
ด่วนมาก 

   

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว 18)  ส ำนักงำนเลขำธิกำรวฒุิสภำ 
 ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดสุิต  
 กทม. ๑๐๓๐๐  

 ๑ กันยำยน  ๒๕๖5 

เรื่อง   กำรประชุมวุฒิสภำ  

เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  

สิง่ที่ส่งมำดว้ย   ๑. เรือ่งตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 28 หมายเลข (1) หมายเลข (3) 
  หมายเลข 4 และหมายเลข (7) 
 ๒. เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 29 หมายเลข (4)  
  และหมายเลข (6) 

 ด้วยประธำนวฒุิสภำมีค ำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจ าป ี
ครั้งทีห่น่ึง) วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 และครั้งที่ 29 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหน่ึง)  
เป็นพิเศษ วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมวฒุิสภำ  
อำคำรรัฐสภำ ชั้น ๒ ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรงุเทพมหำนคร และมีค ำสั่งให้ 
งดการประชุมวุฒิสภา วันอังคารที่ 6 กันยายน ๒๕๖๕ เนื่องจำกจะมีกำรประชุมร่วมกัน 
ของรัฐสภำ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอเชญิสมำชิกวุฒิสภำไปประชมุตำมก ำหนดวันและเวลำ  
ดงักลำ่วข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดังได้เสนอมำพร้อมนี้  
 

ขอแสดงควำมนับถือ  
 
 

(นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ) 
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 
 
 

 
 
    
   
  
  
 
ดำวน์โหลด 

หนังสือนัดประชุมวุฒิสภำ 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 

กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี 28 
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 

กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี 29 

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

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


 

ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) 

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชมุ      
 1.1 รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามรายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง  
  แนวทางการเฝา้ระวังและปอ้งกันผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และสขุภาพในระดับ 
  ชุมชนท้องถิน่ กรณี EEC ของคณะกรรมาธิการการแกป้ัญหาความยากจนและ 
  ลดความเหลื่อมล  า 
 1.2 รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามรายงานสรุปผลการศึกษาวิเคราะห์ 
  รายงานสรุปผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ าปี 2563 ของคณะกรรมาธิการ 
  ติดตาม เสนอแนะ และเรง่รดัการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตาม 
  ยุทธศาสตร์ชาต ิ
 1.3 รับทราบผลการด าเนนิการของคณะรัฐมนตรตีามรายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง  
  โรคโควดิ 19 ของคณะกรรมาธิการการสาธารณสขุ 
 1.4 รับทราบ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงต าแหนง่กรรมาธิการ ในสัดสว่นประธานคณะอนุกรรมาธิการ  
  ซึ่งท าหน้าที่ตดิตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และการจดัท าและด าเนินการ 
  ตามยุทธศาสตร์ชาตขิองคณะกรรมาธิการการคมนาคม ในคณะกรรมาธกิารติดตาม  
  เสนอแนะ และเรง่รดัการปฏิรูปประเทศ และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  ตามข้อบังคับ ข้อ 175 
 
(๒) รับรองรายงานการประชุม       
 รับรองรายงานการประชมุวฒุิสภา 
 ครั งที ่3 (สมัยสามญัประจ าปีครั งทีห่นึง่) วันจนัทร์ที ่30 พฤษภาคม 2565 
 ครั งที ่4 (สมัยสามญัประจ าปีครั งทีห่นึง่) วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 
 ครั งที ่5 (สมัยสามญัประจ าปีครั งทีห่นึง่) วันจนัทร์ที ่6 มิถุนายน 2565 
 ครั งที ่6 (สมัยสามญัประจ าปีครั งทีห่นึง่) วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 
 
(๓) กระทู้ถาม         
 3.1 กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
  3.1.1 กระทูถ้าม เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือนิสตินักศึกษาหลงัจากการแพรร่ะบาดของ
   โรคติดเชื อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
   รองศาสตราจารยป์ระเสริฐ  ปิ่นปฐมรัฐ เปน็ผู้ตั งถาม 
   ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรม 
   (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 9 (สมัยสามัญประจ าปี 
   ครั้งที่หน่ึง) วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565) 

(โปรดพลิก) 



 

- ๒ - 
 
  3.1.2 กระทูถ้าม เรื่อง ปัญหาการจ่ายสินไหมการท าประกันชวีิต ประกนัภัยกลุ่ม 
   และประกันภัยคุ้มครองสินเชื่อของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
   นายออน  กาจกระโทก  เปน็ผู้ตั งถาม 
   ถามรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

 3.2 กระทู้ถามด้วยวาจา       (ถ้าม)ี 

(๔)   เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้      
 - รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง การเปดิภูมิพื นที่ศิลปวฒันธรรม ภายใตแ้นวคดิไตรภาคี 
  ศิลปวฒันธรรม 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการการศาสนา คณุธรรม จริยธรรม ศิลปะและวฒันธรรมพิจารณาเสร็จแลว้ 

