
ด่วนมาก 

   
 

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๒)      ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 
     ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
     แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดุสติ  
     กทม. ๑๐๓๐๐  

                                                             พฤศจิกำยน  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   กำรประชุมวุฒิสภำ  

เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  

สิง่ที่ส่งมำดว้ย   ๑.  เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๒ หมายเลข ๑.๑ - ๑.๕ 
   หมายเลข (๓) เรื่องด่วน และหมายเลข (๖)  
 ๒.  เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๓ เรื่องด่วน และหมายเลข (๔) 

 ด้วยประธำนวฒุิสภำมีค ำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๒ (สมัยสามัญประจ าป ี
ครั้งทีส่อง) วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภำ อำคำรรฐัสภำ ชัน้ ๒ 
ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  

  ทั้งนี้ ก่อนเข้ำสูร่ะเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ วนัอังคำรที่ ๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
ประธำนวฒุิสภำอนญุำตใหส้มำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือต่อที่ประชมุได้ โดยเริม่ตัง้แต่เวลำ  
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ นำฬิกำ  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอเชญิสมำชิกวุฒิสภำไปประชมุตำมก ำหนดวันและเวลำ  
ดงักลำ่วข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดังได้เสนอมำพร้อมนี้  
 

  ขอแสดงควำมนับถือ  
 
 

(นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ) 
 เลขำธิกำรวฒุิสภำ 

 
 
 
 

 
 
   
  
  ดำวน์โหลด 

หนังสือนัดประชุมวุฒิสภำ 
ดำวน์โหลดเอกสำรประกอบ 
กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี ๒ 

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

ดำวน์โหลดเอกสำรประกอบ 
กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี ๓ 

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


ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที ่๒ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม         
 1.1  รับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรของคณะรัฐมนตรีตำมรำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง แนวทำง 
  กำรเสริมสรำ้งวฒันธรรมประชำธปิไตยแบบมีสว่นร่วม : กรณีเครือข่ำยสภำเด็กและเยำวชน 
  ระดบัอ ำเภอ ของคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมีส่วนรว่มของประชำชน  
 ๑.๒ รับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรของคณะรัฐมนตรตีำมรำยงำนสรุปผลกำรด ำเนินงำนของหนว่ยรับ 
  งบประมำณที่เกี่ยวกับข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำศึกษำร่ำงพระรำชบญัญตัิ
  งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๑.๓ รับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรของคณะรัฐมนตรตีำมข้อสังเกตของคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญ 
  พิจำรณำร่ำงพระรำชบญัญตัิกำรประกอบธุรกิจข้อมูลเครดติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
 ๑.๔ รับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรของคณะรัฐมนตรตีำมรำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง บทบำท 
  ตลำดตรำสำรหนีต้่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจประเทศไทย ของคณะกรรมำธิกำรกำรเศรษฐกิจ 
  กำรเงิน และกำรคลัง 
 ๑.๕ รับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรของคณะรัฐมนตรตีำมรำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง แผนงำน 
  เชิงรุกของรัฐบำล : กำรยกระดับคะแนนดัชนีกำรรบัรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions 
  Index : CPI) (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๗) ของคณะกรรมำธกิำรศกึษำตรวจสอบเรือ่งกำรทุจริต 
  ประพฤติมิชอบและเสริมสรำ้งธรรมำภบิำล 
 1.6   รับทรำบ เรื่อง สมำชกิวุฒสิภำได้รับเลือกใหด้ ำรงต ำแหน่งรองประธำนสหภำพรัฐสภำ  
  (Vice-President of the IPU) 
 
(๒) รับรองรายงานการประชุม        (ไม่มี)    
 
(๓) กระทู้ถาม 
 ๓.๑  กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
  ๓.๑.๑  กระทูถ้ำม เรื่อง ผลสัมฤทธิก์ำรปฏิรูปประเทศ 
  นำยอ ำพล  จนิดำวฒันะ เปน็ผู้ตั้งถำม 
  ถำมนำยกรฐัมนตร ี
  ๓.๑.๒ กระทูถ้ำม เรื่อง กำรควบคุมอำวุธปืน 
  นำยอ ำพล  จนิดำวฒันะ เปน็ผู้ตั้งถำม 
    ถำมนำยกรฐัมนตร ี
  
 ๓.๒  กระทู้ถามด้วยวาจา         (ถ้าม)ี  
 

    (โปรดพลิก)       
 



- ๒ - 
 

เรื่องด่วน 
 ๑.  ตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมญัเพ่ือท ำหน้ำทีต่รวจสอบประวตัิ ควำมประพฤติ และพฤติกรรม 
   ทำงจริยธรรมของบคุคลผู้ได้รับกำรเสนอชือ่ให้ด ำรงต ำแหน่งเลขำธกิำรคณะกรรมกำรป้องกนั 
   และปรำบปรำมกำรฟอกเงนิ 
   (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕) 
 ๒.  รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนนิกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศ ตำมมำตรำ ๒๗๐  
   ของรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย ครัง้ที่ ๑๕ (เดอืนมกรำคม – มีนำคม ๒๕๖๕)  
   พร้อมรำยงำน ของคณะกรรมำธิกำรตดิตำม เสนอแนะ และเรง่รดักำรปฏิรูปประเทศ 
   และกำรจดัท ำและด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
  
