
ด่วนมาก 

   

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว 6)  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
 ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต  
 กทม. ๑๐๓๐๐  

 ๒๓ มิถุนำยน  ๒๕๖5 

เรื่อง   กำรประชุมวุฒิสภำ  

เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  

สิง่ที่ส่งมำดว้ย   เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 11 หมายเลข (1) หมายเลข (3) 
 เรื่องด่วนที่ 1 - 2 เรื่องด่วนที ่5 - 6 หมายเลข (6) และหมายเลข (7)  

 ด้วยประธำนวฒุิสภำมีค ำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจ าป ี
ครั้งทีห่น่ึง) วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 และครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหน่ึง)  
วันอังคารที ่28 มถิุนายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ หอ้งประชมุวฒุิสภำ อำคำรรัฐสภำ ชั้น ๒ 
ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  

  ทั้งนี้ ก่อนเข้ำสูร่ะเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ วนัอังคำรที่ 28 มิถนุำยน 2565 
ประธำนวฒุิสภำอนญุำตใหส้มำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือต่อที่ประชมุได้ โดยเริม่ตัง้แต่เวลำ  
09.00 – 09.30 นำฬิกำ  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอเชญิสมำชิกวุฒิสภำไปประชมุตำมก ำหนดวันและเวลำ  
ดงักลำ่วข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดังได้เสนอมำพร้อมนี้  
 

ขอแสดงควำมนับถือ  
 
 

(นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ) 
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 
 

 
 
    
   
   
  
 
ดำวน์โหลด 

หนังสือนัดประชุมวุฒิสภำ 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 

กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี 11 

ส ำนักกำรประชมุ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔ 
โทรสำร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 
https://www.senate.go.th  
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ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) 

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชมุ      
 1.1 รับทราบผลการด าเนนิงานของคณะรัฐมนตรตีามรายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง  
  ขับเคลือ่นและพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมูบ่้าน (อกม.) ของคณะกรรมาธิการการเกษตร 
  และสหกรณ ์
 1.2 รับทราบผลการด าเนนิงานของคณะรัฐมนตรตีามรายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง  
  ผลกระทบจากการถมทะเลตามโครงการพัฒนาท่าเรืออตุสาหกรรมมาบตาพุด  
  ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
 1.3 รับทราบผลการด าเนนิงานของคณะรัฐมนตรตีามรายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง  
  การพัฒนาด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการบนิ รวมถึง 
  การจดัการจราจรทางอากาศตามมาตรฐานสากล ของคณะกรรมาธิการการคมนาคม 
 1.4 รับทราบผลการด าเนนิงานของคณะรัฐมนตรตีามรายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง  
  การออมตน้ไม้ยนืตน้เป็นบ านาญชวีติรองรับสงัคมสงูวัย (การออมทองค าเขียว)  
  ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสงัคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สงูอายุ คนพิการ  
  และผูด้้อยโอกาส 

(๒) รับรองรายงานการประชุม       (ไม่มี) 

(๓) กระทู้ถาม          
 3.1 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
  3.1.1 กระทูถ้าม เรื่อง การส่งเสรมิการปลูกต้นไม้ยืนต้นเพื่อเศรษฐกิจและการออมด้วย 
   ธนาคารต้นไม ้
   นายอ าพล  จนิดาวฒันะ  เป็นผู้ตัง้ถาม 
   ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
   (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 3 (สมัยสามัญประจ าป ี
   ครั้งที่หน่ึง) วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565) 
  3.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง การปรับปรงุทางหลวงหมายเลข 1095 ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ –  
   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
   นายสุรสิทธิ์  ตรีทอง เป็นผู้ตัง้ถาม 
   ถามรัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคม  
   (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 7 (สมัยสามัญประจ าป ี
   ครั้งที่หน่ึง) วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565) 

