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ระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
____________________
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

(ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม

(ไม่มี)

(๓) กระทู้ถาม

(ไม่มี)

เรื่องด่วน
- ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. ....
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว
(เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๐
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐)
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว
- รายงานการพิจารณาศึกษารายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั ิหน้าที่ ประจาปี ๒๕๕๗
ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และรายงานของผู้สอบบัญชีและ
งบการเงินสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
คณะกรรมาธิการการเมืองพิจารณาเสร็จแล้ว
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา
๕.๑ รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบตั ิหน้าที่ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ตามมาตรา ๑๙ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔)
๕.๒ รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
(ตามมาตรา ๑๑๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒)
(เรือ่ งตามลาดับที่ ๕.๑ และ ๕.๒ เป็นเรื่องทีเ่ ลือ่ นมาจากการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

(โปรดพลิก)

๒
(๖) เรื่องทีเ่ สนอใหม่

(ไม่มี)

(๗) เรื่องอื่น ๆ

(ถ้ามี)

หมายเหตุ : สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที่
http://www.senate.go.th/agenda

สานักการประชุม
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔
โทรสาร ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔
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