
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 
การประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๒๐ 

ด่วนมาก 

   
 

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๑๔)      ส านกังานเลขาธกิารวุฒสิภา 
     ๑๑๑๑ ถนนสามเสน  
     แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดุสติ  
     กทม. ๑๐๓๐๐  

  ๒๖  มกราคม  ๒๕๖๖ 

เรื่อง   การประชุมวุฒิสภา  

เรียน   สมาชิกวุฒิสภา  

สิง่ที่ส่งมาดว้ย   ๑.  เรื่องตามระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ หมายเลข (๑) หมายเลข (๓) 
   เรื่องด่วน หมายเลข (๔) และหมายเลข (๖)  
 ๒.  เรื่องตามระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๑ เรื่องดว่น 

 ด้วยประธานวฒุิสภามีค าสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภา ครั้งที ่๒๐ (สมัยสามัญประจ าป ี
ครั้งทีส่อง) วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวฒุิสภา อาคารรัฐสภา ชั้น ๒ 
ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  

  ทั้งนี้ ก่อนเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาในวันองัคารที ่๓๑ มกราคม ๒๕๖๖  
ประธานวุฒิสภาอนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา  
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ นาฬิกา  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และขอเชญิสมาชิกวุฒิสภาไปประชมุตามก าหนดวันและเวลา  
ดงักลา่วข้างต้น โดยมีระเบียบวาระการประชมุดังได้เสนอมาพร้อมนี้  
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 

     (นางสาวนภาภรณ์  ใจสจัจะ) 
      เลขาธิการวฒุิสภา 

 
 
 

 
 
 
   
  
  

ดาวน์โหลด 
หนังสือนัดประชุมวุฒิสภา 

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

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ 
การประชุมวุฒิสภา ครั้งท่ี ๒๑ 



ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖  
____________________ 

 
(๑)  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม         
 -  รับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรของคณะรัฐมนตรตีำมรำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง กำรประเมิน  
   สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (Strategic Environmental Assessment : SEA)  
   ของคณะกรรมำธิกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 
(๒)  รับรองรายงานการประชุม         (ไม่มี)  
  
(๓)  กระทูถ้าม           
 ๓.๑ กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
   ๓.๑.๑  กระทู้ถำม เรื่อง มำตรกำรรองรับต่อกำรขึ้นของระดับน้ ำทะเลและกำรวำงแผน 
    พ้ืนที่เจ้ำพระยำตอนล่ำงรองรับ 
    นำยปำนเทพ กล้ำณรงค์รำญ เป็นผู้ตั้งถำม 
     ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
    (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปี 
     ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖) 
   ๓.๑.๒  กระทูถ้ำม เรื่อง ควำมคืบหน้ำโครงกำรขยำยทำงหลวงหมำยเลข ๓๒๓  
    ช่วงอ ำเภอทองผำภูมิ - อ ำเภอสังขละบุรี จงัหวัดกำญจนบุร ี
     ว่ำที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จ ำปำเทศ เป็นผู้ตั้งถำม 
     ถำมรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม 
     (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจ าปี 
      ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖) 
   ๓.๑.๓   กระทู้ถำม เรื่อง กำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงเชำวน์ปัญญำ (ไอคิว) ของคนไทย 
     นำยอ ำพล จินดำวัฒนะ เป็นผู้ตั้งถำม 
     ถำมนำยกรัฐมนตรี 
 
 ๓.๒  กระทู้ถามด้วยวาจา        (ถ้าม)ี 
 
เรื่องด่วน 
 - ตั้งคณะกรรมำธิกำรสำมญัเพ่ือท ำหน้ำทีต่รวจสอบประวัต ิควำมประพฤติ และพฤติกรรม 
   ทำงจริยธรรมของบุคคลผู้ไดร้ับกำรเสนอชื่อใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำม 
   กำรทุจรติแห่งชำต ิ
   (ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๐๕) 
                   (โปรดพลิก) 

 



- ๒ - 
 
(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้  
  -  รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง กฎหมำยด้ำนกำรอดุมศึกษำ วิทยำศำสตร ์วิจัยและนวตักรรม     
    ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรอดุมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวตักรรมพิจำรณำเสร็จแล้ว 
 
