
ด่วนมาก 

   

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๑)  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
 ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต  
 กทม. ๑๐๓๐๐  

 ๑๘ พฤษภำคม  ๒๕๖5 

เรื่อง   กำรประชุมวุฒิสภำ  

เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  

สิง่ที่ส่งมำดว้ย   ๑. เรือ่งตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑ หมายเลข (๑) หมายเลข (3) 
  เรื่องด่วน หมายเลข ๔.2 – 4.4 หมายเลข (๖) และหมายเลข 7 
 ๒. เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๒ เรื่องด่วน หมายเลข (4) และ 
  หมายเลข (6)  

 ตำมทีไ่ดม้ีพระรำชกฤษฎีกำเรียกประชุมรัฐสภำสมัยประชุมสำมญัประจ ำปคีรั้งที่หนึง่  
พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วนัที่ 22 พฤษภำคม 2565 แลว้ นัน้ ประธำนวุฒสิภำจึงมคี ำสัง่ให้นดัประชุมวุฒสิภำ 
ครั้งที่ ๑ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 และครั้งที่ ๒ (สมยัสามัญ
ประจ าปีครั้งทีห่น่ึง) วันอังคารที่ ๒4 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ 
อำคำรรัฐสภำ ชั้น ๒ ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรงุเทพมหำนคร  

  ทั้งนี้ ก่อนเข้ำสูร่ะเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ วนัอังคำรที่ 24 พฤษภำคม 2565 
ประธำนวฒุิสภำอนญุำตใหส้มำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือต่อที่ประชมุได้ โดยเริม่ตัง้แต่เวลำ  
09.00 – 09.30 นำฬิกำ  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอเชญิสมำชิกวุฒิสภำไปประชมุตำมก ำหนดวันและเวลำ  
ดงักลำ่วข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดังได้เสนอมำพร้อมนี้  
 

ขอแสดงควำมนับถือ  
 
 

(นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ) 
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 

 
 
   
  
  
  
 

ดาวน์โหลด 
หนังสือนัดประชุมวุฒิสภา 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 
การประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๑ 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 
การประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๒ 

ส ำนักกำรประชุม 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔ 
โทรสำร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 
https://www.senate.go.th  
 

https://www.senate.go.th/


 

 

ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ ๑ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) 

วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม         
 1.1 รับทราบพระบรมราชโองการประกาศพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุม 
  สามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง พ.ศ. 256๕ 
 ๑.๒ รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามรายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง  
  การบริหารจัดการงบประมาณโครงการเงนิอุดหนนุส าหรบัสนับสนุนอาหารกลางวนั 
  นักเรียนระดบัปฐมวัยและระดับประถมศึกษาในสงักดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่  
  ของคณะกรรมาธิการตดิตามการบรหิารงบประมาณ 
 1.3 รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามรายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง  
  ความรุนแรงต่อเดก็ในครอบครัวของคณะกรรมาธกิารการพัฒนาสงัคม และกิจการเดก็  
  เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ คนพิการ และผูด้้อยโอกาส 
 1.4 รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามรายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง ปัญหา 
  ข้อขดัข้องในกระบวนการสรรหาขององคก์รอิสระตามรฐัธรรมนูญ ของคณะกรรมาธิการ 
  กิจการองค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญ 
 1.5 รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามรายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง  
  การขบัเคลื่อนเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศและ 
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 
 1.6 รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามรายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง รูปแบบ 
  การแก้ปญัหาความยากจนแบบมุ่งเป้า กรณศีึกษาประเทศจีนและอนิเดีย  
   ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ า  
 ๑.7 รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
  พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิหอการค้า (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
 1.8 รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
  พิจารณาร่างพระราชบญัญตัิแก้ไขเพิ่มเตมิประมวลรัษฎากร (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
 ๑.9 รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามรายงานสรุปผลการด าเนินงานของ 
  หนว่ยรับงบประมาณที่เกี่ยวกับข้อสงัเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศกึษา 
   ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ๑.10  รับทราบการขยายเวลาการพิจารณาศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทย 
  ด้วยการวิจัยและนวตักรรม ของคณะกรรมาธิการวิสามญัศึกษาแนวทางการพลกิโฉม 
  พืชสมุนไพรไทยดว้ยการวิจยัและนวตักรรม ออกไปอีก ๔๕ วัน 
 
