
ด่วนมาก 

   
 

ที่ สว ๐๐๐๗/(ว ๑๘)      ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 
     ๑๑๑๑ ถนนสำมเสน  
     แขวงถนนนครไชยศร ีเขตดุสติ  
     กทม. ๑๐๓๐๐  

 ๑๖  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๖ 

เรื่อง   กำรประชุมวุฒิสภำ  

เรียน   สมำชิกวุฒิสภำ  

สิง่ที่ส่งมำดว้ย   ๑.  เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๒๕ หมายเลข (๑) หมายเลข (๓) 
       หมายเลข (๔) หมายเลข (๖) และหมายเลข (๗) 
 ๒.  เรื่องตำมระเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๒๖ เรื่องด่วน หมายเลข (๔)  
  และหมายเลข (๖) 

  ด้วยประธำนวฒุิสภำมีค ำสั่งให้นัดประชุมวุฒิสภำ ครั้งที ่๒๕ (สมัยสามัญประจ าป ี
ครั้งทีส่อง) วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และครัง้ที่ ๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวฒุิสภำ อำคำรรัฐสภำ ชั้น ๒ 
ถนนสำมเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  

  ทั้งนี้ ก่อนเข้ำสูร่ะเบียบวำระกำรประชุมวุฒิสภำในวันองัคำรที ่๒๑ กมุภำพันธ ์๒๕๖๖ 
ประธำนวุฒิสภำอนุญำตให้สมำชิกวุฒิสภำปรึกษำหำรือต่อที่ประชุมได้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลำ  
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ นำฬิกำ  

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ และขอเชญิสมำชิกวุฒิสภำไปประชมุตำมก ำหนดวันและเวลำ  
ดงักลำ่วข้ำงต้น โดยมีระเบียบวำระกำรประชมุดังได้เสนอมำพร้อมนี้  
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

(นำงสำวนภำภรณ์  ใจสัจจะ) 
เลขำธกิำรวฒุิสภำ 

 
 
 

 
 
 
   
  ดำวน์โหลด 
หนังสือนัดประชุมวุฒิสภำ 

ดำวน์โหลดเอกสำรประกอบ 
กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี ๒๕ 

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

ดำวน์โหลดเอกสำรประกอบ 
กำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งท่ี ๒๖ 

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


ระเบียบวาระการประชุมวฒุิสภา 
ครั้งที ่๒๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม  
 ๑.๑  รับทรำบผลกำรด ำเนนิกำรของคณะรัฐมนตรีตำมรำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง แนวทำง
   ป้องกนัและแก้ไขกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ของคณะกรรมำธกิำรกำรพัฒนำสังคม และกจิกำรเด็ก 
   เยำวชน สตรี ผู้สงูอำยุ คนพิกำร และผูด้้อยโอกำส  
 ๑.๒ รับทรำบผลกำรด ำเนนิงำนของคณะกรรมำธิกำรศึกษำตรวจสอบเรื่องกำรทุจรติ ประพฤติมชิอบ
   และเสริมสรำ้งธรรมำภิบำล ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลำคม ๒๕๖๔ -  
   ๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๕) 
   
(๒) รับรองรายงานการประชุม  
 รับรองรำยงำนกำรประชมุวฒุิสภำ 
 ครั้งที ่๑ (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีส่อง) วนัอังคำรที่ ๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
 ครั้งที ่๒ (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีส่อง) วนัจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ 
 ครั้งที ่๓ (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีส่อง) วนัอังคำรที่ ๘ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕ และ 
 ครั้งที ่๔ สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีส่อง) วนัจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกำยน ๒๕๖๕  
  
(๓) กระทู้ถาม           
 ๓.๑   กระทู้ถามเป็นหนังสือ 
   ๓.๑.๑  กระทูถ้ำม เรื่อง ควำมพรอ้มรับกำรตรวจประเมนิมำตรฐำนทำงทะเลจำกองค์กำร 
    ทำงทะเลระหว่ำงประเทศ (IMO)  
    พลเรอืเอก พัลลภ  ตมิศำนนท์ เปน็ผู้ตัง้ถำม 
     ถำมรฐัมนตรีวำ่กำรกระทรวงคมนำคม 
   ๓.๑.๒  กระทูถ้ำม เรื่อง กำรผลักดนัให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรผลิตอำหำรอนำคต 
    แห่งอำเซียน 
   นำยชลิต  แกว้จินดำ เป็นผูต้ั้งถำม 
    ถำมรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงอุตสำหกรรม 
     (กระทู้ถาม ล าดับที่ ๓.๑.๑ และ ๓.๑.๒ เป็นเรื่องทีเ่ลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา  
      ครั้งที ่๑๙ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖) 
   ๓.๑.๓ กระทูถ้ำม เรื่อง กำรแก้ไขเยยีวยำบุคลำกรสำธำรณสุขหลังกำรถ่ำยโอน รพ.สต. 
    นำยเจตน์  ศิรธรำนนท์ เป็นผู้ตั้งถำม 
    ถำมรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 
    (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าป ี
    ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) 
 

 
 

 (โปรดพลิก)
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   ๓.๑.๔ กระทูถ้ำม เรื่อง กำรพัฒนำควำมสำมำรถทำงเชำวนป์ัญญำ (ไอควิ) ของคนไทย 
    นำยอ ำพล จนิดำวฒันะ เปน็ผู้ตั้งถำม 
    ถำมนำยกรฐัมนตร ี
    (เป็นเรือ่งที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจ าป ี
    ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖) 
  ๓.๑.๕ กระทูถ้ำม เรื่อง กำรส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้ดก็และเยำวชนไดเ้รียนรู้ “ภูมิภำษำ 
    และปญัญำแผน่ดนิ” 
    นำยเนำวรตัน์  พงษไ์พบูลย์ เป็นผูต้ั้งถำม 
    ถำมรฐัมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
    (เป็นเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญประจ าป ี
    ครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) 
   ๓.๑.๖ กระทูถ้ำม เรื่อง สอบถำมผลกำรด ำเนินงำนและควำมคบืหนำ้ของคณะกรรมกำร 
   ด ำเนินกำรปฏริูปกฎหมำย 
    นำยสถติย์  ลิม่พงศ์พันธุ์ เปน็ผู้ตั้งถำม 
    ถำมนำยกรฐัมนตร ี   
   ๓.๑.๗ กระทูถ้ำม เรื่อง กำรมกีฎหมำยคุณธรรมเพื่อกระบวนกำรบรหิำรงำนบุคคลภำครฐั 
   พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์ เชิดบญุเมือง เป็นผูต้ั้งถำม 
   ถำมนำยกรฐัมนตร ี
   (กระทูถ้าม ล าดับที่ ๓.๑.๖ และ ๓.๑.๗ เป็นเรื่องทีเ่ลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา  
     ครั้งที่ ๒๓ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันจันทร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖) 
 