 3.2 กระทู้ถามด้วยวาจา       (ถ้าม)ี   

            (โปรดพลิก) 
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เรื่องด่วน 
 1. ตั้งคณะกรรมาธิการสามญัเพ่ือท าหน้าทีต่รวจสอบประวัต ิความประพฤติ และพฤติกรรม 
        ทางจริยธรรมของบุคคลผู้ไดร้ับการเสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งอัยการสงูสุด 
       (ตามข้อบังคับ ข้อ 105)  
 2. ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  ซึ่งสภาผูแ้ทนราษฎรลงมติเห็นชอบแลว้  
  (เป็นร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงิน วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 30 วัน 
  ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 136 นับแต่วันท่ี 20 มิถุนายน 2565) 
 3. รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2564 พร้อมรายงานของ 
  คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเรง่รดัการปฏิรปูประเทศ และการจัดท าและ 
  ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  (ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560) 
  - รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาต ิประจ าปี 2564 
  - รายงานของคณะกรรมาธกิารติดตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏิรปูประเทศ  
    และการจัดท าและด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ชาต ิ
 4. รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏิรปูประเทศ ประจ าปี 2564 พร้อมรายงาน 
  ของคณะกรรมาธิการตดิตาม เสนอแนะ และเรง่รดัการปฏิรูปประเทศ และการจดัท าและ 
  ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  (ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ  
  พ.ศ. 2560) 
  - รายงานสรุปผลการด าเนินการตามแผนการปฏริูปประเทศ ประจ าปี 2564 
  - รายงานของคณะกรรมาธกิารติดตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏิรปูประเทศ  
    และการจัดท าและด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 5. รายงานความคบืหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270  
  ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564) พร้อมรายงาน 
  ของคณะกรรมาธิการตดิตาม เสนอแนะ และเรง่รดัการปฏิรูปประเทศ และการจดัท าและ 
  ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  (ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
  - รายงานความคบืหน้าในการด าเนนิการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270  
    ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย (เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2564) 
  - รายงานของคณะกรรมาธกิารติดตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏิรปูประเทศ  
    และการจัดท าและด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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 6. รายงานความคบืหน้าในการด าเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270  
  ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564) พร้อมรายงาน 
  ของคณะกรรมาธิการตดิตาม เสนอแนะ และเรง่รดัการปฏิรูปประเทศ และการจดัท า 
  และด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  (ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
  - รายงานความคบืหน้าในการด าเนนิการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270  
    ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย (เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2564) 
  - รายงานของคณะกรรมาธกิารติดตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏิรปูประเทศ  
    และการจัดท าและด าเนนิการตามยุทธศาสตร์ชาติ 

(๔)   เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้      (ไม่มี) 

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา        (ไม่มี) 

(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่         
 - ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติแกไ้ขเพิ่มเติมข้อบงัคับการประชุมวฒุิสภา พ.ศ. 2562 เพื่อรองรบั 
  การด าเนนิการตามกฎหมายว่าดว้ยการออกเสียงประชามติ 
  นายสุรชัย  เลี้ยงบุญเลศิชัย เป็นผู้เสนอ 

(๗) เรื่องอื่น ๆ          
 - ขอขยายเวลาการพิจารณารา่งพระราชบญัญตัิป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 
  การกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก 30 วนั  
 
 
หมายเหตุ  : 1. สมาชิกวุฒิสภาผูป้ระสงค์จะตั้งกระทูถ้ามด้วยวาจาใหแ้สดงความประสงค์ 
  ตั้งกระทูถ้ามด้วยวาจาต่อทีป่ระชมุวฒุิสภาในวันประชมุที่มีวาระการพิจารณา 
  กระทูถ้ามเป็นหนงัสือระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ จุดรับกระทูถ้าม 
  ด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา 
 2. เอกสารรายงานสรปุผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2564 รายงาน 
  สรุปผลการด าเนนิการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจ าปี 2564 และรายงาน 
  ความคืบหน้าในการด าเนนิการตามแผนการปฏริูปประเทศตามมาตรา 270  
  ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย ตามระเบียบวาระเรื่องด่วนที่ 3 – 6  
  ส านักงานเลขาธิการวฒุิสภา ได้จดัส่งให้สมาชกิพิจารณาศึกษาเปน็การล่วงหน้าแล้ว  
  จึงขอให้สมาชิกน าเอกสารดงักล่าวมาใช้ในทีป่ระชุมวฒุสิภาด้วย 
 3. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที ่
  http://www.senate.go.th/view/๑/การประชมุสภา/TH-TH 
 
 
ส านักการประชมุ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔ 
โทรสาร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 
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ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) 

วันอังคารที่ 28 มถิุนายน ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      (ถ้าม)ี 
 
(๒) รับรองรายงานการประชุม       (ไม่มี)  
 
(๓) กระทู้ถาม         (ไม่มี) 
 
เรื่องด่วน 
 (เรื่องทีค่้างมาจากการประชมุวุฒสิภา ครั้งที่ 11 (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่หนึ่ง)  
 วันจนัทร์ที่ 27 มิถนุายน 2565) 
 
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้     (ไม่มี) 
 
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา        (ไม่มี) 
 
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่         (ไม่มี) 

 
(๗) เรื่องอื่น ๆ          (ถ้าม)ี  
 
 
 
หมายเหตุ  :  ๑. สมาชิกวุฒิสภาผูป้ระสงค์จะขอปรกึษาหารือใหแ้จ้งความประสงคต์่อประธานวฒุิสภา 
  หรือรองประธานวฒุิสภาผู้ท าหน้าที่ประธานของที่ประชมุวุฒสิภาล่วงหนา้ 
  พร้อมแนบแบบแจ้งความประสงคข์อปรึกษาหารอื ณ จดุรับแจ้งความประสงค ์
  ขอปรกึษาหารือของสมาชิกวุฒิสภา บรเิวณหน้าห้องประชุมวฒุิสภา ตั้งแต่เวลา 
  ๐๘.๑๕ นาฬิกา จนครบจ านวน ๑๐ คน หรือเมื่อถึงเวลา ๐๘.๔๕ นาฬิกา 
  2. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที ่
  http://www.senate.go.th/view/๑/การประชมุสภา/TH-TH 
 
 

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

 

 