(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา        
 - รายงานผลการปฏิบตัิงานของส านกังานการตรวจเงินแผ่นดนิ ประจ าปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2564 
  (ตามมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผน่ดิน  
  พ.ศ. 2561) 
  (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 25 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่น่ึง)  
  วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565) 

(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่         
 - การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรดัการปฏิรปูประเทศ และการจดัท าและด าเนินการตาม 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา 270 ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย 

(๗) เรื่องอื่น ๆ          
 7.1   ตั งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม แทนต าแหน่งท่ีว่าง  
  7.2   ตั งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการสาธารณสขุ แทนต าแหนง่ที่วา่ง  
 
หมายเหตุ  : 1.  รายงานการประชุมตาม (2) จ านวน 4 ครั ง ได้วางไว้เพือ่ให้ท่านสมาชิกตรวจดู 
  ก่อนที่จะเสนอให้วฒุิสภารบัรอง ณ ห้องรบัรองสมาชิกวฒุิสภา ชั น 2 อาคารรัฐสภา 
 2. สมาชิกวุฒิสภาผูป้ระสงค์จะตั งกระทูถ้ามด้วยวาจาใหแ้สดงความประสงค์ 
  ตั งกระทูถ้ามด้วยวาจาต่อทีป่ระชมุวฒุิสภาในวันประชมุที่มีวาระการพิจารณา 
  กระทูถ้ามเป็นหนงัสือระหวา่งเวลา 08.30 – 9.00 นาฬิกา ณ จดุรบักระทู้ถาม 
  ด้วยวาจา บริเวณหน้าห้องประชุมวุฒิสภา 
 3. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที ่
  http://www.senate.go.th/view/1/การประชมุสภา/TH-TH 

 
 ส านักการประชมุ 

โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔ 
โทรสาร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 
 

 



 

ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ 29 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หน่ึง) เป็นพิเศษ 

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม      (ถ้าม)ี 
 
(๒) รับรองรายงานการประชุม       (ไม่มี)  
 
(๓) กระทู้ถาม         (ไม่มี) 
 
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้     
 4.1 รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง แนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยดว้ยการวิจยั 
  และนวตักรรม 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการพลิกโฉมพืชสมุนไพรไทยดว้ยการวิจยั 
  และนวตักรรมพิจารณาเสรจ็แล้ว 
 4.2 รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง การจดัตั งและการแก้ไขปัญหาศาสนสถานทีต่ั งอยู่ในพื นที่ 
  ของทางราชการ 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการการศาสนา คณุธรรม จริยธรรม ศิลปะและวฒันธรรมพิจารณาเสร็จแลว้ 
 4.3 รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง การลกัลอบสง่น  ามันดเีซลโดยมิชอบเปน็เหตุใหร้ัฐ 
  เสียประโยชน ์กรณศีึกษา จบัน  ามนัดีเซลเถื่อนกลางแมน่  าเจ้าพระยา 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจรติประพฤติมิชอบและเสรมิสร้าง 
  ธรรมาภิบาลพิจารณาเสร็จแล้ว 
 4.4 รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง ความเสียหายจากข้อผกูพันสัญญาในการด าเนนิโครงการ 
  ของรฐั 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจรติประพฤติมิชอบและเสรมิสร้าง 
  ธรรมาภิบาลพิจารณาเสร็จแล้ว 
 4.5 รายงานการพิจารณาศกึษา เรื่อง คดทีี่ศาลมคี าพิพากษาให้หนว่ยงานของรัฐเปน็ฝ่ายชนะ 
  คดแีละมไิดด้ าเนินการบังคบัคดตีามกฎหมายเปน็เหตุให้รัฐไดร้ับความเสียหาย 
  ซึ่งคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจรติประพฤติมิชอบและเสรมิสร้าง 
  ธรรมาภิบาลพิจารณาเสร็จแล้ว 
 
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา        (ไม่มี) 
 
 
 
 

(โปรดพลิก) 



 

- ๒ - 
 
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่    
 6.1 รายงานผลการด าเนนิงานและประเมนิผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดิน 
  แห่งชาต ิพ.ศ. 2558 – 2563 
  (ตามมาตรา 10 (10) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ  
  พ.ศ. 2562) 
 6.2 รายงานผลการปฏิบตัิงานประจ าป ี2563 ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ 
  สาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)   
  (ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ 
  แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551) 
   
(๗) เรื่องอื่น ๆ          (ถ้าม)ี  
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :  1. อาจมีเรือ่งค้างมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั งที่ 28 (สมัยสามัญประจ าปีครั งทีห่นึง่)  
  วันจนัทร์ที่ 5 กันยายน ๒๕๖๕ 
  2. สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการพิจารณาได้ที ่
  http://www.senate.go.th/view/1/การประชมุสภา/TH-TH 

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

 

 