 ๓.๒  กระทู้ถามด้วยวาจา (ถ้าม)ี  
        
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้ 
 ๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง กำรพิจำรณำศกึษำ ขบัเคลื่อน เร่งรดักำรปฏิรปูระบบ 
  ทันตสำธำรณสุขไทย และกำรเขำ้ถึงบริกำรด้ำนทนัตกรรม 
  ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรสำธำรณสุขพิจำรณำเสร็จแลว้  
 ๔.๒  รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรพัฒนำระบบและโครงสรำ้งกำรบริหำรจัดกำร  
  กำรศกึษำและกำรพัฒนำบคุลำกรทำงกำรศึกษำของกองทัพ 
    ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรทหำรและควำมมัน่คงของรัฐพจิำรณำเสร็จแลว้ 
 ๔.๓ รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง บทบำทองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กบักำรปฏิรูป 
    กำรจดักำรศึกษำของท้องถิน่ 
   ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรปกครองท้องถิน่พิจำรณำเสร็จแล้ว 
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 ๔.๔ รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง แนวทำงกำรส่งเสริมกำรปกครองระบอบประชำธปิไตย 
   อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเปน็ประมุขภำยใต้บรบิทกำรศกึษำของไทย 
   ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรพัฒนำกำรเมืองและกำรมีสว่นรว่มของประชำชนพิจำรณำเสร็จแลว้ 
 ๔.๕ รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง กำรน ำกำรจดัอันดับมหำวิทยำลัยมำพัฒนำกำรศกึษำ 
   และมหำวิทยำลัยไทย 
   ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรอดุมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวตักรรมพิจำรณำเสร็จแล้ว 
 ๔.๖ รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง แนวทำงกำรขบัเคลื่อนแผนระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำอจัฉริยะ 
   (Smart Grid) ของประเทศไทย เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุด 
   ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรพลังงำนพิจำรณำเสร็จแล้ว 
 
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)  
 
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่  
 ๖.๑  รำยงำนของผู้สอบบัญชีและงบกำรเงนิกองทุนสงเครำะห์เกษตรกรส ำหรบัปีสิน้สุดวันที ่ 
   ๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๐ ส ำหรบัปีสิ้นสดุวนัที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๑ และส ำหรับปีสิ้นสุดวนัที่  
   ๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๒ 
   (ตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔)  
 ๖.๒ รำยงำนกิจกำรประจ ำปี งบดุล บัญชีก ำไรและขำดทุนของธนำคำรเพ่ือกำรส่งออกและน ำเข้ำ 
   แห่งประเทศไทย ส ำหรับปีสิน้สุดวนัที่ ๓๑ ธนัวำคม ๒๕๖๔ 
   (ตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย 
   พ.ศ. ๒๕๓๖) 
 ๖.๓ รำยงำนประจ ำปี 2564 ของกองทุนกำรออมแหง่ชำต ิ
   (ตามมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔) 
 
(๗) เรื่องอื่น ๆ  
 -  ตั้งกรรมำธกิำรในคณะกรรมำธกิำรกำรเศรษฐกิจ กำรเงิน และกำรคลัง แทนต ำแหน่งทีว่่ำง 

 

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 ่๒๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 

วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ 
____________________ 

 
(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้าม)ี
   
(๒) รับรองรายงานการประชุม  (ไม่มี) 
   
(๓) กระทู้ถาม  (ไม่มี)  
 
เรื่องด่วน 
 -   กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบหรอืไม่ให้ควำมเห็นชอบผลกำรลงมตขิองสภำผูแ้ทนรำษฎร 
   ในญัตติขอให้สภำมีมติส่งเรือ่งที่มีเหตุสมควรจะให้มีกำรออกเสียงประชำมติให้คณะรัฐมนตรี 
   ด ำเนินกำร พร้อมรำยงำนของคณะกรรมำธิกำรสำมัญพิจำรณำญตัติขอให้สภำมีมตสิ่งเรื่อง 
   ที่มีเหตุสมควรจะให้มกีำรออกเสียงประชำมติให้คณะรฐัมนตรดี ำเนินกำร 
   (ตามข้อบังคับ ข้อ ๓๙/๒)  
 
