ด่ที่ สววนมาก
๐๐๐๗/(ว ๔)

สำนักงำนเลขำธิกำรวุฒสิ ภำ
๑๑๑๑ ถนนสำมเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ
กทม. ๑๐๓๐๐
พฤศจิกำยน ๒๕๖๕

เรื่อง กำรประชุมวุฒิสภำ
เรียน สมำชิกวุฒิสภำ
สิง่ ที่ส่งมำด้วย ๑. เรือ่ งตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๖ หมายเลข (๑) เรือ่ งด่วน
หมายเลข ๔.๒ หมายเลย (๖) และหมายเลข (๗)
๒. เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๗ หมายเลข (๔) และหมายเลข (๖)
ด้วยประธำนวุฒิสภำมีคำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจาปี
ครั้งทีส่ อง) วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรัฐสภำ ชั้น ๒
ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร
ทั้งนี้ ก่อนเข้ำสูร่ ะเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ วันอังคำรที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
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

ดำวน์โหลด
หนังสือนัดประชุมวุฒิสภำ

ดำวน์โหลดเอกสำรประกอบ ดำวน์โหลดเอกสำรประกอบ
กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๖ กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๗

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๖ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
๑.๑ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตปิ ้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๒ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ
พิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....และข้อสังเกตของ
คณะกรรมำธิกำรร่วมกันเพื่อพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติจรำจรทำงบก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑.๓ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ
เรื่อง “กำรจัดกำรตำบลเข้มแข็งตำมแนวทำงยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ”
ของ คณะกรรมำธิกำรกำรแก้ปญ
ั หำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมลำ
๑.๔ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ
เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบำยเพื่อผลักดันกฎหมำยว่ำด้วยกำรกระทำควำมผิดต่อเด็ก
ผ่ำนสื่อออนไลน์ ของคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำสังคม และกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี
ผู้สูงอำยุ คนพิกำร และผูด้ อ้ ยโอกำส
๑.๕ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ
เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบำยต่อกำรดำเนินงำนโครงกำรพัฒนำทักษะอำชีพแก่สตรีและ
ครอบครัว ของศูนย์เรียนรูก้ ำรพัฒนำสตรีและครอบครัว ของคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำ
สังคม และกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผูส้ ูงอำยุ คนพิกำร และผูด้ ้อยโอกำส
๑.๖ รับทรำบผลกำรดำเนินกำรของคณะรัฐมนตรีตำมรำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ
เรื่อง แนวทำงกำรคุม้ ครองผู้บริโภควิถีใหม่ ของคณะกรรมำธิกำรสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภำพ
และกำรคุ้มครองผูบ้ ริโภค
(๒) รับรองรายงานการประชุม
รับรองรำยงำนกำรประชุมวุฒิสภำ จำนวน ๙ ครัง
ครังที่ ๑๒ (สมัยสำมัญประจำปีครังที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ ๒๘ มิถุนำยน ๒๕๖๕
ครังที่ ๑๓ (สมัยสำมัญประจำปีครังที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๔ กรกฎำคม ๒๕๖๕
ครังที่ ๑๔ (สมัยสำมัญประจำปีครังที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎำคม ๒๕๖๕
ครังที่ ๑๕ (สมัยสำมัญประจำปีครังที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ ๑๒ กรกฎำคม ๒๕๖๕
ครังที่ ๑๖ (สมัยสำมัญประจำปีครังที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎำคม ๒๕๖๕
ครังที่ ๑๗ (สมัยสำมัญประจำปีครังที่หนึ่ง) วันอังคำรที่ ๑๙ กรกฎำคม ๒๕๖๕
ครังที่ ๑๘ (สมัยสำมัญประจำปีครังที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎำคม ๒๕๖๕
ครังที่ ๑๙ (สมัยสำมัญประจำปีครังที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๖๕ และ
ครังที่ ๒๐ (สมัยสำมัญประจำปีครังที่หนึ่ง) วันจันทร์ที่ ๘ สิงหำคม ๒๕๖๕
(โปรดพลิก)

-๒(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
- กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรือไม่ให้ควำมเห็นชอบผลกำรลงมติของสภำผู้แทนรำษฎร
ในญัตติขอให้สภำมีมติสง่ เรื่องที่มีเหตุสมควรจะให้มีกำรออกเสียงประชำมติให้คณะรัฐมนตรี
ดำเนินกำร
(ตามข้อบังคับ ข้อ ๓๙/๒)
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรพัฒนำและขับเคลือ่ นกำรทำเหมืองในเมือง
(Urban Mining)
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรพำณิชย์และกำรอุตสำหกรรมพิจำรณำเสร็จแล้ว
(เป็นเรือ่ งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจาปีครั้งทีส่ อง)
วันอังคารที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)
๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำรูปแบบ Fast Track
สำหรับบุคคลที่มีสมรรถนะสูง
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำพิจำรณำเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่
- รำยงำนของผู้สอบบัญชีและรำยงำนกำรเงินสำนักงำนศำลยุติธรรม สำหรับปีสนสุ
ิ ด
วันที่ 30 กันยำยน 2564
(ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543)
(๗) เรื่องอื่น ๆ
- ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัตกิ องทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อกำรศึกษำ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน
หมายเหตุ : ๑. รำยงำนกำรประชุมตำม (๒) จำนวน ๙ ครัง ได้วำงไว้เพื่อให้ท่ำนสมำชิกตรวจดู
ก่อนที่จะเสนอให้วุฒิสภำรับรอง ณ ห้องรับรองสมำชิกวุฒิสภำ ชัน ๒ อำคำรรัฐสภำ
๒. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
http://www.senate.go.th/view/๑/กำรประชุมสภำ/TH-TH
สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

ระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจาปีครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม

(ไม่ม)ี

(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง รูปแบบควำมร่วมมือในกำรพัฒนำอำชีวศึกษำ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตกำลังคนเข้ำสู่อำชีพ
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำพิจำรณำเสร็จแล้ว
๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรผลิตและกำรพัฒนำครูอำชีวศึกษำ
ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำพิจำรณำเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา

(ไม่มี)

(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่
๖.๑ รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิ ำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตัง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
(ตามมาตรา 22 (8) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. 2560)
๖.๒ รำยงำนกำรพัฒนำระบบรำชกำรประจำปี 2562 และประจำปี 2563 ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.)
(ตามมาตรา 71/10 (10) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2545)

(โปรดพลิก)

-๒(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ : ๑. สมำชิกวุฒิสภำผู้ประสงค์จะขอปรึกษำหำรือให้แจ้งควำมประสงค์ต่อประธำนวุฒิสภำ
หรือรองประธำนวุฒิสภำผูท้ ำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำล่วงหน้ำ
พร้อมแนบแบบแจ้งควำมประสงค์ขอปรึกษำหำรือ ณ จุดรับแจ้งควำมประสงค์
ขอปรึกษำหำรือของสมำชิกวุฒสิ ภำ บริเวณหน้ำห้องประชุมวุฒิสภำ ตังแต่เวลำ
๐๘.๑๕ นำฬิกำ จนครบจำนวน ๑๐ คน หรือเมื่อถึงเวลำ ๐๘.๔๕ นำฬิกำ
๒. อำจมีเรื่องค้ำงมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครังที่ ๖ (สมัยสำมัญประจำปีครังที่สอง)
วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕
๓. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ
http://www.senate.go.th/view/๑/กำรประชุมสภำ/TH-TH
สำนักกำรประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสำร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔