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้       
 -  รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง ยุทธศำสตร ์“Indo – Pacific” ของสหรฐัฯ และ “Belt   
     and Road Initiative : BRI” ของจีน : ผลกระทบต่อภูมิภำคและประเทศไทย 
  ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรตำ่งประเทศพิจำรณำเสร็จแล้ว 
  (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๓๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งทีห่น่ึง)  
  วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕) 
  
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี) 
 
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่  
 -  ขอใหวุ้ฒิสภำพิจำรณำเพ่ือมีมตมิิให้เปิดเผยบันทกึกำรประชุม จ ำนวน 10 ครัง้  
   ของคณะกรรมำธกิำรวิสำมญักำรพิทักษแ์ละเทิดทนูสถำบันพระมหำกษัตริย ์
    (ตามมาตรา 129 วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย)  
 
(๗) เรื่องอื่น ๆ  (ถ้าม)ี  

 
หมายเหตุ  : ๑. สมำชิกวุฒิสภำผูป้ระสงค์จะตั้งกระทูถ้ำมด้วยวำจำใหแ้สดงควำมประสงค์ 
  ตั้งกระทูถ้ำมด้วยวำจำต่อทีป่ระชมุวฒุิสภำในวันประชมุที่มีวำระกำรพิจำรณำ 
  กระทูถ้ำมเป็นหนงัสือระหวำ่งเวลำ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ณ จุดรับกระทูถ้ำม 
  ด้วยวำจำ บริเวณหน้ำห้องประชุมวุฒิสภำ 
 ๒. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
  http://www.senate.go.th/view/๑/กำรประชมุสภำ/TH-TH 
 

 
 

 
 

ส ำนักกำรประชมุ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔ 
โทรสำร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 
 



ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที ่๓ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันอังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  (ไม่มี)
   
(๒) รับรองรายงานการประชุม   (ไม่มี) 
   
(๓) กระทู้ถาม   (ไม่มี)   
  
เรื่องด่วน 
 -  ร่ำงพระรำชบัญญัตกิองทนุบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  

  ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว 
  (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๓0 วัน และวุฒิสภาได้ลงมติให้ขยายเวลาออกไป 
  เป็นกรณีพิเศษอีก 30 วัน ซ่ึงจะครบก าหนดการพิจารณาในวันที่ 1๘ พฤศจิกายน 2565) 

 
 (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้  
 ๔.๑  รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง ควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม 
  ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรอดุมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวตักรรมพิจำรณำเสร็จแล้ว        
 ๔.๒  รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง  ปัญหำควำมซ้ ำซ้อนในหนำ้ที่และอ ำนำจในกำรปฏิบตัิงำน
  ระหว่ำงองคก์รปกครองส่วนท้องถิน่รูปแบบทั่วไปด้วยกนัเอง และระหว่ำงองค์กรปกครอง
  ส่วนท้องถิน่รูปแบบทั่วไปกบัหนว่ยงำนของรัฐ  
  ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรปกครองท้องถิน่พิจำรณำเสร็จแล้ว 
 ๔.๓  รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง ควำมตกลง CPTPP ต่อผลกระทบที่จะเกดิขึ้นกบั 
  ภำคกำรเกษตร 
  ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำเสรจ็แล้ว        
 ๔.๔  รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรพิจำรณำศกึษำ ตดิตำม เสนอแนะ และเร่งรัด 
   กำรปฏิรปูประเทศ ประเดน็กำรสรำ้งและใช้ Big Data ภำคเกษตร 
  ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำเสรจ็แล้ว  
 
 (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา              (ไม่มี) 
     
 
 

(โปรดพลิก) 
 
 
 



- ๒ - 
 

 (๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่                  (ไม่มี) 
   
 (๗) เรื่องอื่น ๆ                   (ถ้าม)ี  
        
 
หมายเหตุ  : ๑. สมำชิกวุฒิสภำผูป้ระสงค์จะขอปรกึษำหำรือใหแ้จ้งควำมประสงคต์่อประธำนวฒุิสภำ 
  หรือรองประธำนวฒุิสภำผู้ท ำหน้ำที่ประธำนของที่ประชมุวุฒสิภำล่วงหนำ้ 
  พร้อมแนบแบบแจ้งควำมประสงคข์อปรึกษำหำรอื ณ จดุรับแจ้งควำมประสงค์ 
  ขอปรกึษำหำรือของสมำชิกวุฒิสภำ บรเิวณหน้ำห้องประชุมวฒุิสภำ ตั้งแต่เวลำ 
  ๐๘.๑๕ นำฬิกำ จนครบจ ำนวน ๑๐ คน หรือเมื่อถึงเวลำ ๐๘.๔๕ นำฬิกำ 
 ๒. อำจมีเรือ่งค้ำงมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๒ (สมยัสำมัญประจ ำปีครัง้ที่สอง)  
  วันจนัทร์ที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
 ๓. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
  http://www.senate.go.th/view/๑/กำรประชมุสภำ/TH-TH 
 
 
 
 
 
 
 

 ส ำนักกำรประชุม 
 โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ – ๔ 
 โทรสำร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 
 