(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา        (ไม่มี) 
 
(๖)  เรื่องทีเ่สนอใหม ่          
 - รำยงำนประจ ำป ี๒๕๖๔ ของกองทนุเพ่ือควำมเสมอภำคทำงกำรศกึษำ 
  (ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 
(๗)  เรื่องอื่น ๆ          (ถ้าม)ี  
  

 

 

หมายเหตุ  :  ๑.  สมำชิกวุฒิสภำผูป้ระสงค์จะตั้งกระทูถ้ำมด้วยวำจำใหแ้สดงควำมประสงคต์ั้งกระทูถ้ำม 
  ด้วยวำจำต่อที่ประชมุวฒุิสภำในวันประชุมทีม่ีวำระกำรพิจำรณำกระทู้ถำมเปน็หนังสือ 
  ระหว่ำงเวลำ ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ นำฬิกำ ณ จดุรับกระทูถ้ำมด้วยวำจำบริเวณหน้ำหอ้ง  
   ประชมุวฒุิสภำ 

  ๒.  สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
  http://www.senate.go.th/view/๑/กำรประชมุสภำ/TH-TH 
 
 
 
 
 
ส ำนักกำรประชมุ 
โทรศัพท์ ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๓ - ๔ 
โทรสำร  ๐ ๒๘๓๑ ๙๔๕๔ 
 
 
 
 
 

 
 



ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖  
____________________ 

(๑)  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม       (ถ้าม)ี 

(๒)  รับรองรายงานการประชุม        (ไม่มี)  

(๓)  กระทูถ้าม          (ไม่มี) 

เรื่องด่วน 
  -  รำยงำนควำมคบืหน้ำในกำรด ำเนนิกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศตำมมำตรำ ๒๗๐ 
   ของรฐัธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทย ครัง้ที่ ๑๖ (เดอืนเมษำยน - มถิุนำยน ๒๕๖๕) 
   พร้อมรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรติดตำม เสนอแนะ และเร่งรดักำรปฏิรปูประเทศ 
   และกำรจดัท ำและด ำเนนิกำรตำมยุทธศำสตร์ชำต ิ
   (ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย) 

(๔)  เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้       (ไม่มี)  

(๕)  เรื่องที่คา้งพิจารณา        (ไม่มี) 

(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่          (ไม่มี)  

(๗)  เรื่องอื่น ๆ          (ถ้าม)ี  
 
หมายเหตุ  :  ๑. สมำชิกวุฒิสภำผู้ประสงค์จะขอปรึกษำหำรือให้แจ้งควำมประสงค์ต่อประธำนวุฒิสภำ 
   หรือรองประธำนวุฒิสภำผู้ท ำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำล่วงหน้ำ พร้อมแนบ 
    แบบแจ้งควำมประสงค์ขอปรึกษำหำรือ ณ จุดรับแจ้งควำมประสงค์ขอปรึกษำหำรือ 
    ของสมำชิกวุฒิสภำบริเวณหน้ำห้องประชุมวุฒิสภำ ตั้งแต่เวลำ ๐๘.๑๕ นำฬิกำ  
    จนครบจ ำนวน ๑๐ คน หรือเมื่อถึงเวลำ ๐๘.๔๕ นำฬิกำ 
   2.  เอกสำรรำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปฏิรูปประเทศตำมมำตรำ   
    ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย ครั้งที่ ๑๖ (เดือนเมษำยน - มิถุนำยน ๒๕๖๕)  
    ตำมระเบียบวำระเรื่องด่วน ส ำนักงำนเลขำธิกำรวุฒิสภำได้จัดส่งให้สมำชิกพิจำรณำศึกษำ 
    เป็นกำรล่วงหน้ำแล้ว จึงขอให้สมำชิกน ำเอกสำรดังกล่ำวมำใช้ในที่ประชุมวุฒิสภำด้วย 
  ๓. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
   http://www.senate.go.th/view/๑/กำรประชุมสภำ/TH-TH 
 

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


