ด่วนมาก

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๕)

สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำ
๑๑๑๑ ถนนสำมเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กทม. ๑๐๓๐๐

๑๘

พฤศจิกำยน ๒๕๖๔

เรื่อง กำรประชุมวุฒิสภำ
เรียน สมำชิกวุฒิสภำ
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๕ หมายเลข (๑) หมายเลข (๓)
เรื่องด่วน หมายเลข (๖) และหมายเลข (๗)
๒. เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๖ เรื่องด่วน
ด้วยประธำนวุฒิสภำมีคำสั่งให้นัด ประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งที่สอง) วันจันทร์ท่ี 22 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ
(เกียกกำย) ชั้น ๒ ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร
ทั้งนี้ ก่อนเข้ำสู่ระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ วันอังคำรที่ 23 พฤศจิกำยน ๒๕๖๔
ประธำนวุฒิสภำอนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลำ
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ นำฬิกำ
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ และขอเชิญสมำชิกวุฒิสภำไปประชุมตำมกำหนดวันและเวลำ
ดังกล่ำวข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชุมดังได้เสนอมำพร้อมนี้
ขอแสดงควำมนับถือ
(นำงสำวนภำภรณ์ ใจสัจจะ)
เลขำธิกำรวุฒิสภำ
สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
https://www.senate.go.th

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
ดาวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมวุฒสิ ภา การประชุมวุฒสิ ภา ครั้งที่ ๕

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
การประชุมวุฒสิ ภา ครั้งที่ ๖

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
- รับทราบผลการดาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรือ่ ง แนวทาง
การให้บริการคนพิการของสายการบินภายในประเทศ ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม
และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผูด้ ้อยโอกาส
(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทูถ้ าม
๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ
๓.๑.๑ กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาค่าปลูกค่าชดเชยและค่าบารุงรักษาป่าจากวัด
สานักสงฆ์ ที่พักสงฆ์ และศาสนสถาน
พลตารวจโท ศานิตย์ มหถาวร เป็นผู้ตั้งถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งทีส่ อง)
วันจันทร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
๓.๑.๒ กระทูถ้ าม เรื่อง ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะพิษในชุมชน
นายอาพล จินดาวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถาม
ถามนายกรัฐมนตรี
๓.๑.๓ กระทู้ถาม เรื่อง ความก้าวหน้าการกักพืชและการป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืช
ต่างถิ่นของไทย
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล เป็นผูต้ ั้งถาม
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(เรือ่ งตามลาดับที่ ๓.๑.๒ และ ๓.๑.๓ เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
๓.๒ กระทู้ถามด้วยวาจา

(ถ้ามี)

เรื่องด่วน
๑. ร่างพระราชบัญญัติคมุ้ ครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งสภาผูแ้ ทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
(เป็นร่างพระราชบัญญัติเกีย่ วด้วยการเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน
ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖ นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
(โปรดพลิก)

-๒๒. ร่างพระราชบัญญัตแิ ก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ซึ่งสภาผูแ้ ทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว
(วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖
นับตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการผลิตและการพัฒนาครู
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการผลิตและการพัฒนาครูพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๒ รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ไขปัญหากรณีนกั บินไทย
ว่างงานและการส่งเสริมเพื่อสร้างโอกาสให้นักบินไทยสามารถไปทางานต่างประเทศได้
คณะกรรมาธิการการแรงงานพิจารณาเสร็จแล้ว
(เรือ่ งตามลาดับที่ ๔.๑ และ ๔.๒ เป็นเรื่องทีเ่ ลือ่ นมาจากการประชุมวุฒิสภา ครัง้ ที่ ๔
(สมัยสามัญประจาปีครั้งทีส่ อง) วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔)
(๕) เรื่องที่คา้ งพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่
๖.๑ รายงานประจาปี ๒๕๖๓ ของกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
(ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการเสริมสร้างสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔)
๖.๒ รายงานประจาปีเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตกิ ารผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)
(ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๗๕ (๗) แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562)
(๗) เรื่องอื่น ๆ
๗.๑ ตัง้ กรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๗.๒ ตัง้ กรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ แทนตาแหน่งที่วา่ ง
หมายเหตุ : ๑. สมาชิกวุฒิสภาที่จะตัง้ กระทูถ้ ามด้วยวาจาให้แสดงความประสงค์ตงั้ กระทู้ถาม
ด้วยวาจาต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวันประชุมทีม่ ีวาระการพิจารณากระทู้ถามเป็นหนังสือ
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรับกระทูถ้ ามด้วยวาจาบริเวณ
หน้าห้องประชุมวุฒิสภา
๒. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา
http://www.senate.go.th/view/๑/การประชุมสภา/TH-TH
สานักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
- รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน – มิถนุ ายน 2564) พร้อมรายงาน
ของคณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทาและ
ดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
(๓) กระทูถ้ าม

(ไม่มี)

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว

(ไม่มี)

(๕) เรื่องที่คา้ งพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ : ๑. สมาชิกวุฒิสภาผู้ประสงค์จะขอปรึกษาหารือให้แจ้งความประสงค์ต่อประธานวุฒิสภา
หรือรองประธานวุฒิสภาผู้ทาหน้าที่ประธานของที่ประชุมวุฒสิ ภาล่วงหน้า
พร้อมแนบแบบแจ้งความประสงค์ขอปรึกษาหารือ ณ จุดรับแจ้งความประสงค์
ขอปรึกษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา ตัง้ แต่เวลา
๐๘.๑๕ นาฬิกา จนครบจานวน ๑๐ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา
๒. อาจมีเรือ่ งค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจาปีครัง้ ที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
๓. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา
http://www.senate.go.th/view/๑/การประชุมสภา/TH-TH
สานักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

