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ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ
วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรบริกำร
สุขภำพปฐมภูมิ (Primary Health Care) ของคณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุข
(๒) รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๒ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งทีห่ นึง่ ) วันอังคำรที่ ๒๕ พฤษภำคม ๒๕๖๔ และ
ครั้งที่ ๓ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งทีห่ นึง่ ) วันจันทร์ที่ ๗ มิถุนำยน ๒๕๖๔
(๓) กระทูถ้ าม
๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
๓.๑.๑ กระทูถ้ ำม เรื่อง ประกำศคณะกรรมกำรปฏิรปู ที่ดนิ เพือ่ เกษตรกรรมเพื่อกำหนด
รำยกำรกิจกำรอื่นที่เป็นกำรสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับกำรปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
นำยชลิต แก้วจินดำ เป็นผูต้ ั้งถำม
ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)
๓.๑.๒ กระทูถ้ ำม เรื่อง ปัญหำกำรโฆษณำตรงและแฝงในสื่อของรัฐ
นำยอำพล จินดำวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถำม
ถำมนำยกรัฐมนตรี
๓.๑.๓ กระทูถ้ ำม เรื่อง กำรก่อสร้ำงทำงรถไฟควำมเร็วสูง ช่วงบำงซื่อ-ดอนเมือง
นำยสุรเดช จิรัฐติ ิเจริญ เป็นผู้ตั้งถำม
ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา

(ถ้ามี)

(โปรดพลิก)

-๒เรื่องด่วน
๑. ตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อทำหน้ำทีต่ รวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ และพฤติกรรม
ทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง
กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
(ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕)
๒. ให้ควำมเห็นชอบบุคคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผูต้ รวจกำรแผ่นดิน
(ตามมาตรา ๘ (๑) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๖๐)
๓. เลือกกรรมกำรกองทุนเพื่อผูเ้ คยเป็นสมำชิกรัฐสภำ
(ตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๖)
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
- รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรออมต้นไม้ยืนต้นเป็นบำนำญชีวติ รองรับสังคมสูงวัย
(กำรออมทองคำเขียว)
คณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำสังคม และกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผูส้ ูงอำยุ คนพิกำร
และผูด้ ้อยโอกำสพิจำรณำเสร็จแล้ว
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจาปีครั้งทีห่ นึ่ง)
วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)
(๕) เรื่องที่คา้ งพิจารณา
๕.๑ รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒ สถำบันพระปกเกล้ำ
(ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. ๒๕๔๑)
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจาปีครั้งทีส่ อง)
วันจันทร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)
๕.๒ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมมำตรำ ๑๗ แห่งพระรำชบัญญัติกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ
พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
(ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘)
๕.๓ รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒ ของบรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
(ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชกาหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอ่ าศัย
พ.ศ. ๒๕๔๐)
(เรือ่ งลาดับที่ ๕.๒ – ๕.๓ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๔
(สมัยสามัญประจาปีครั้งทีส่ อง) วันอังคารที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

-๓๕.๔ รำยงำนกำรปฏิบตั ิงำนของศำลปกครองและสำนักงำนศำลปกครอง ประจำปี ๒๕๖๒
(ตามมาตรา ๙๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒)
๕.๕ รำยงำนประจำปี ๒๕๖๒ ของธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและนำเข้ำแห่งประเทศไทย
(ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๓๖)
๕.๖ รำยงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๓ และรำยงำนของผูส้ อบบัญชีและรำยงำนกำรเงิน
ของสำนักงำนผูต้ รวจกำรแผ่นดิน (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓)
(ตามมาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐)
(เรือ่ งลาดับที่ ๕.๔ – ๕.๖ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากครั้งที่ 14 (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔
๕.๗ รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐)
๕.๘ รำยงำนของผู้สอบบัญชีและรำยงำนกำรเงินกองทุนประกันสังคม สำนักงำนประกันสังคม
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๒
(ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓)
(เรื่องลาดับที่ ๕.๗ – ๕.๘ เป็นเรื่องทีเ่ ลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕
(สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔)
(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่
๖.๑ ขอให้วฒ
ุ ิสภำพิจำรณำเพื่อมีมติมิให้เปิดเผยบันทึกกำรประชุม จำนวน ๕ ครัง้
และรำยงำนลับของคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อทำหน้ำที่ตรวจสอบประวัติ ควำมประพฤติ
และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผูไ้ ด้รับกำรเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผูต้ รวจกำรแผ่นดิน
(ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)
๖.๒ รำยงำนกำรสร้ำงระบบหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๓
(ตามมาตรา ๑๘ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕)

