
ด่วนมาก 

   
 

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๘)      ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 
     ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
     แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดุสติ  
     กทม. ๑๐๓๐๐  

   ธนัวำคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   กำรประชุมวุฒิสภำ  

เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  

สิง่ที่ส่งมำดว้ย   ๑.  เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๑ หมายเลข (๑) หมายเลข (๓) 
   และหมายเลข (๗) 
 ๒.   เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชมุวฒุิสภำ ครั้งที ่๑๒ เรื่องด่วน และหมายเลข (๔) 

 ด้วยประธำนวฒุิสภำมีค ำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภำ ครั้งที ่๑๑ (สมัยสามัญประจ าป ี
ครั้งทีส่อง) วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวฒุิสภำ อำคำรรัฐสภำ ชั้น ๒ 
ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  

  ทั้งนี้ ก่อนเข้ำสูร่ะเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ วนัอังคำรที่ ๒๐ ธนัวำคม ๒๕๖๕ 
ประธำนวุฒิสภำอนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลำ  
๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ นำฬิกำ  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอเชญิสมำชิกวุฒิสภำไปประชมุตำมก ำหนดวันและเวลำ  
ดงักลำ่วข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดังได้เสนอมำพร้อมนี้  
 

  ขอแสดงควำมนับถือ  
 
 

(นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ) 
 เลขำธิกำรวฒุิสภำ 

 
 
 

 
 
 
   
  
  

ดำวน์โหลด 
หนังสือนัดประชุมวุฒิสภำ 

ดำวน์โหลดเอกสำรประกอบ 
กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี ๑๑ 

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

ดำวน์โหลดเอกสำรประกอบ 
กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี ๑๒ 

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


ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 ๑.๑  รับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรของคณะรัฐมนตรีตำมรำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ  
   เรื่อง ติดตำมกำรใช้จ่ำยเงินกู้ตำมพระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลงักู้เงิน 
     เพื่อแกไ้ขปัญหำ เยียวยำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบ 
     จำกกำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ และตดิตำม 
     กำรใช้จ่ำยเงินกู้ตำมพระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลังกูเ้งินเพื่อแกไ้ขปัญหำ   
   เศรษฐกิจและสังคมจำกกำรระบำดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ เพิ่มเติม  
   พ.ศ. ๒๕๖๔ (หว้งเวลำกำรด ำเนินกำร ๑ กรกฎำคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธนัวำคม ๒๕๖๔)  
   ของคณะกรรมำธกิำรติดตำมกำรบรหิำรงบประมำณ  
 ๑.๒  รับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรของคณะรัฐมนตรีตำมรำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ  
          เรื่อง อตุสำหกรรมเศรษฐกจิชีวภำพ (Bioeconomy Industry) ของคณะกรรมำธกิำร 
     กำรพำณิชยแ์ละกำรอตุสำหกรรม 
 ๑.๓  รับทรำบรำยงำนผลกำรปฏบิัติงำนและผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณของหน่วยรับงบประมำณ  
     และผลสมัฤทธิ์หรือประโยชน์ที่ได้รบัจำกกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ  
     พ.ศ. ๒๕๖๕   

       
(๒) รับรองรายงานการประชุม         
 -  รับรองรำยงำนกำรประชมุวุฒสิภำ จ ำนวน ๑ ครั้ง 
    ครั้งที ่๓๑ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งทีห่นึง่) วันองัคำรที่ ๑๓ กันยำยน ๒๕๖๕  
 
(๓) กระทู้ถาม           
 ๓.๑  กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
  ๓.๑.๑  กระทูถ้ำม เรื่อง กำรแกป้ัญหำฝุ่น PM ๒.๕ พ้ืนที่ภำคเหนือ 
     พลเอก ทวปี  เนตรนิยม เป็นผู้ตัง้ถำม 
     ถำมรฐัมนตรวี่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อม 
     (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒสิภา ครั้งที่ ๘  
     (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)  
  ๓.๑.๒  กระทูถ้ำม เรื่อง ควำมพร้อมรบักำรตรวจประเมนิมำตรฐำนทำงทะเล 
                    จำกองคก์ำรทำงทะเลระหวำ่งประเทศ (IMO) 
                    พลเรือเอก พัลลภ ตมศิำนนท์ เปน็ผู้ตัง้ถำม 
                    ถำมรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
 

(โปรดพลิก) 
 
 



- ๒ - 
 

 ๓.๑.๓  กระทูถ้ำม เรื่อง กำรตดิตำมควำมคบืหน้ำกำรปอ้งกันและแกไ้ขปัญหำ 
                อำชญำกรรมทำงเทคโนโลย ี

                        พลเอก อนนัตพร  กำญจนรตัน์ เปน็ผู้ตัง้ถำม 
                        ถำมรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 
 ๓.๒  กระทู้ถามด้วยวาจา (ถ้าม)ี 
  
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้           (ไม่มี) 
   
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา  
 -  รำยงำนกำรพัฒนำระบบรำชกำรประจ ำป ี2562 และประจ ำป ี2563  
    ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) 
    (ตามมาตรา 71/10 (10) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
    พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  
    (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๕) 
    (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
          วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
 
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่ (ไม่มี) 
 
(๗) เรื่องอื่น ๆ   
 ๗.๑  ตั้งกรรมำธิกำรในคณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำ แทนต ำแหน่งทีว่่ำง 
 ๗.๒  ขอขยำยเวลำกำรพิจำรณำญัตติขอให้สภำมีมติส่งเรื่องที่มีเหตุสมควรจะให้มี 
    กำรออกเสียงประชำมติใหค้ณะรฐัมนตรดี ำเนินกำร ออกไปอกี ๔๕ วัน 

 
หมายเหตุ  : ๑. รำยงำนกำรประชุมตำม (๒) จ ำนวน ๑ ครั้ง ได้วำงไว้เพือ่ให้ท่ำนสมำชิกตรวจดู 
  ก่อนที่จะเสนอให้วฒุิสภำรบัรอง ณ ห้องรบัรองสมำชิกวฒุิสภำ ชัน้ ๒ อำคำรรัฐสภำ 
 ๒. สมำชิกวุฒิสภำผูป้ระสงค์จะตั้งกระทูถ้ำมด้วยวำจำใหแ้สดงควำมประสงค์ 
  ตั้งกระทูถ้ำมด้วยวำจำต่อทีป่ระชมุวฒุิสภำในวันประชมุที่มีวำระกำรพิจำรณำ 
  กระทูถ้ำมเป็นหนงัสือระหวำ่งเวลำ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ณ จุดรับกระทูถ้ำม 
  ด้วยวำจำ บริเวณหน้ำห้องประชุมวุฒิสภำ 
 ๓. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
  http://www.senate.go.th/view/๑/กำรประชมุสภำ/TH-TH 
 

 
 
 
 

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



ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๒ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันอังคารที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้าม)ี
   
(๒) รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี) 
   
(๓) กระทู้ถาม  (ไม่มี)  
 
เรื่องด่วน 
 -   ร่ำงพระรำชบัญญัตกิำรเลือกตั้งสมำชกิสภำท้องถิ่นหรือผู้บรหิำรท้องถิน่ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
  ซึ่งคณะกรรมำธิกำรวิสำมัญพิจำรณำเสร็จแล้ว 
  (วุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน ๖๐ วัน ซึ่งจะครบก าหนดการพิจารณา 
  ในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕) 
 
 (๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้              
 -  รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง กำรจัดสวสัดกิำรเงนิอดุหนนุเพ่ือกำรเลีย้งดูเดก็แรกเกดิ ๐ - ๖ ป ี
   ซึ่งคณะกรรมำธกิำรกำรพฒันำสงัคม และกิจกำรเด็ก เยำวชน สตรี ผู้สงูอำยุ คนพิกำร  
   และผูด้้อยโอกำสพิจำรณำเสร็จแลว้ 
 
 (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา 
 -  รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนคณะกรรมกำรกำรเลอืกตัง้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
    (ตามมาตรา 22 (8) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวา่ด้วยคณะกรรมการ 
    การเลอืกต้ัง พ.ศ. 2560) 
    (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมยัสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
    วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 
             
 (๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่  (ไม่มี) 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               (โปรดพลิก) 
 
 



- ๒ – 
 

 (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 ๑๑ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง)  
   วันจนัทร์ที่ ๑๙ ธนัวำคม ๒๕๖๕ 
 ๓. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
  http://www.senate.go.th/view/๑/กำรประชมุสภำ/TH-TH 
 

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


