
ด่วนมาก 

   
 

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๙)      ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 
     ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
     แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดุสติ  
     กทม. ๑๐๓๐๐  

   ธันวำคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง   กำรประชุมวุฒิสภำ  

เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  

สิง่ที่ส่งมำดว้ย   ๑.  เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๑๓ หมายเลข (๑) หมายเลข (๓) 
   เรื่องด่วน หมายเลข (๔) หมายเลข (๖) และหมายเลข (๗) 
 ๒.   เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชมุวฒุิสภำ ครั้งที ่๑๔ หมายเลข (๖) 

 ด้วยประธำนวฒุิสภำมีค ำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภำ ครั้งที ่๑๓ (สมัยสามัญประจ าป ี
ครั้งทีส่อง) วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ และครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวฒุิสภำ อำคำรรัฐสภำ ชั้น ๒ 
ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  

  ทั้งนี้ ก่อนเข้ำสูร่ะเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ วนัอังคำรที่ ๒๗ ธนัวำคม ๒๕๖๕ 
ประธำนวุฒิสภำอนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลำ  
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ นำฬิกำ  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอเชญิสมำชิกวุฒิสภำไปประชมุตำมก ำหนดวันและเวลำ  
ดงักลำ่วข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดังได้เสนอมำพร้อมนี้  
 

   ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

  (นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ) 
   เลขำธิกำรวฒุิสภำ 

 
 
 

 
 
 
   
  
  

ดำวน์โหลด 
หนังสือนัดประชุมวุฒิสภำ 

ดำวน์โหลดเอกสำรประกอบ 
กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี ๑๓ 

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

ดำวน์โหลดเอกสำรประกอบ 
กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี ๑๔ 

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


ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที ่๑๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
 ๑.๑  รับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรของคณะรัฐมนตรีตำมรำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ  
     เรื่อง กำรขบัเคลื่อนเกษตรอุตสำหกรรมในประเทศไทย ของคณะกรรมำธกิำร 
     กำรพำณิชยแ์ละกำรอตุสำหกรรม 
 ๑.๒  รับทรำบสรุปผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมำธิกำรกำรปกครองทอ้งถิน่  
    (มีนำคม ๒๕๖๔ - กุมภำพนัธ์ ๒๕๖๕) ฉบบัที่ ๓ 

       
(๒) รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี) 
      
(๓) กระทู้ถาม           
 ๓.๑  กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
  ๓.๑.๑  กระทูถ้ำม เรื่อง กำรเพ่ิมอัตรำก ำลังของผู้ปฏิบตัิงำนดำ้นกำรผังเมือง  
    ของกรมโยธำธิกำรและผังเมอืง กระทรวงมหำดไทย เพื่อรองรบัภำรกิจ 
    ที่เพิ่มขึ้นตำมพระรำชบญัญตัิกำรผังเมอืง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง เป็นผูต้ั้งถำม 
    ถำมรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย 
  ๓.๑.๒  กระทูถ้ำม เรื่อง กำรพัฒนำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ๔ ภำค 
    นำยอ ำพล  จนิดำวฒันะ เปน็ผู้ตั้งถำม 
    ถำมนำยกรฐัมนตร ี
  ๓.๑.๓ กระทูถ้ำมเรื่อง กำรผลักดันให้ประเทศไทยเปน็ศูนยก์ลำงกำรผลติอำหำร 
    อนำคตแห่งอำเซียน 
    นำยชลิต  แกว้จินดำ เป็นผูต้ั้งถำม 
    ถำมรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม 
 
 ๓.๒  กระทู้ถามด้วยวาจา (ถ้าม)ี 
 
เรื่องด่วน 
 -  ให้ควำมเห็นชอบบคุคลผู้ได้รับกำรเสนอชื่อใหด้ ำรงต ำแหน่งตุลำกำรศำลรัฐธรรมนญู 
   (ตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา 
   ของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
  
 

               (โปรดพลิก)  
 
 



- ๒ - 
 
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้      
 ๔.๑  รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง ภำระงำนและประสิทธิภำพของวิชำชีพพยำบำล 
   ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของโรค COVID 19 
   ซึ่งคณะกรรมำธกิำรกำรสำธำรณสขุพิจำรณำเสร็จแล้ว      
 ๔.๒  รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรศึกษำเพ่ือแก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
   กรณีศกึษำองค์ควำมรู้และแนวคดิจำกประสบกำรณ์ของต่ำงประเทศ สมำพนัธรัฐเยอรมัน 
  และสำธำรณรฐัเกำหลี  
  ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรแก้ปัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำพิจำรณำเสร็จแล้ว 
 ๔.๓  รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง รปูแบบกำรจดักำรศึกษำเพื่อแกป้ัญหำควำมยำกจน 
   และลดควำมเหลื่อมล้ ำ : กรณีกำรศึกษำโครงกำรโรงเรยีนร่วมพัฒนำ ประเทศไทย 
   ซึ่งคณะกรรมำธกิำรกำรแกป้ัญหำควำมยำกจนและลดควำมเหลื่อมล้ ำพิจำรณำเสรจ็แล้ว 
               
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี) 
 
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่  
 -  ขอใหวุ้ฒิสภำพิจำรณำเพ่ือมีมตมิิให้เปิดเผยบันทกึกำรประชุม จ ำนวน ๖ ครั้ง  
    และรำยงำนลับของคณะกรรมำธิกำรสำมัญเพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบประวัต ิควำมประพฤติ 
    และพฤติกรรมทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รบักำรเสนอชื่อให้ด ำรงต ำแหน่งตุลำกำร 
    ศำลรฐัธรรมนูญ 
   (ตามมาตรา ๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 
 
(๗) เรื่องอื่น ๆ   
 -  ตั้งกรรมำธกิำรในคณะกรรมำธกิำรกำรพลังงำน แทนต ำแหนง่ที่วำ่ง 
 

 

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 ่๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้าม)ี
   
(๒) รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี) 
   
(๓) กระทู้ถาม  (ไม่ม)ี  
 
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้ (ไม่มี) 
 
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี) 
             
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่  
 ๖.๑  รำยงำนประจ ำปี ๒๕๖๔ กองทนุสนับสนุนกำรสรำ้งเสรมิสุขภำพ 
        (ตามมาตรา ๓๖ แหง่พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
   พ.ศ. ๒๕๔๔) 
 ๖.๒  รำยงำนกำรสร้ำงระบบหลักประกันสขุภำพแหง่ชำติ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔  
   (ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕) 
 ๖.๓  รำยงำนของผู้สอบบัญชีและรำยงำนกำรเงนิของกองทนุหลักประกันสขุภำพแห่งชำติ  
   ส ำนักงำนหลักประกันสขุภำพแห่งชำต ิส ำหรับปีสิ้นสดุวันที ่๓๐ กนัยำยน ๒๕๕๗  
   ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ ๓๐ กนัยำยน ๒๕๕๘ ส ำหรบัปีสิน้สุดวันที ่๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๒  
   และส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ ๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๓  
   (ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕) 
 
 (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 ๑๓ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง)  
   วันจนัทร์ที่ ๒๖ 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 
 


