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ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา จํานวน ๕ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และ
ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
๑. ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๓๘)
๒. พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ. ๒๕๖๔
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
๓. พระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รบั ผลกระทบ
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564
คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ :

๑. รายงานการประชุมตาม (๒) จํานวน ๕ 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 ๔ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง บทบาทตลาดทุน (Capital Market)
ต่อเศรษฐกิจประเทศไทย
คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ขับเคลื่อนและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การขับเคลื่อนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสร็จแล้ว
(เรื่องลําดับที่ ๔.๑ – ๔.๓ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓
(สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
๔.๔ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดยกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้น (Primary Vote) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้ว
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
๔.๕ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาด้านความปลอดภัยและการรักษาความ
ปลอดภัยที่เกี่ยวกับการบิน รวมถึงการจัดการจราจรทางอากาศตามมาตรฐานสากล
คณะกรรมาธิการการคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๖ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการสร้างรายได้ด้วยการรับงานไปทําที่บ้าน
เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ํา
คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําพิจารณาเสร็จแล้ว

(โปรดพลิก)

-๒๔.๗ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง รูปแบบการแก้ปัญหาความยากจนแบบมุ่งเป้า :
กรณีศึกษาประเทศจีนและอินเดีย
คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๘ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาความยากจนและลดความ
เหลื่อมล้ํา : กรณีศึกษาการแก้ปัญหาระดับจุลภาคในประเทศไทย
คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๙ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนจากพลังงานทางเลือก
คณะกรรมาธิการการพลังงานพิจารณาเสร็จแล้ว
(เรื่องลําดับที่ ๔.๕ – ๔.๙ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑
(สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
(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)

-๓๕.๕ 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)
๕.๗ รายงานตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรง
ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ประจําปี ๒๕๖๒
(ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐)
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔)
(๖) เรื่องที่เสนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ : ๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานวุฒิสภา
หรือรองประธานวุฒิสภาผู้ทําหน้าที่ประธานของที่ประชุมวุฒิสภาล่วงหน้าพร้อมแนบ
แบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จุดรับแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ
ของสมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา
จนครบจํานวน ๑๕ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
๒. อาจมีเรื่องที่ค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
๓. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา
http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

สํานักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