(โปรดพลิก)

-๔(๗) เรื่องอื่น ๆ
- ตั้งกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรศึกษำตรวจสอบเรื่องกำรทุจริต ประพฤติมิชอบและ
เสริมสร้ำงธรรมำภิบำล แทนตำแหน่งทีว่ ่ำง

หมายเหตุ : ๑. รำยงำนกำรประชุมตำม (๒) จำนวน ๒ ครั้ง ได้วำงไว้เพือ่ ให้ท่ำนสมำชิกตรวจดู
ก่อนที่จะเสนอให้วฒ
ุ ิสภำรับรอง ณ ห้องรับรองสมำชิกวุฒิสภำ ชัน้ ๒
อำคำรรัฐสภำ (เกียกกำย)
๒. สมำชิกวุฒิสภำที่จะตัง้ กระทูถ้ ำมด้วยวำจำให้แสดงควำมประสงค์ตงั้ กระทู้ถำม
ด้วยวำจำต่อที่ประชุมวุฒิสภำในวันประชุมทีม่ ีวำระกำรพิจำรณำกระทู้ถำม
เป็นหนังสือ ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ณ จุดรับกระทู้ถำมด้วยวำจำ
บริเวณหน้ำห้องประชุมวุฒสิ ภำ
๓. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา
http://www.senate.go.th/view/๑/กำรประชุมสภำ/TH-TH

สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่หนึ่ง)
วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทูถ้ าม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่คา้ งพิจารณา
๕.๑ รำยงำนของผู้สอบบัญชีและรำยงำนกำรเงินสำนักงำนศำลยุติธรรม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่
๓๐ กันยำยน ๒๕๖๓
(ตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓)
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งทีห่ นึ่ง)
วันจันทร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๔)
๕.๒ รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำนของสำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. ๒๕๖๓
(ตามมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑)
๕.๓ รำยงำนของผู้สอบบัญชีและงบกำรเงิน สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ ๓๑ ธันวำคม ๒๕๖๐
และรำยงำนกำรประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงินและทรัพย์สนิ สำหรับปี ๒๕๖๐ ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ
(ตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ ความถี่และกากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓)
(เรือ่ งลาดับที่ ๕.๒ – ๕.๓ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔
(สมัยสามัญประจาปีครั้งทีห่ นึ่ง) วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔)

(โปรดพลิก)

-๒(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่
- รำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน กสทช. ประจำปี ๒๕๖๓ และรำยงำนกำรติดตำม ตรวจสอบ
และประเมินผลกำรปฏิบัตงิ ำน กสทช. สำนักงำน กสทช. และเลขำธิกำร กสทช. ประจำปี
๒๕๖๓
(ตามมาตรา ๗๖ และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่
และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
พ.ศ. ๒๕๕๓)
(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ : ๑. สมำชิกวุฒิสภำผู้ประสงค์จะขอปรึกษำหำรือให้แจ้งควำมประสงค์ต่อประธำนวุฒิสภำ
หรือรองประธำนวุฒิสภำผู้ทำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุมวุฒสิ ภำล่วงหน้ำ
พร้อมแนบแบบแจ้งควำมประสงค์ขอปรึกษำหำรือ ณ จุดรับแจ้งควำมประสงค์
ขอปรึกษำหำรือของสมำชิกวุฒิสภำ บริเวณหน้ำห้องประชุมวุฒิสภำ ตัง้ แต่เวลำ
๐๘.๓๐ นำฬิกำ จนครบจำนวน ๑๕ คน หรือเมื่อถึงเวลำ ๐๙.๐๐ นำฬิกำ
๒. อำจมีเรือ่ งค้ำงมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสำมัญประจำปีครั้งทีห่ นึง่ )
เป็นพิเศษ วันจันทร์ที่ ๑๓ กันยำยน ๒๕๖๔
๓. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา
http://www.senate.go.th/view/๑/กำร

สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

