔)
และหมายเลข (๗)
๒. เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๕ เรือ่ งด่วน หมายเลข (๔)
และหมายเลข (๖)
ด้วยประธำนวุฒิสภำมีคำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ (เกียกกำย)
ชั้น ๒ ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร
ทั้งนี้ ก่อนเข้ำสูร่ ะเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำวันอังคำรที่ ๑๙ มกรำคม ๒๕๖๔
ประธำนวุฒิสภำอนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลำ
๐๙.๑๕ – ๑๐.๐๐ นำฬิกำ
จึงเรียนมำเพื่อ โปรดทรำบ และขอเชิญสมำชิกวุฒิสภำไปประชุมตำมกำหนด
วันและเวลำดังกล่ำวข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชุมดังได้เสนอมำพร้อมนี้
ขอแสดงควำมนับถือ

(นำยนัฑ ผำสุข)
เลขำธิกำรวุฒิสภำ
สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๖-๖๖๙๙ ต่อ ๒๙๔๐-๔๑
https://www.senate.go.th

ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมวุฒสิ ภา

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
การประชุมวุฒสิ ภา ครั้งที่ ๑๔

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
การประชุมวุฒสิ ภา ครั้งที่ ๑๕

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ
ครั้งที่ ๒๘ (สมัยสำมัญประจำปีครัง้ ที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยำยน ๒๕๖๓ และ
ครั้งที่ ๒๙ (สมัยสำมัญประจำปีครัง้ ที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๓
(๓) กระทู้ถาม
๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
๓.๑.๑ กระทูถ้ ำม เรื่อง ปัญหำกำรระบำดของเชือ้ ไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙
ที่กระทบต่อนักศึกษำ ครู และบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำ
นำยสถิตย์ ลิม่ พงศ์พันธุ์ เป็นผู้ตั้งถำม
ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓)
๓.๑.๒ กระทูถ้ ำม เรื่อง โครงกำรอ่ำงเก็บน้ำในพื้นที่จงั หวัดปรำจีนบุรี
นำยสุรเดช จิรฐั ิติเจริญ เป็นผู้ตั้งถำม
ถำมนำยกรัฐมนตรี
๓.๑.๓ กระทูถ้ ำม เรื่อง ประกำศคณะกรรมกำรปฏิรปู ที่ดนิ เพือ่ เกษตรกรรมเพื่อกำหนด
รำยกำรกิจกำรอื่นทีเ่ ป็นกำรสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิรปู ทีด่ ิน
เพื่อเกษตรกรรม
นำยชลิต แก้วจินดำ เป็นผูต้ ั้งถำม
ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(เรือ่ งตามลาดับ ๓.๑.๒ และ ๓.๑.๓ เป็นเรื่องทีเ่ ลือ่ นมาจากการประชุมวุฒสิ ภา
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓)
๓.๑.๔ กระทูถ้ ำม เรื่อง กำรแก้ปญ
ั หำสิทธิบัตรทอง หลังยกเลิกสัญญำคลินิก
และโรงพยำบำลทุจริต
นำยอำพล จินดำวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถำม
ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)
๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา

(ถ้ามี)
(โปรดพลิก)

-๒(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรจัดตั้งเทศบำลนครแม่สอดเป็นองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ รูปแบบพิเศษ "นครแม่สอด"
คณะกรรมำธิกำรกำรปกครองท้องถิ่นพิจำรณำเสร็จแล้ว
๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณโครงกำรเงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุนอำหำรกลำงวันนักเรียนระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษำ
ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมำธิกำรติดตำมกำรบริหำรงบประมำณพิจำรณำเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ
- ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ ควำมถีแ่ ละกำกับ
กำรประกอบกิจกำรวิทยุกระจำยเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคม (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก ๓๐ วัน
หมายเหตุ : ๑. รำยงำนกำรประชุมตำม (๒) จำนวน ๒ ครั้ง ได้วำงไว้เพือ่ ให้ท่ำนสมำชิกตรวจดู
ก่อนที่จะเสนอให้วฒ
ุ ิสภำรับรอง ณ ห้องรับรองสมำชิกวุฒิสภำ ชัน้ ๒
อำคำรรัฐสภำ (เกียกกำย)
๒. สมำชิกวุฒิสภำที่จะตัง้ กระทูถ้ ำมด้วยวำจำให้แสดงควำมประสงค์ตงั้ กระทู้ถำม
ด้วยวำจำต่อประธำนวุฒิสภำในวันประชุมทีม่ ีวำระกำรพิจำรณำกระทู้ถำม
เป็นหนังสือ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ณ จุดรับกระทู้ถำม
ด้วยวำจำ บริเวณหน้ำห้องประชุมวุฒิสภำ
๓. เอกสำรประกอบเรื่องตำมระเบียบวำระหมำยเลข (๔) ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ด่วนมำก ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๑๐) ลงวันที่ ๒๙ ธันวำคม
๒๕๖๓ เรื่อง กำรประชุมวุฒสิ ภำแล้ว
๔. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
ได้ที่ http://www.senate.go.th/view/1/กำรประชุมสภำ/TH-TH

สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๖-๖๖๙๙ ต่อ ๒๙๔๐-๔๑

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
- ให้ควำมเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด
(ตามมาตรา ๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๐)
(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรทำงทะเล
และชำยฝัง่ ...สู่เป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ กรณีศึกษำ ทรัพยำกรป่ำชำยเลน
คณะกรรมำธิกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมพิจำรณำเสร็จแล้ว
๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง ปัญหำกำรบังคับใช้พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีศึกษำ มำตรกำรในกำรป้องกัน
กำรกระทำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ด้ำนกำรบริหำรสัญญำ
คณะกรรมำธิกำรศึกษำตรวจสอบเรื่องกำรทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้ำงธรรมำภิบำล
พิจำรณำเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่
- ขอให้วุฒิสภำพิจำรณำเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกกำรประชุม จำนวน ๖ ครัง้ และรำยงำนลับ
ของคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรม
ทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งตุลำกำรศำลปกครองสูงสุด
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)

(โปรดพลิก)

-๒(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ : ๑. สมำชิกวุฒิสภำผูป้ ระสงค์จะขอปรึกษำหำรือให้แจ้งควำมประสงค์ต่อประธำนวุฒิสภำ
หรือรองประธำนวุฒิสภำผู้ทำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุมวุฒสิ ภำล่วงหน้ำพร้อมแนบ
แบบแจ้งควำมประสงค์ขอปรึกษำหำรือ ณ จุดรับแจ้งควำมประสงค์ขอปรึกษำหำรือ
ของสมำชิกวุฒิสภำ บริเวณหน้ำห้องประชุมวุฒิสภำ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๓๐ นำฬิกำ
จนครบจำนวน ๑๕ คน หรือเมื่อถึงเวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ
๒. อำจมีเรือ่ งที่คำ้ งมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๑๘ มกรำคม ๒๕๖๔
๓. เอกสำรประกอบเรื่องตำมระเบียบวำระหมำยเลข (๔) ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือ
สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ ด่วนมำก ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๑๐) ลงวันที่ ๒๙ ธันวำคม
๒๕๖๓ เรื่อง กำรประชุมวุฒสิ ภำแล้ว
๔. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
ได้ที่ http://www.senate.go.th/view/1/กำรประชุมสภำ/TH-TH

สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐-๒๒๐๖-๖๖๙๙ ต่อ ๒๙๔๐-๔๑

