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ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา จํานวน ๓ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และ
ครั้งที่ ๒๔ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(๓) กระทู้ถาม
๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อกําหนด
รายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
นายชลิต แก้วจินดา เป็นผู้ตั้งถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจําปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)
๓.๑.๒ กระทู้ถาม เรื่อง แผนการบูรณะศาลากลางจังหวัดนนทบุรีหลังเก่า
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นผู้ตั้งถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ระบบการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด - 19 ที่รวดเร็วทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
นายอําพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
ถามนายกรัฐมนตรี
๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา

(ถ้ามี)

โปรดพลิก

-๒เรื่องด่วน
๑. ตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทําหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรม
ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งอัยการสูงสุด
(ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)
๒. ร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
(เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ นับแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน 2564)
๓. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
๔. ร่างพระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
(เรื่องตามลําดับที่ ๓ และ ๔ วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๑๓๖ นับตั้งแต่วันที่ ๒๑ มิถุนายน 2564)
๕. รายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจําปี 256๓
พร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
(ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560)
๖. รายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจําปี 2563
พร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
(ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. 2560)
๗. รายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๓)
พร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ
และการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
(ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

-๓(๖) เรื่องที่เสนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ : ๑. รายงานการประชุมตาม (๒) จํานวน ๓ ครั้ง ได้วางไว้เพื่อให้ท่านสมาชิกตรวจดู
ก่อนที่จะเสนอให้วุฒิสภารับรอง ณ ห้องรับรองสมาชิกวุฒิสภา ชั้น ๒
อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)
๒. สมาชิกวุฒิสภาที่จะตั้งกระทู้ถามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์ตั้งกระทู้ถาม
ด้วยวาจาต่อประธานวุฒิสภาในวันประชุมที่มีวาระการพิจารณากระทู้ถาม
เป็นหนังสือ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรับกระทู้ถามด้วยวาจา
บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา
๓. เอกสารรายงานสรุปผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติประจําปี 256๓
เอกสารรายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจําปี 2563
และเอกสารรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญ ตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ ๕ - ๗ สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดส่งให้สมาชิกพิจารณาศึกษาเป็นการล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้
สมาชิกนําเอกสารดังกล่าวมาใช้ในที่ประชุมวุฒิสภาด้วย
๔. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา
http://www.senate.go.th/view/1/การประชุมสภา/TH-TH

สํานักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
(เรื่องที่ค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่หนึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔)
(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

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

สํานักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