(๔) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว้  
 ๔.๑  รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง ข้อเสนอเชงินโยบำยกำรน ำเทคโนโลยดีิจิทัลมำใช้  
  ประโยชน ์เพื่อกำรศึกษำนอกระบบและกำรศึกษำตำมอธัยำศัย  
  ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรศึกษำพิจำรณำเสร็จแลว้ 
 ๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง กำรมีส่วนรว่มขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นและ  
  ประชำชนในกำรจดัท ำและจัดสรรงบประมำณที่ค ำนึงถงึควำมเสมอภำคระหว่ำงเพศและวัย  
  ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรปกครองท้องถิน่พิจำรณำเสร็จแล้ว 
 ๔.๓ รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง กำรพฒันำสหกรณ์ภำคกำรเกษตรให้มคีวำมเขม้แข็ง 
  ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำเสรจ็แล้ว 
 ๔.๔ รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง กำรสง่เสรมิกำรแปรรปูผลิตภัณฑ์ยำงในประเทศ  
   กรณีศึกษำ : ถุงมือยำง 
   ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรเกษตรและสหกรณ์พิจำรณำเสรจ็แล้ว 
 ๔.๕ รำยงำนกำรพิจำรณำศกึษำ เรื่อง กำรขยำยโอกำสกำรมงีำนท ำและสง่เสรมิกำรจ้ำงงำน 
   ผู้สูงอำยุที่เหมำะสมกบัวัยและประสบกำรณ์  
   ซึ่งคณะกรรมำธิกำรกำรแรงงำนพิจำรณำเสร็จแล้ว 
 
 
 

 
 
 
 

 (โปรดพลิก)
  



- ๒ - 
 
(๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)
         
(๖) เรื่องทีเ่สนอใหม ่  
 ๖.๑ รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรตำมมำตรำ ๑๐ แห่งพระรำชก ำหนดใหอ้ ำนำจกระทรวงกำรคลงั 
   กู้เงินเพื่อแกไ้ขปัญหำ เยียวยำ และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจำก 
   กำรระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประจ ำปีงบประมำณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ๖.๒ รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรตำมมำตรำ ๘ แห่งพระรำชก ำหนดให้อ ำนำจกระทรวงกำรคลัง 
   กู้เงินเพื่อแกไ้ขปัญหำเศรษฐกิจและสงัคม จำกกำรระบำดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนำ  
   ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ๖.๓  รำยงำนของผู้สอบบญัชีและรำยงำนกำรเงนิ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
   ส ำหรบัปีสิ้นสดุวันที ่๓๐ กนัยำยน ๒๕๖๔ และรำยงำนกำรประเมินผลกำรใช้จ่ำยเงนิและ
   ทรัพย์สิน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธมินุษยชนแห่งชำติ ส ำหรบัปีสิ้นสดุวันที ่๓๐   
   กันยำยน ๒๕๖๔ ของส ำนกังำนกำรตรวจเงนิแผน่ดนิ 
   (ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสทิธิ  
    มนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560) 
 ๖.๔ รำยงำนผลกำรด ำเนนิกำรตำมมำตรำ 17 แห่งพระรำชบัญญตัิกำรบริหำรหนี้สำธำรณะ  
   พ.ศ. 2548 และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
   (ตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘) 
 ๖.๕ รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 256๓ ของคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน  
   และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับกิจกำรพลังงำน  
   (ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550) 
                                                                              
(๗) เรื่องอื่น ๆ                (ถ้าม)ี  
 
หมายเหตุ  : ๑. สมำชิกวุฒิสภำผู้ประสงค์จะขอปรึกษำหำรือให้แจ้งควำมประสงค์ต่อประธำนวุฒิสภำ 
  หรือรองประธำนวุฒิสภำผู้ท ำหน้ำที่ประธำนของที่ประชุมวุฒิสภำล่วงหน้ำ 
  พร้อมแนบแบบแจ้งควำมประสงค์ขอปรึกษำหำรือ ณ จุดรับแจ้งควำมประสงค์ 
  ขอปรึกษำหำรือของสมำชิกวุฒิสภำ บริเวณหน้ำห้องประชุมวุฒิสภำ ตั้งแต่เวลำ 
  ๐๘.๑๕ นำฬิกำ จนครบจ ำนวน ๑๐ คน หรือเมื่อถึงเวลำ ๐๘.๔๕ นำฬิกำ 
 ๒. อำจมีเรื่องค้ำงมำจำกกำรประชุมวุฒิสภำ ครั้งที่ ๒๕ (สมัยสำมัญประจ ำปีครั้งที่สอง)  
  วันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๖ 
 ๓. สำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
 http://www.senate.go.th/ 

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


