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ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ รับทราบผลการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ....
๑.๒ รับทราบรายงานสรุปบทเรียน ๑ ปี กับการปฏิรูปการศึกษา (สรุปผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ระหว่าง กันยายน ๒๕๖๒ – กันยายน ๒๕๖๓)
(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม
๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายกรณีน้ําเค็ม
รุกล้ําพื้นที่การเกษตร
พลเอก ดนัย มีชูเวท เป็นผู้ต้ังถาม
ถามนายกรัฐมนตรี
(กระทู้ถามที่ ๓.๑.๑ – ๓.๑.๒ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจาการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕
(สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)
๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อกําหนด
รายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
นายชลิต แก้วจินดา เป็นผู้ตั้งถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา

(ถ้ามี)

เรื่องด่วน
- ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดิน
(ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)
(โปรดพลิก)

-2(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การส่งเสริมการค้าชายแดน
คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรมพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๒ รายงานสรุปผลการดําเนินงานประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ มกราคม ๒๕๖๓ –
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)
คณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคมพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๓ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดสวัสดิการและการเตรียมความพร้อมของเด็ก
และเยาวชน ศึกษากรณี : “เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน”
คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ
และผู้ด้อยโอกาสพิจารณาเสร็จแล้ว
(เรื่องลําดับที่ ๔.๑ – ๔.๓ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕
(สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔)
๔.๔ สรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา ปีที่ ๑
(๑ ตุลาคม ๒562 – 30 กันยายน 2563)
คณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแล้ว
(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
- รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสํานักงานศาลยุติธรรม สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2563
(ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓)
(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ : ๑. สมาชิกวุฒิสภาที่จะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์ตั้งกระทู้ถามด้วยวาจา
ต่อประธานวุฒิสภาในวันประชุมที่มีวาระการพิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือ
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรับกระทู้ถามด้วยวาจา
บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา
๒. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา
http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

สํานักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