 
 

(โปรดพลิก) 
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 1.11 รับทราบการขยายเวลาการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามญัเพ่ือท าหน้าทีต่รวจสอบ 
  ประวัต ิความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รบัการเสนอชื่อใหด้ ารง 
  ต าแหนง่กรรมการติดตามและประเมนิผลการปฏิบตัิงาน ออกไปอีก 22 วัน 
 ๑.12 รับทราบสรปุผลการด าเนนิงานของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรฐั  
  ปีที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
 
(๒) รับรองรายงานการประชุม        
    รับรองรายงานการประชมุวฒุิสภา จ านวน 13 ครั้ง 
 ครั้งที ่๗ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) วนัจันทร์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
 ครั้งที ่๘ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) วนัอังคารที่ ๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๖๔ 
 ครั้งที ่๙ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง) วนัอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 
 ครั้งที ่๑๐ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วนัจันทร์ที่ ๑๓ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 
 ครั้งที ่๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วนัอังคารที ่๑๔ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 
 ครั้งที ่๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วนัจันทร์ที่ ๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๔  
 ครั้งที ่๑๓ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วนัจันทร์ที่ ๒๗ ธนัวาคม ๒๕๖๔ 
 ครั้งที ่14 (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วนัอังคารที ่28 ธนัวาคม 2564 
 ครั้งที ่15 (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วนัจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 
 ครั้งที ่16 (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วนัจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 
 ครั้งที ่17 (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วนัอังคารที ่18 มกราคม 2565 
 ครั้งที ่18 (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วนัจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 และ 
 ครั้งที ่19 (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วนัอังคารที ่25 มกราคม 2565   
 
(๓) กระทู้ถาม 
 3.1 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
  3.1.1 กระทูถ้าม เรื่อง การอนุรักษแ์ละดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ทีท่รงคุณค่าของแผน่ดนิ 
   นายวัลลภ  ตงัคณานุรกัษ์  เป็นผู้ตัง้ถาม 
   ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.1.2 กระทูถ้าม เรื่อง มาตรการในการสร้างความปลอดภัยของผู้ใช้รถใชถ้นน 
   นายทววีงษ์  จุลกมนตรี  เปน็ผู้ตั้งถาม 
   ถามนายกรฐัมนตร ี
  3.1.3 กระทูถ้าม เรื่อง การพัฒนาเครื่องโทคาแมค (Tokamak) หรอืดวงอาทิตย์จ าลอง 
   นายชลิต  แกว้จินดา  เปน็ผูต้ั้งถาม 
   ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 
 
 3.2 กระทู้ถามด้วยวาจา       (ถ้าม)ี   
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เรื่องด่วน 
 1. ตั้งคณะกรรมาธิการสามญัเพ่ือท าหน้าทีต่รวจสอบประวัต ิความประพฤติ และพฤติกรรม 
        ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ไดร้ับการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
        และปราบปรามการทุจรติในภาครฐั      
       (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕) 
 2.   ตั้งคณะกรรมาธิการสามญัเพ่ือท าหน้าทีต่รวจสอบประวัต ิความประพฤติ และพฤติกรรม 
        ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ไดร้ับการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งประธานศาลปกครองสงูสุด 
       (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕) 
 3.   ตั้งคณะกรรมาธิการสามญัเพ่ือท าหน้าทีต่รวจสอบประวัต ิความประพฤติ และพฤติกรรม 
        ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ไดร้ับการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งตุลาการศาลปกครองสงูสุด  
       (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕) 
 4.   ตั้งคณะกรรมาธิการสามญัเพ่ือท าหน้าทีต่รวจสอบประวัต ิความประพฤติ และพฤติกรรม 
        ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ไดร้ับการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการป้องกันและปราบปราม 
       การทุจรติแห่งชาต ิ
       (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕) 
 5. ให้ความเหน็ชอบบุคคลผู้ไดร้ับการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
  (ตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
  สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560) 
 6.   ร่างพระราชบัญญัตวิิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....     
       ซึ่งคณะกรรมาธิการรว่มกนัพิจารณาเสร็จแล้ว 
 7.   ร่างพระราชบัญญัติคุม้ครองพยานในคดอีาญา (ฉบับที่..) พ.ศ. ....     
  ซึ่งคณะกรรมาธิการรว่มกนัพิจารณาเสร็จแล้ว 
 8. ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการรว่มกนัพิจารณาเสร็จแล้ว 
 9  พิจารณาการด าเนนิการของวุฒิสภากรณีผู้ได้รบัการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
  ติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค คือ พลต ารวจเอก ณัฐธร   
  เพราะสุนทร ขอถอนตัว 
 
