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ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ รับทราบพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุม
สามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๒ รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอํานาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ของวุฒิสภา
๑.๓ รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทาง
การบริหารจัดการการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) และโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสในอนาคต
ของคณะกรรมาธิการการศึกษา
๑.๔ รับทราบรายงานของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๑.๕ รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจ้างงาน
ข้าราชการภายหลังเกษียณอายุ ๖๐ ปี เพื่อรองรับสังคมสูงวัย ของคณะกรรมาธิการการพัฒนา
สังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
๑.๖ รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การถอด
บทเรียนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิก
วุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
๑.๗ รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง
การส่งเสริม เพิ่มขีดความสามารถ และสร้างความเป็นธรรมทางการแข่งขันของธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม
๑.๘ รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๙ รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง
ยุทธศาสตร์และแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทย
อย่างยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างคนดี คนเก่ง
สู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน

(โปรดพลิก)

-๒๑.๑๐ รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง
ความเป็นไปได้และกําหนดแนวทางบูรณาการการพัฒนาเพื่อให้เกิดโรงไฟฟ้าชุมชนจากขยะ
เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน ของคณะกรรมาธิการการพลังงาน
๑.๑๑ รับทราบการขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบ
ประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อ
ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
๑.๑๒ รับทราบการขยายเวลาการจัดทํารายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศ และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ จํานวน ๓ ฉบับ ดังนี้
๑) รายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศ ประจําปี ๒๕๖๓
๒) รายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจําปี ๒๕๖๓ และ
๓) รายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์รายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผน
ปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓)
๑.๑๓ รับทราบรายงานสรุปผลการดําเนินงาน (ตุลาคม ๒๕๖๒ – ธันวาคม ๒๕๖๓)
ของคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม
๑.๑๔ รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับการประกอบกิจการ
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๑๕ รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง
แนวทางการแก้ปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชนในระดับฐานรากอย่างยั่งยืน
ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ํา
๑.๑๖ รับทราบผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(๒) รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา จํานวน ๑๔ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

-๓–
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ และ
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔
(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
๑. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด
(ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)
๒. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
(ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)
๓. ร่างพระราชบัญญัติยกฐานะศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงพยัคฆภูมิพิสัย และศาลแขวงเวียงป่าเป้า
เป็นศาลจังหวัด พ.ศ. ....
ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การปฏิรูปหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai universal health coverage reform for sustainable
development)
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๓ สรุปผลการดําเนินงาน ปีที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือนกันยายน ๒๕๖๓)
คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว

(โปรดพลิก)

-๔–
๔.๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบาทตลาดทุน (Capital Market)
ต่อเศรษฐกิจประเทศไทย
คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๕ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ขับเคลื่อนและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๖ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว
(เรื่องลําดับที่ ๔.๑ – ๔.๖ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓
(สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
๔.๗ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดยกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Vote) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้ว
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๔.๘ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวกับการบิน รวมถึงการจัดการจราจรทางอากาศตามมาตรฐานสากล
คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๙ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสร้างรายได้ด้วยการรับงานไปทําที่บ้าน
เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ํา
คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑๐ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง รูปแบบการแก้ปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้า :
กรณีศึกษาประเทศจีนและอินเดีย
คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาความยากจนและลดความ
เหลื่อมล้ํา : กรณีศึกษาการแก้ปัญหาระดับจุลภาคในประเทศไทย
คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจากพลังงานทางเลือก
คณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว

-๕(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
๕.๑ รายงานประจําปี ๒๕๖๒ สถาบันพระปกเกล้า
(ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑)
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
๕.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ตามมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒)
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
๕.๓ รายงานการรับจ่ายเงินงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑)
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
๕.๔ รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา
เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓)
๕.๕ รายงานผลการดําเนินการตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ )
๕.๖ รายงานประจําปี ๒๕๖๒ ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชกําหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. ๒๕๔๐)
(เรื่องลําดับที่ ๕.๔ – ๕.๖ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔
(สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
(๖) เรื่องที่เสนอใหม่
๖.๑ รายงานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจําปี ๒๕๖๒
(ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐)
(โปรดพลิก)

-๖๖.๒ ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จํานวน ๘ ครั้ง และรายงานลับ
ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
(๗) เรื่องอื่น ๆ

หมายเหตุ :

(ถ้ามี)

๑. รายงานการประชุมตาม (๒) จํานวน ๑๔ ครั้ง ได้วางไว้เพื่อให้ท่านสมาชิกตรวจดู
ก่อนที่จะเสนอให้วุฒิสภารับรอง ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒
อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)
๒. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา
http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

สํานักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
- ให้ความเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
(ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๘)
(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ถ้ามี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ถ้ามี)

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่
- ขอให้วุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกการประชุม จํานวน ๗ ครั้ง และรายงานลับ
ของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ : ๑. อาจมีเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
๒. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา
http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH
สํานักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