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้    
 ๔.๑ รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy Industry) 
    ซึ่งคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอตุสาหกรรมพิจารณาเสร็จแลว้ 
         (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง)  
              วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)  
 
 

(โปรดพลิก) 
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 ๔.๒ รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง การเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขันธุรกิจบรกิาร 
          โลจิสติกสไ์ทย (Logistics) กรณีศึกษาเฉพาะ Last Mile Delivery 
         ซึ่งคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอตุสาหกรรมพิจารณาเสร็จแลว้ 
 ๔.๓   รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง องคก์รชมุชนในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๑ : ความเข้มแข็ง 
              ของระบอบประชาธิปไตยทางตรงในระดับฐานราก 
              ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีสว่นรว่มของประชาชนพิจารณาเสร็จแลว้ 
 4.4 รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง การพิจารณาศกึษา ตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรดั 
  การปฏิรปูระบบด้านทันตสาธารณสขุไทยตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสขุ 
         ซึ่งคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขพิจารณาเสร็จแลว้ 
 
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา        (ไม่มี)  
 
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่         
 6.1 ขอให้วฒุิสภาพิจารณาเพื่อมมีติมิใหเ้ปดิเผยบนัทึกการประชุมและรายงานลับของ 
  คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อท าหนา้ที่ตรวจสอบประวตัิ ความประพฤต ิและพฤตกิรรม 
  ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ไดร้ับการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการสิทธมินุษยชน 
  แห่งชาต ิ
  (ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
 6.2 ขอให้วฒุิสภาพิจารณาเพื่อมมีติมิใหเ้ปดิเผยรายงานสอบหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมาธิการ 
  กิจการองค์กรอิสระตามรฐัธรรมนูญ 
  (ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
 
(๗) เรื่องอื่น ๆ           
 -   ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการโทรคมนาคม  
  แทนต าแหน่งทีว่่าง    
 
หมายเหตุ  : ๑. รายงานการประชุมตาม (๒) จ านวน 13 ครัง้ ไดว้างไวเ้พ่ือให้ท่านสมาชิกตรวจดู 
  ก่อนที่จะเสนอให้วฒุิสภารบัรอง ณ ห้องรบัรองสมาชิกวฒุิสภา ชัน้ ๒ อาคารรัฐสภา 
 ๒. สมาชิกวุฒิสภาผูป้ระสงค์จะตั้งกระทูถ้ามด้วยวาจาใหแ้สดงความประสงค์ 
  ตั้งกระทูถ้ามด้วยวาจาต่อทีป่ระชมุวฒุิสภาในวันประชมุที่มีวาระการพิจารณา 
  กระทูถ้ามเป็นหนงัสือระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรับกระทูถ้าม 
  ด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา 
 3. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา 
  http://www.senate.go.th/view/๑/การประชมุสภา/TH-TH 

 
 
ส านักการประชมุ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔ 
โทรสาร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 
 



 

 

ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ ๒ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) 

วันอังคารที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      (ถ้าม)ี 
 
(๒) รับรองรายงานการประชุม       (ไม่มี)  
 
(๓) กระทู้ถาม         (ไม่มี) 
 
เรื่องด่วน 
 1. ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับทีห่มดความจ าเปน็หรือซ้ าซ้อน 
   กับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
  (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖  
  ซึ่งจะครบก าหนดการพิจารณาในวันที่ 14 มถิุนายน ๒๕๖๕) 
 2.  ร่างพระราชบัญญัติการประกอบธรุกิจข้อมูลเครดิต (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว 
     (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ตามรฐัธรรมนูญ มาตรา ๑๓๖  
  ซึ่งจะครบก าหนดการพิจารณาในวันที่ ๒๑ มถิุนายน ๒๕๖๕) 
 
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้       
 ๔.1 รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง กระบวนการรบัค ากลา่วหาและการด าเนนิการตามหนา้ที่ 
  อ านาจของคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตแห่งชาติ 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนญูพิจารณาเสร็จแลว้  
 ๔.2 รายงานผลการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ –  
  ๓๐ กนัยายน ๒๕๖๔) 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจรติ ประพฤติมชิอบและเสริมสร้าง 
  ธรรมาภิบาลพิจารณาเสร็จแล้ว 
 ๔.3  รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง การจดัท าระบบการมสี่วนรว่มของประชาชน  
  ในการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติการจดัซื้อจัดจา้งภาครฐั 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจรติ ประพฤติมชิอบและเสริมสร้าง 
  ธรรมาภิบาลพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
 
 
            (โปรดพลิก) 
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 4.4 รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง แผนงานเชิงรุกของรัฐบาล : การยกระดับคะแนนดัชนี 
  การรบัรู้การทุจรติ (Corruption Perceptions Index : CPI) (พ.ศ. 2565 – 2567)  
  ของคณะกรรมาธิการศกึษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสรมิสร้าง 
  ธรรมาภิบาลพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา 
        - รายงานประจ าป ี๒๕๖๓ ของกองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา    
  (ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา  
  พ.ศ. ๒๕๖๑) 
  (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีส่อง) 
  วันอังคารที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)  
 
 (๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่      
 ๖.1 ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตัง้คณะอนกุรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง 
  และการมีสว่นร่วมของประชาชน เพิ่มเติม 
  นายเสร ีสุวรรณภานนท ์เปน็ผู้เสนอ  
 ๖.2 ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง นโยบายการตรวจเงนิแผน่ดนิประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  (ตามมาตรา ๒๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
  การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑)  
 ๖.3 รายงานของผู้สอบบญัชแีละงบการเงนิส าหรับปีสิ้นสดุวนัที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ 
  รายงานการประเมนิผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน ส าหรับปี ๒๕๖๒  ของส านักงาน 
  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ   
  (ตามมาตรา ๖๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลืน่ความถี่และก ากับการประกอบ 
  กิจการวิทยุกระจายเสียง วทิยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓) 
 ๖.๔ รายงานประจ าป ี๒๕๖๒ กองทุนพัฒนาการกีฬาแหง่ชาติ พร้อมรายงานของผู้สอบบัญช ี
  และรายงานการเงนิกองทุนพัฒนาการกีฬาแหง่ชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ส าหรับป ี
  สิ้นสุดวันที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๒ 
  (ตามมาตรา ๔๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับท่ี ๒)  
  พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 ๖.๕ รายงานผลการปฏิบตัิงานของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการปราบปรามยาเสพติด ประจ าปี  
  พ.ศ. ๒๕๕๗ ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๕๘ และ ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๓ 
  (ตามมาตรา ๑๔ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
  พ.ศ. ๒๕๑๙) 
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(๗)  เรื่องอื่น ๆ          (ถ้าม)ี  

 
 
 
 
หมายเหตุ  :  ๑. สมาชิกวุฒิสภาผูป้ระสงค์จะขอปรกึษาหารือใหแ้จ้งความประสงคต์่อประธานวฒุิสภา 
  หรือรองประธานวฒุิสภาผู้ท าหน้าที่ประธานของที่ประชมุวุฒสิภาล่วงหนา้ 
  พร้อมแนบแบบแจ้งความประสงคข์อปรึกษาหารอื ณ จดุรับแจ้งความประสงค์ 
  ขอปรกึษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บรเิวณหน้าห้องประชุมวฒุิสภา ตั้งแต่เวลา 
  ๐๘.๑๕ นาฬิกา จนครบจ านวน ๑๐ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา 
 ๒. อาจมีเรือ่งค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑ (สมยัสามัญประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง)  
  วันจนัทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
  3. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณา 
  http://www.senate.go.th/view/๑/การประชมุสภา/TH-TH 

 
 
 
 
ส านักการประชมุ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔ 
โทรสาร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 
 


